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AP	 -	Afrikanska	regionalna	organizacija	za	industriska		 	 	 	
	 sopstvenost (ARIPO)

BX	 -	Biroto	na	Beneluks	za	`igovi	i	modeli

EA  -	Evroaziska	patentna	organizacija

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

EP	 -	Evropsko	patentno	biro	(EPO)

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

OA	 -	Afrikanska	organizacija	za	intelektualna		 		 	 	
	 sopstvenost	(OAPI)

WO	 -	Svetska	organizacija	za	intelektualna	sopstvenost	(WIPO)

GC -	Kooperativen	sovet	na	arapskite	zemji	vo	Zalivot

AD	 -	Andora
AE	 -	Zdru`enite	Arapski		 	

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

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

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

Republika
DZ	 -	Al`ir

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

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

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

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

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

RW	-	Ruanda
SA	 -	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
ZA	 -	Ju`noafri~ka	Repubika
ZM	-	Zambija
ZR	 -	Zair
ZW	-	Zimbabve

KODOVI NA ME\UNARODNI ORGANIZACII

KODOVI NA DR@AVITE SPORED STANDARDITE NA WIPO
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I SLU@BENI OBJAVI

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

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

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

Predlogot za oglasuvawe za ni{tovno 
re{enie za priznavawe na pravata od industriska 
sopstvenost mo`e da se podnese za seto vreme na 
traeweto na za{titata.
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Vo soglasnost so ~lenot 60 od Zakonot za industriskata sopstvenost (“Slu`ben vesnik na Republika 
Makedonija” br. 47/02 42/03 09/04 Dr`avniot zavod za za{tita na industriska sopstvenost gi objavuva 
podatocite od re{enieto na patent.

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

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

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

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

(11)  Registarski broj na dokumentot

(13)  Vid na dokumentot:

 A-patent A1-patent so dokaz

 A2-dopolnitelen patent

 T1-prevod na patentni barawa za priznaen evropski patent

 T2-odr`uvawe na evropski patent so izmeneti patentni barawa

(21)  Broj na prijavata    

(22)  Datum na podnesuvaweto

(23)  Data na izlo`beno ili saemsko prvenstvo

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

(45)  Data na objavuvawe

(45)   Objava na prvi~nite patentni barawa

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

(54)  Naziv na pronajdokot

(56) Citirani dokumenti

(57)  Apstrakt ili patentno barawe

(60) Podatoci za prijavata podnesena do SZP na SFRJ 

 (datum na prijavuvaweto, ex- YU, broj na prijavata

 godina  ex- YU  broj na patentot) 

(61)  Broj na osnovnata prijava

(62)  Broj na prvobitnata prijava

(72)  Pronajduva~ (i)

(73)  Nositel na pravoto na patentot

(74)  Zastapnik

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

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

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

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

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data
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(5�) E 04H 5/00,  (��) 902567
 H 05B �/00 (��) А
(��) �006/�69 (��) �0/07/�006
  (45) �0/06/�008
(73)	 Петар,	Ружинов
 Поштенски	фах	143,	1400	Велес,	MK
(72)	 Петар,	Ружинов	and 
	 Љубенчо	Ружинов
(54) ЕЛЕКТРИЧЕН БОЈЛЕР СО ИНФРАЦРВЕН 

ЗАГРЕВАЧ
(57) Електричен	 бојлер	 со	 инфрацрвен	 греач	 кој	 се	

состои	 од	 тело	 (резервоар)	 на	 бојлерот	 како	
заварена	 конструкција	 на	деловите	 (1)	 и	 (2)	 при	
што	е	овозможено	водата	да	се	грее,	во	споредба	
оо	 класичните	 бојлери,	 преку	 за	 неколку	 пати	
зголемена	 загревна	 површина	 на	 топлинокиот	

спроводник	(3)	во	чија	внатрешноот	оо	помош	на	
завртката	(5)	е	поставен	инфрацрвениот	греач	(4)	
на	кого	му	е	овозмонено	на	тој	начин	да	работи	
со	 виоок	 топлинско-енергетски	 набој,	 без	 допир	
со	 водата.	 Топлинокиот	 спроводник	 (3)	 може	 да	
биде	 заварен	 за	 телото	 на	 бојлерот	 (2}	 или	 за	
раздвоивата	 прирабница	 (7)	 која	 е	 прицврстена	
на	телото	на	бојлерот		со		6-8	завртки	(8).

	 Електричниот		бојлер		со		инфрацрвен	греач	спаѓа	
во	областа	на	апарати	за	домаќинство	и	индустрија,	
а	може	да	cе	користи	и	во	угостителството,	хотели	
или	како	додатен	извор	на	топлинска	енергија	за	
догревање	на	водата	кај	соларните	системи.

902567
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(5�) G 06F 11/00 (��) 902587
  (��) А
(��) �006/�67 (��) �0/�0/�006
  (45) �0/06/�008
(30)	 20060367		10/10/2006		MK
(7�) Поп Дучев Стефан
 ул. Пијанец, бр.6, 1000 Скопје, MK
(72)	 Поп	Дучев	Стефан
(54) ДИГИТАЛЕН МИКРО ИНТЕГРИРАН СИСТЕМ ЗА 

МЕРЕЊЕ И АНАЛИЗА НА ВИБРО СПЕКТАРОТ 
И ТЕМПЕРАТУРАТА КАЈ ИНДУСТРИСКИТЕ 
ТЕХНОЛОШКИ КОНФИГУРАЦИИ

(57)	 Дигиталниот	микро	интегриран	систем	за	мерење	
и	 анализа	 на	 вибро	 спектарот	 и	 температурата	
кај	 индустриските	 технолошки	 конфигурации	
представува	 комплетна	 микропроцесорска	
мерно-дијагностичка	 и	 заштитна	 платформа	 на	
дигитален	 самодијагностички	 систем	 за	 анализа	

на	 технолошките	 процеси,	 нивните	 составни	
делови	 и	 поединечните	 постројки-машини	 преку	
нивниот	вибро	печат,	и	како	таков	тој	представува	
дирекно	дополнување	на	функциите	на	постојните	
системи	 за	 контрола	 и	 дијагностика	 со	 новата	
можноста	 за	 предвремено	 регистрирање	 на	
аномалиите	 и	 предвидување	 на	 потенцијалните	
хаварии	по	вид,	тип,	место	и	време,	далеку	пред	
тие	да	бидат	физички	видливи.

	 Како	 таков	 тој	 е	 првенствено	 е	 наменет	 за	
процедурите	 на	 превентивно	 одржување,	
надзор	 и	 заштита	 на	 опремата	 од	 аномалии	
и	 потенцијални	 хаварии,	 со	 имплементирана	
можност	за	едноставно	и	евтино	воспоставување	
на	масовен	„он	лајн”	мерен	систем	за	континуиран	
централен	надзор	на	постројките	од	технолошките	
целини,	преку	мониторинг	на	моментална	работна	
состојба,	со	детекција	на	потенцијалните	аномалии	
кои	можат	да	се	појават	во	наредниот	период.

902587
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(5�) A 63F 00/00 (��) 902616
  (��) А
(��) �006/�95 (��) 0�/��/�006
  (45) �0/06/�008
(73)	 ШЕКУТКОВСКИ,	Костел,
 ул.	Каирска	бр.2,	1000	Скопје,	MK
(72)	 ШЕКУТКОВСКИ,	Костел,
(54) СТРУКТУРА НА ЕЛЕМЕНТИ ПОВРЗАНИ СО 

ЕЛАСТИЧНИ ВРСКИ
(57)	 Структура	 на	 елементи	 поврзани	 со	 еластични	

врски	 претставува	 конструктивен	 комплет	
составен	 од	 два	 вида	 топки	 и	 помеѓу	 нив	
дистанцери	во	 кои	се	вметнати	еластични	врски	
со	кои	можат	да	се	конструираат	петте	правилни	
Платонови	 тела,	 тетраедар,	 коцка,	 октаедар,	
додекаедар	и	икосиедар	и	со	нивно	понатамошно	
поврзување	може	да	се	конструираат	бесконечен	
број	 на	 сложени	 геометриски	 правилни	 и	
неправилни	 структури.	 Комплетот	 се	 состои	 од	
два	вида	на	топки	(В)	и	(В1)	кои	во	структурата	на	
геометриската	 структура	 претставуваат	 темиња.
Топката	 (В)	 е	 со	 дванаесет	 запци	 (3)	 низ	 кои	
можат	да	поминат	елаотични	врски	и	се	поставува	
во	темиња	каде	се	формираат	тела	во	форма	на	
тетраедар,	 октаедар,	 додекаедар	 или	 тела	 во	
форма	на	коцка.	Топката	(В1)	е	со	десет	запци	(8)	

низ	 кои	можат	да	поминат	еластични	врски	и	се	
поетавува	во	темиња	каде	сe	формираат	тела	во	
форма	на	икосиедар.	Низ	средината	на	овие	две	
топки	поминува	оска	која	е	составена	од	основна	
оска	(Ѕ)	и	затварач	(ЅТ)	кој	влагаат	еден	во	друг.	
На	 оваа	 оска	 се	 нижат	 повеќе	 еластични	 врски	
(ЕК)	со	чија	помoш	оваа	топка	се	држи	со	другите	
соседни	топки.	Еластичните	врски	поминуваат	низ	
дистанцери	 (D)	 кои	се	наоѓаат	помеѓу	секои	две	
топки	и	се	во	таква	форма	што	ги	држи	топките	на	
одредено	 раотојание.	 Структурата	 на	 елементи	
поврзани	 со	 еластични	 врски	 може	 да	 биде	
изведена	 од	 различни	 матерјали	 како	 пластика,	
метал,	 гума/дрво	 и	 друго	 и	 да	 биде	 употребена	
како	 игра,	 сложувалка,	 орнаментч	 декорација,	
конструктивна	инженериска	структура	и	друго.

902616



Glasnik 15/3,  str.2-128 juni 2008 Skopje

Patenti

6

(5�) B 22D 11/041, 11/128 (��) 902531
  (��) А
(��) �007/�6� (��) �9/06/�007
  (45) �0/06/�008
(30)	 04030926.2		29/12/2004		EP
(86)	 07/12/2005	EP2005/013078
(87) ��/07/�006 WO�00607����
(7�) CONCAST AG
 Todistrasse 9, CH-8027 Zurich, CH
(74)	 Бајалски	Димитар,	адвокат	
 Ул.	Ѓуро	Ѓаковиќ	бр.	72/1-1	1000	Скопје
(72)	 ROEHRIG,	Adalbert	and	
	 KAWA,	Franz
(54) ПОСТРОЈКА ЗА КОНТИНУИРАНО ЛЕЕЊЕ 

ЧЕЛИК ЗА ФОРМИ НА ЧЕТИРИАГОЛНА 
МЕТАЛНА ПРАЧКА И ЗА ФОРМИ НА БЛОК СО 
КВАДРАТЕН ПРЕСЕК

(57)	 Пронајдокот	 се	 однесува	 на	 постројка	 за	
континуирано	 леење	 челик	 во	 форма	 на	
четириаголна	 валана	 метална	 прачка	 и	 во	
форма	на	блок,	чијшто	пресек	е	во	голема	мера		

правоаголен.	Целта	на	пронајдокот	е	да	ја	подобри	
структурата	на	влакното	на	аголните	места,	за	да	
се	избегне	ромбоидната	форма,	напукнувањата	и	
несовршените	димензии	на	пресекот	на	влакното,	
како	 и	 да	 се	 добие	 висок	 капацитет	 на	 излезни	
вредности	 по	 влакно,	 при	 што	 ќе	 се	 намалат	
инвестициите	и	 трошоците	 за	работниот	процес.	
За	 оваа	 цел,	 шевовите	 на	 закривениот	 дел	 од	
жлебот	(12,	12’,13,13’)		,	во		празнината	на	калапот,	
изнесуваат	 најмалку	 10%,	 а	 по	 можност	 15%	 и	
повеќе	од	должината	на	страната	(16)	на	пресекот	
на	влакното.	 	 	 	Степенот	на	закривеноста	1/R	на	
закривеностите	 на	 жлебот	 (12,	 12’,	 13,	 13’)	 се	
намалува	во	насоката	на	влакното,	и	тоа	во	најмала	
мерка	делумно	и	по	должината		на	целиот	калап	
за	излевање,	при	што	се	овозможува	контрола	на	
целното	елиминирање	на	празнината	меѓу	чаурата	
и	ѕидот	на	калапот	или	на	целното	обликување	во	
кокилата	 на	 местото	 на	 закривеност	 на	 жлебот.	
Постројката	 за	 постојано	 излевање,	 директно	од	
калапот	за	излевање,	е	опремена	со	секундарна	
зона	за	ладење	или	со	водилка	како	поддршка	во	
зоната	 за	 ладење,	 чии	 должина	 и	 широчина	 на	
потпората	се	намалуваат.

902531
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(5�) G 01N 33/53 (��) 902618
  (��) А
(��) �007/�0� (��) 0�/08/�007
  (45) �0/06/�008
(30)	 60/697,080		07/07/2005		US;	
	 60/641,521		05/01/2005		US	and	
	 60/702,494		26/07/2005		US
(86)	 30/12/2005	US2005/047699
(87) ��/07/�006 WO�006/074��7
(7�) American Silver, LLC
 80 West Canyon Crest Road,  Alpine, 
 Utah 84004, US
(74)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(72)	 HOLLADAY,	Robert;	
	 MOELLER,	William;	
	 MEHTA,	Dilip;	
	 BROOKS,	Juliana,	H.,	J.,;	
	 ROY,	Rustum	and	
	 MORTENSON,	Mark

(54) СРЕБРО/ВОДА, СРЕБРЕНИ ГЕЛОВИ И 
СОСТАВИ БАЗИРАНИ НА СРЕБРО И ПОСТАПКИ 
ЗА ПОДГОТОВКА И КОРИСТЕЊЕ НА ИСТИТЕ

(57)	 Состав	 на	 сребро	 во	 вода	 кој	 содржи	 вкупна	
концентрација	 на	 сребро	 околу	 5	 и	 40	 делови	
на	 милион.	 Споменатото	 сребро	 во	 форма	
на	 сребрени	 наночестички	 има	 внатрешно	
елементарно	сребро	и	површина	од	барем	еден	
сребрен	 оксид,	 каде	 што	 поголемиот	 дел	 од	
сребрени	 честички	 имаат	 максимум	 дијаметар	
помал	од	0.015	микрометри,	каде	што	поголемиот	
дел	 од	 колоидни	 сребрени	 честички	 имаат	
минимум	дијаметар	поголем	од	0.005	микрометри	
и	каде	што	составот	манифестира	антибактериски	
својства.

902618



Glasnik 15/3,  str.2-128 juni 2008 Skopje

Patenti

8

(5�) A 23L 2/00, 2/38,  (��) 902552
	 A	61K	33/00	 (13)	 А
(��) �007/�04 (��) 06/08/�007
  (45) �0/06/�008
(30)	 WO2005RU00045		08/02/2005		RU
(86)	 08/02/2005	RU2005/000045
(87) �7/08/�006 WO�006/085785 
(7�) Woodford Associates Limited
 Suite 404 Albany House, 324/326 Regent Street,  

London, W1B 3HH, GB
(74)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ 
 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(72)	 Soloviev,	Sergey	Pavlovich
(54) БЕЗАЛКОХОЛНИ ПИЈАЛАЦИ ЗБОГАТЕНИ СО 

1H2 16O
(57)	 Овој	 пронајдок	 се	 однесува	 на	 производство	 на	

безалкохолен	 пијалак	 збогатен	 со	 1Н216О	 во	
споредба	 со	 типичен	 состав	 на	 безалкохолен	
пијалак.	 Ова	 се	 обезбедува	 со	 додавање	 на	
безалкохолниот	пијалак	високо	чиста	лесна	вода	
која	содржи	1Н216О	во	износ	од	околу	99.76%	до	
околу	99.99%	од	масата	на	вода,	додека	содржината	

на	1Н216О	во	типична	вода	не	е	поголемо	од	99.575	
од	 масата	 на	 вода.	 Во	 согласност	 со	 сегашниот	
пронајдок	 безалкохолниот	 пијалак	 збогатен	 со	
1Н216О	 во	 количина	 не	 помала	 од	 99.76%	 од	
масата	на	вода,	вклучува	вода	за	пиење,	трпезна	
вода	за	пиење,	минерализирана	вода,	минерална	
вода,	 минерална	 трпезна	 вода,	 минерaлна	 вода	
изложена	 претходно	 на	 профилактичен	 третман,	
минерално	 медицинска	 вода,	 мешан	 пијалок	
којшто	 е	 трпезен	 пијалок,	 пијалок	 за	 специјална	
потреба,	 озвежувачки	 пијалок,	 ладен	 пијалак,	
тоник,	лимонада,	безалкохолен	коктел,	и	пијалок	
којшто	 е	 џус,	 нектар,	 кисел,	 морс,	 чај,	 квас,	
безалкохолно	 пиво.	 Земањето	 на	 безалкохолни	
пијалаци	 збогатени	 со	 1Н216О,	 каде	 што	
содржината	 на	 1Н216О	 не	 е	 помала	 од	 99.76%	
од	 масата	 на	 вода	 во	 безалкохолниот	 пијалак	
подготвен	во	согласност	со	сегашниот	пронајдок,	
го	 подобрува	 човечкото	 здравје	 и	 квалитетот	 на	
живеење.

902552
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(5�) C 12C 5/00,  (��) 902554
	 C	12G	1/02,	3/04	 (13)	 А
(��) �007/�05 (��) 06/08/�007
  (45) �0/06/�008
(30)	 2005RU00044		08/02/2005		WO
(86)	 08/02/2005	RU2005/000044
(87) �7/08/�006 WO�006085784 
(7�) Woodford Associates Limited
 Suite 404 Albany House, 324/326 Regent Street,  

London, W1B 3HH, GB
(74)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ 
 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(72)	 Soloviev,	Sergey	Pavlovich

(54) АЛКОХОЛНИ ПИЈАЛАЦИ ЗБОГАТЕНИ СО 1H2 
16O

(57)	 Сегашниот	пронајдок	се	однесува	на	производство	
на	алкохолни	пијалаци	збогатени	со	1H2	16O	во	
споредба	со	типичните	алкохолни	пијалаци.	Ова	
се	обезнедува	преку	додавање	високо	чиста	лесна	
вода	со	содржина	на	1H2	16O	од	околу	99.76%	до	
околу	99.99%	од	тежина	на	вода	во	алкохолниот	
пијалак.	Додавањето	 високо	 чиста	 и	лесна	 вода	
во	алкохолниот	пијалак	доведува	до	намалување	
на	токсичноста	на	етанолот.

902554
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PREGLED PO NOSITELI NA objavENI PATENTI

(73)  nositel na pravoto na patent
(51)  kod po Me|unarodnata klasifikacija na patentite (MKP) 
(11,13)  registarski broj na dokumentot vid na dokumentot

pregledi

PREGLED NA objavENI PATENTI SPORED ME\UNARODNATA KLASIFIKACIJA NA PATENTITE 

(51)  kod po Me|unarodnata klasifikacija na patentite (MKP) 
(51)  kod po Me|unarodnata klasifikacija na patentite (MKP) - osnoven
(11,13)  registarski broj na dokumentot, vid na dokumentot

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

Pregledi

A23L2/00	 A23L2/00	 902552	A
A23L2/38	 A23L2/00	 902552	A
A61K33/00	 A23L2/00	 902552	A
A63F00/00	 A63F00/00	 902616	A
B22D11/041	 B22D11/041	 902531	A
B22D11/128	 B22D11/041	 902531	A
C12C5/00	 C12C5/00	 902554	A

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

C12G1/02	 C12C5/00	 902554	A
C12G3/04	 C12C5/00	 902554	A
E04H5/00	 E04H5/00	 902567	A
G01N33/53	 G01N33/53	 902618	A
G06F11/00	 G06F11/00	 902587	A
H05B3/00	 E04H5/00	 902567	A

(7�) American Silver, LLC 
(51)	 G	01N	33/53	 (11,13)	 902618	A

 CONCAST AG 
	 B	22D	11/041,	11/128		 902531	A

 Woodford Associates Limited 
	 A	23L	2/00,	2/38,	
	 A	61K	33/00	 	 902552	A

 Woodford Associates Limited 
	 C	12C	5/00,	
	 C	12G	1/02,	3/04	 	 902554	A

(7�) Петар, Ружинов 
(51)	 E	04H	5/00,	
	 H	05B	3/00	 (11,13)	 902567	A

 Поп Дучев Стефан 
	 G	06F	11/00	 	 902587	A

 ШЕКУТКОВСКИ, Костел 
	 A	63F	00/00	 	 902616	A
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(5�) C 07D 471/04,  (��) 902613
	 A	61K	31/44,	31/505,	31/52,		 (��) Т1
	 C	07D	487/04	 (��) �7/0�/�006
(��)  �006/�49 (45) �0/06/�008
(30)	 19980073927		06/02/1998		US;	
	 19980073927P		06/02/1998		US;	
	 19980093482P		20/07/1998		US;	
	 19980093577P		20/07/1998		US	and	
	 19990246775		04/02/1999		US
(96)	 05/02/1999	EP99906756.4
(97)	 12/04/2006	EP1054887 
(7�) AMgen Inc.,
 One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, 

California 91320-1789, US
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ 
 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(72)	 NORMAN,	Mark,	Henry;	
	 CHEN,	Ning;	
	 HAN,	Nianhe;	
	 LIU,	Longbin;	
	 HURT,	Clarence,	R.;	
	 FOTSCH,	Christopher,	H.;	
	 JENKINS,	Tracy,	J.	and	
	 MORENO,	Ofir,	A.
(54) БИЦИКЛИКЛИЧНИ ДЕРИВАТИ НА ПИРИДИН 

И ПИРИМИДИН КАКО АНТАГОНИСТИ НА 
НЕУРОПЕПТИДЕН Y РЕЦЕПТОР

(57)	 1.	Соединение	со	формулата
 

 

	 или	негова	фармацевтски	прифатлива	сол,	солват	
или	N-оксид,

 назначена со тоа што	Y	е	N	или	C(R6);	A	е	N-H,	
N-R4,	CR4R7,	S,	S(O),	S(O)�	или	O;

 R6	 е	 водород,	 -OH,	 хало,	 -CF�,	 -OCF�,	 (C�-
C8)алкокси,	 арил,	 -NH�,	 -NH((C�-C8)алкил),	 	 	 	 	 -
N((C�-C8)алкил)�,	(C�-C8)алкил,	(C�-C�0)циклоалкил	
или	-Z(Q)	радикал;

 R�	 е	 водород,	 хало,	 -OH,	 -NO�,	 -NHOH,	 -CF�,	 -
OCF�,	 (C�-C4)алкил,	 (C�-C4)алкокси,	 -(NR�0)k((C�-
C�)алкил)к-циклопропил	 или	 -(NR�0)k((C�-
C�)алкил)k-N(R�0)�радикал;

 R�	е	водород,	-CF�	или	метил	радикал;
 R�	 е	 (C�-C6)циклоалкил,	 (C�-C6)алкил,	

((C�-C4)алкил)OH,	 (C�-C4)алкокси-(C�-
C4)алкил,	 ((C�-C4)алкил)N(R5)�,	 -(CH�)((C�-
C6)циклоалкил)k(CH�)mOH,	 -(CH�)m((C�-
C6)циклоалкил)k(CH�)mOH,	 -(CH�)m((C�-
C6)циклоалкил)k(CH�)OH,	 -(CH�)((C�-
C6)циклоалкил)k(CH�)m(C�-C4)алкокси,	 -(CH�)m((C�-

C6)циклоалкил)(CH�)m(C�-C4)алкокси,	 -(CH�)m((C�-
C6)циклоалкил)k(CH�)(C�-C4)алкокси,	 -(CH�)((C�-
C6)циклоалкил)k(CH�)mN(R5)�,	 -(CH�)m((C�-C6)ц
иклоалкил)(CH�)mN(R5)�,	 -(CH�)m((C�-C6)циклоа
лкил)k(CH�)N(R5)�,	 -(CH�)m((C�-C6)циклоалкил)
(CH�)mS(O)pR5,	 -(CH�)m((C�-C6)циклоалкил)(CH
�)m(CO�R5),	 -(CH�)m((C�-C6)циклоалкил)(CH�)m(
COR5),	 -D’(S(O)qR5),	 -D’(арилокси),	 -D’(арил),	 -
D’(хетероарил),	 -D’((C�-C6)циклоалкил),															
	 -D’(Q),	 -D(арилокси),	 -D(арил),	 -D(хетероарил),	
-D(NR�0SO�R5),	 -D(CON(R5)�),	 -D(S(O)qR5),	 -
D(NR�0CON(R5)�),	 -D(NR�0(CO)R5),	 -D(NR�0CO�R5) 
или	-(NR�0)k-D-O	радикал,	под	услов	R�	да	не	е	-
SO�NH�;

 R4	е	(C�-C4)алкил	радикал;
 R7	 е	 водород,	 -OH,	 (C�-C8)алкокси,	 арил	 -NH�-,	 -

NH((C�-C8)алкил),	 -N((C�-C8)алкил)�,	 (C�-C8)алкил	
или	(C�-C�0)циклоалкил	радикал;

	 X	 е	 -(N((C�-C4)алкил))-((C�-C4)алкил)арилокси,	
- ( N ( ( C � - C 4 ) а л к и л ) ) - ( C H � ) m ( ( C � -
C6)циклоалкил)k(CH�)(C�-C4)алкокси,	 -(N((C�-
C4)алкил))-(CH�)((C�-C6)циклоалкил)k(CH�)m(C�-
C4)алкокси,	 -(N((C�-C4)алкил))-(CH�)m((C�-
C6)циклоалкил)(CH�)m(C�-C4)алкокси,	 -(N((C�-
C4)алкил))-(CH�)m((C�-C6)циклоалкил)k(CH�)арило
кси,	 -(N((C�-C4)алкил))-(CH�)((C�-C6)циклоалкил)k
(CH�)mарилокси,	 -(N((C�-C4)алкил))-(CH�)m((C�-C6
)циклоалкил)(CH�)mарилокси,	 -(N((C�-C4)алкил))-
D(арил),	 -(N((C�-C4)алкил))-D’(арил),	 -(N((C�-
C4)алкил))-D(хетероарил),	 -(N((C�-C4)алкил))-
D’(хетероарил),	 -(N((C�-C4)алкил))-D(NR�0SO�R5),	
-(N((C�-C4)алкил))-D(CON(R5)�),	-(N((C�-C4)алкил))-
D(CO�R5),	 -(N((C�-C4)алкил))-D(N(R5)�),	 -N(R5)�,	
-(N((C�-C4)алкил))-D(NR�0CON(R5)�),	 -(N((C�-
C4)алкил))-D(NR�0(CO)R5),	 -(N((C�-C4)алкил))-
D(NR�0CO�R5),	-(N((C�-C4)алкил))-D(COR5),	-(N((C�-
C4)алкил))-D-Q,	 -(N((C�-C4)алкил))-D’-Q	 или	 Q	
радикал;

	 каде	што	секој	R�0	е	независно	водород	или	(C�-
C4)алкил	радикал;	или

	 X	 и	 A	 заедно	 со	 соседните	 јаглеродни	 атоми	
формираат	 5-член	 до	 10-член	 моно-	 или	
бициклична	 хетероциклилна	 средина	 кој	 е	
евентуално	супституиран	со	1-2	радикали	на	R8;

	 Q	 е	 4-член	 до	 10-член	 хетероциклилен	 или	
хетероарилен	прстен	евентуално	супституиран	со	
1-2	радикали	на	R8;	каде	што	секој	R8	е	независно	
-OH,	 хало,	 -CF�,	 -OCF�,	 (C�-C4)алкокси,	 -NH�-,	
-NH((C�-C4)алкил),	 -N((C�-C4)алкил)�,	 или	 (C�-
C4)алкил	радикал;

	 секој	R5	е	независно	водород,	-OH,	(C�-C4)алкокси,	
-NH�-,	 -NH((C�-C4)алкил),	 -N((C�-C4)алкил)�,	 или	
(C�-C4)алкил	радикал;

	 D	е	-(CH�)m((C�-C6)циклоалкил)k(CH�)m-	и	D’	е	-((C�-
C4)алкил)k-;

	 Z	е	(NR�0)kD	или	(NR�0)kD’;
	 секој	k	е	независно	0	или	1;
	 секој	m	е	независно	цел	број	помеѓу	0	и	3;
	 секој	p	е	независно	цел	број	помеѓу	0	и	2;	и
	 секој	q	е	независно	1	или	2;	и
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	 каде	 што	 секој	 арил,	 хетероарил,	 циклоалкил,	
Q	 или	 арилокси	 средина	 од	 некој	 од	 X,	 R�	 и	 R� 
е	 независно	 супституиран	 со	 1-2	 радикали	 на	
хало,	-CF�,	-OCF�,	-OR9,	-SR9,	-NO�,	(C�-C4)алкил,	
(C�-C4)ацилокси,	 -NR9SO�R9,	 	 -CON(R9)�,	 -CO�R9,	
-N(R9)�,	 	 	 -NR9CON(R9)�,	 -NR9(CO)R9,	 -NR9CO�R9,	
COR9	или	-S(O)�(C�-C4)алкил,	каде	што	секој	R9	е	
независно	водород	или	(C�-C4)алкил	радикал;	и

	 под	 услов	 да	 вкупниот	 број	 на	 арилни,	
хетероарилни,	 циклоалкилни,	 хетероциклилни	 и	
Q	средини	во	A,	X,	Y,	R�,	R�	и	R�	е	1-3;

	 понатака	под	услов	да:
	 (a)	 кога	A	 е	NH,	Y	 е	N,	R�	 е	H,	 или	метил,	 и	R� 

е	 фенил,	 тогаш	 (1)	 кога	 R�	 е	 H,	 X	 не	 е	 -NH�,	 -
N(CH�CH�)�,	 пипериднил,	 морфолинил	 или	 4-
метилпиперазинил;	и	 (2)	кога	R�	е	метил,	X	не	е	
-NH�;

	 (б)	кога	A	е	N-R4,	Y	е	N,	R�	е	H	и	R�	е	алкил,	тогаш	
X	не	е	-NH�;	и	

	 (в)	 кога	A	е	S,	Y	е	N,	R�	 е	H,	R�	 е	фенил	и	R�	 е	
NH�,	или	метил,	тогаш	X	не	е	NH�,	морфолинил,	
1-оксидотиоморфолинил	или	тиоморфолинил;	и

	 (г)		кога	A	е	S,	Y	е	N,	R�	е	H,	R�	е	H,	и	R�	е	фенил,	
тогаш	X	не	е	-NH-NH�;

	 и	каде	што	секој	алкил,	сам	или	во	комбинација,	
значи	заситен	или	делумно	неаситен	 (под	услов	
да	 има	 најмалку	 два	 јаглеродни	 атоми)	 алкил	
радикал	 со	 неразгранет	 ланец	 или	 разгранет	
ланец	кој	го	содржи	назначениот	број	на	јаглеродни	
атоми	каде	штоделумно	незаситен	алкил	радикал	
содржи	 барем	 една	 двојна	 или	 тројна	 врска,	 и	
каде	 што	 секој	 арил,	 сам	 или	 во	 комбинација,	
може	да	биде	несупституиран	или	 супституиран	
со	еден	или	повеќе	од	супституентите	како	што	е	
дефинирано	горе;

			 каде	што	арил	е	избран	од:
     

	 каде	што	хетероарил	е	избран	од:	

	 Има	уште	25	патентни	барања.

902613
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(5�) A 61K 31/7076, 31/397,  (��) 902582
	 A	61P	7/02	 (��) Т1
(��) �006/�64 (��) 04/07/�006 

 (45) �0/06/�008
(30)	 19990004377		01/12/1999		SE
(96)	 29/11/2000	EP00982033.3
(97)	 12/07/2006	EP1237559 
(7�) ASTRAZENECA AB
 151 85 Sodertalje, SE
(74)	 ЈОАНИДИС	ЈОВАН,	АДВОКАТ  
 ул.”Орце	Николов”	155б,	1000,	Скопје
(72)	 DIXON,	John;	
	 HUMPHRIES,	Robert;	
	 JARVIS,	Gavin	and	
	 KIRK,	Ian
(54) ФАРМАЦЕВТСКИ СОЕДИНЕНИЈА КОИ 

СОДРЖАТ Р2Т RecePTOR AnTAgOnIST И 
MeLAgATRAn

(57)	 1.	Сет	од	делови	кој	опфаќа:

	 (а)	Р2т	рецептор	антагонист	на	формулата	(I):

 

	 каде	што:
 R�	 	 е	 3,3,3,	 -	 трифлуоро	 пропил	 и	 R�	 е	 2-

(метилтио)етил,	 или	 фармацевтски	 прифатлив	
дериват	и

	 (б)	уште	еден	антитромботичен	агенс	селектиран	
од	мелагатран	или	пролек

	 каде	компонентите	(а)	и	(б)	се	дадени	во	форма	
(која	 може	 да	 биде	 иста	 или	 различна)	 што	
е	 соодветно	 за	 препишување	 во	 меѓусебна	
конјункција.	

	 Има	уште	16	патентни	барања.
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(5�) C 07D 277/36,  (��) 902588
	 A	61K	31/38,	31/425,		 (��) Т1
	 A	61P	25/00,		 (��) �9/08/�006
	 C	07D	333/34	 (45) �0/06/�008
(��) �006/���  
(30)	 20010352012P		25/10/2001		US
(96)	 15/10/2002	EP02802117.8
(97)	 30/08/2006	EP1442030 
(7�) eLI LILLY AnD cOMPAnY
 Lilly corporate center, Indianapolis, 
 Indiana 46285, US
(74)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(72)	 DE	DIOS,	Alfonso,	Lilly,	S.A.;	
	 GROSSMAN,	Cora,	Sue;	
	 HIPSKIND,	Philip,	Arthur;	
	 LIN,	Ho-Shen;	
	 LOBB,	Karen,	Lynn;	
	 LOPEZ	 DE	 URALDE	 GARMENDIA,	 Beatriz,	 lilly,	

S.A.;
	 LOPEZ,	Jose,	Eduardo;	
	 MADER,	Mary,	Margaret;	
	 RICHETT,	Michael,	Enrico	and	
	 SHIH,	Chaun
(54) ТИОПЕН-АМД ТИАЗОЛСУЛФОНАМИДНИ 

АНТИНЕОПЛАСТИЧНИ АГЕНСИ
(57)	 1.	Соединение	со	формула	I	

	 каде	што:
	 -X	=	Y-	е	

	 или	

 R�	е	избран	од	групата	која	се	состои	од	хало,	C�-
C6	алкил	и	CF�;

 R�	е	избран	од	групата	која	се	состои	од	хало,-NO�,	
C�-C6	алкил	и	CF�;

 R�	е	H,	C�-C6	алкил,	C�-C4	алкокси,	C�-C6	алкилтио,	
или	хало;

 R4	е	избран	од	групата	која	се	состои	од	H,	хало,	
C�-C4	 алкокси,	 C�-C6	 алкил,	 -COO(C�-C6	 алкил),	
C�-C6	 алкил	 по	 можност	 супституиран	 со	 C�-C4 
алкокси,	цијано,	C�-C6	алкилтио,	CF�,	S-фенил,	и	
пиридинил;

 R5	е	хало,	C�-C6	алкил,	или	C�-C4	алкокси,	или
	 и	 негов	 фармацевтски	 прифатлива	 додадена	

базна	сол.	
	 Има	уште	15	патентни	барања.

902588
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(5�) A 61P 3/04,  (��) 902581
	 C	07H	15/203,		 (13)	 Т1
	 A	61K	31/7034,		 (��) 0�/09/�006
	 A	61P	3/10,	43/00	 (45) �0/06/�008
(��) �006/��5
(30)	 20000301523		29/09/2000		JP
(96)	 21/09/2001	EP01970186.1
(97)	 09/08/2006	EP1329456
(7�) KISSeI PHARMAceUTIcAL company Ltd
 19-48 Yoshino,  Matsumoto city nagano 
 Prefecture 399-8710, JP
(74)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ 
 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(72)	 FUJIKURA,	Hideki;	
	 FUSHIMI,	Nobuhiko;	
	 NISHIMURA,	Toshihiro;	
	 TATANI,	Kazuya	and	
	 ISAJI,	Masayuki
(54) ДЕРИВАТ НА ГЛУКОПИРАНО–

СИЛОКСИБЕНЗИЛБЕНЗЕН И МЕДИЦИНСКИ 
СОСТАВИ КОИ ГИ СОДРЖАТ

(57)	 1.	 Дериват	 на	 глукопираносилоксибензилбензен	
претставен	со	општата	формула:

 

 

	 при	 што	 Р	 претставува	 пониска	 ацилна	 група,	
пониска	алкокси-заменета	(пониска	ацилна)	група,	
пониска	 алкоксикарбонилна-заменета	 (пониска	
ацилна)	 група,	 пониска	 алкоксикарбонилна	
група	 и	 пониска	 алкокси-заменета	 (пониска	
алкоксикарбонилна)	 група;	 а	 R	 претставува	
пониска	 алкилна	 група,	 пониска	 алкокси	 група,	
пониска	 алкилтио	 група,	 пониска	 алкокси-
заменета	 (пониска	 алкилна)	 група,	 пониска	
алкокси-заменета	 (пониска	 алкокси)	 група	 или	
пониска	 алкокси-заменета	 (пониска	 алкилтио)	
група,	пришто	терминот	 „пониска	алкилна	група”	
значи	поврзана	во	отворен	синџир	или	разгранета	
алкилна	група	која	има	1	до	6	 јаглеродни	атоми;	

терминот	„пониска	алкокси	група”	значи	поврзана	
во	отворен	синџир	или	разгранета	алкокси	група	
која	 има	 1	 до	 6	 јаглеродни	 атоми;	 терминот	
„пониска	 алкилтио	 група”	 значи	 поврзана	 во	 от-
ворен	синџир	или	разгранета	алкилтио	група	која	
има	1	до	6	 јаглеродни	атоми;	терминот	 „пониска	
алкокси-заменета	(пониска	алкилна)	група”	значи	
поврзана	 во	 отворен	 синџир	 или	 разгранета	
алкилна	 група	 која	има	1	до	6	 јаглеродни	атоми	
заменети	 со	 поврзана	 во	 отворен	 синџир	
или	 разгранета	 алкокси	 група	 која	 има	 1	 до	 6	
јаглеродни	 атоми;	 терминот	 „пониска	 алкокси-
заменета	(пониска	алкокси)	група”	значи	поврзана	
во	отворен	синџир	или	разгранета	алкокси	група	
која	 има	 1	 до	 6	 јаглеродни	 атоми	 заменети	 со	
поврзана	 во	 отворен	 синџир	 или	 разгранета	
алкокси	 група	која	има	1	до	6	 јаглеродни	атоми;	
терминот	 „пониска	 алкокси-заменета	 (пониска	
алкилтио)	 група”	 значи	 поврзана	 во	 отворен	
синџир	или	разгранета	алкилтио	група	која	има	1	
до	 6	 јаглеродни	 атоми	 заменети	 со	 поврзана	 во	
отворен	синџир	или	разгранета	алкокси	група	која	
има	1	до	6	 јаглеродни	атоми;	терминот	 „пониска	
ацилна	група”	значи	поврзана	во	отворен	синџир,	
разгранета	или	циклична	ацилна	група	која	има	2	
до	7	јаглеродни	атоми;	терминот	„пониска	алкокси-
заменета	(пониска	ацилна)	група”	значи	поврзана	
во	отворен	синџир,	разгранета	или	циклична	ацилна	
група	која	има	2	до	7	јаглеродни	атоми	заменети	
со	 поврзана	 во	 отворен	 синџир	 или	 разгранета	
алкокси	 група	која	има	1	до	6	 јаглеродни	атоми;	
терминот	 „пониска	 алкоксикарбонилна	 група”	
значи	 поврзана	 во	 отворен	 синџир,	 разгранета	
или	циклична	алкоксикарбонилна	група;	терминот	
„пониска	 алкокси-карбонилна-заменета	 (пониска	
ацилна)	група”	значи	поврзана	со	отворен	синџир,	
разгранета	 или	 циклична	 ацилна	 група	 која	 има	
2	 до	 7	 јаглеродни	 атоми	 заменети	 со	 поврзана	
во	 отворен	 синџир,	 разгранета	 или	 циклична	
алкокси-карбонилна	 група	 која	 има	 2	 до	 7	
јаглеродни	атоми;	а	терминот	„пониска	20	алкокси-
заменета	 (пониска	 алкокси	 карбонилна)	 група”	
значи	 поврзана	 во	 отворен	 синџир,	 разгранета	
или	циклична	алкоксикарбонилна	 група	која	има	
2	до	7	јаглеродни	атоми	заменети	со	поврзана	во	
отворен	синџир	или	разгранета	алкокси	група	која	
има	1	до	6	јаглеродни	атоми.	

	 Има	уште	14	патентни	барања.

902581
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(5�) C 07H 19/00, 19/10, 19/20 (��) 902578
  (��) Т1
(��) �006/�44 (��) ��/09/�006
  (45) �0/06/�008
(30)	 19970002680		11/07/1997		SE
(96)	 29/06/1998	EP98934017.9
(97)	 27/09/2006	EP1000079
(7�) AstraZeneca AB
 151 85 Sodertalje, SE
(74)	 ЈОАНИДИС	ЈОВАН,	АДВОКАТ		
 ул.”Орце	Николов”	155б,	1000,	Скопје
(72)	 BROADHEAD,	Joanne
(54) НОВА ФОРМУЛАЦИЈА
(57)	 1.	 Сушено	 во	 фрижидер,	 сушено	 со	 спреј	 или	

вакуум	 фармацевтска	 композиција	 што	 опфаќа	
аналоген	 нуклеотид	 и	 еден	 или	 повеќе	 адитиви	
што	формираат	стакло	селектирани	од	група	што	
опфаќа	 сукроза,	 трехалоза,	 лактоза,	 сорбитол	 и	
декстран,	 каде	 што	 нуклеотидот	 е	 сложенка	 на	
формулата	(I):

		 каде	што
 R�	 и	 R�	 независно	 претставуваат	 хидроген	 или	

халоген,	R�	и	R4	независно	претставуваат	фенил	
или	 C1-6	 алкил	 заменето	 од	 еден	 или	 повеќе	
субституенти	 селектирани	 од	 ОR5,	 С1-6	 алкилтио	
NR6R7,	 фенил,	 СООR8	 и	 халоген,	 R5 R6 R7	 и	 R8 

независно	 претставуваат	 хидроген	 или	 С1-6 
алкил	 и	 X	 претсатвува	 остаток	 на	 киселина	 или	
фармацевтски	прифатлива	сол.	

	 Има	уште	5	патентни	барања.

902578
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(5�) A 61K 31/56, 31/565,  (��) 902536
	 31/568,	47/14,		 (��) Т1
	 A	61P	15/08,	5/26	 (��) �5/��/�006
(��) �006/4�4 (45) �0/06/�008
(30)	 20030000399		14/03/2003		DK
(96)	 15/03/2004	EP	04075804.7
(97)	 16/08/2006	EP1457208
(7�) Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft
 Mullerstrasse 178,13353 Berlin, De
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72)	 HUBLER,Doris;	
	 FRICKE,	Sabine;	
	 INGWERSEN,	Jan-Peter	and	
	 KUHNZ,	Wilhelm

(54) МЕТОДИ И ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ ЗА 
СИГУРНО ОСТВАРУВАЊЕ ПРИФАТЛИВИ 
НИВОА НА ТЕСТОСТЕРОН ВО СЕРУМ

(57)	 1.	 Состав	 формулиран	 за	 интрамускуларна	
инjекција	кој	содржи	естер	на	тестостерон	одбран	
од	групата	естери	кои	се	состојат	од	линеарни	или	
разгранети	 нонаноати,	 деканоати,	 ундеканоати,	
додеканоати,	 тридеканоати,	 тетрадеканоати	 и	
пентадеканоати;	 и	 носач	 кој	 содржи	 рицинусово	
масло	 во	 концентрација	 од	 25-45	 вол%	 и	 ко-
растворувач.	

	 Има	уште	16	патентни	барања.

902581
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(5�) A 61K 9/48, 31/137 (��) 902589
  (��) Т1
(��) �006/449 (��) �9/��/�006
  (45) �0/06/�008
(30)	 03386019.8		30/07/2003		EP
(96)	 30/07/2003	EP03386019.8
(97)	 23/08/2006	EP1502587
(7�) Pharmathen S.A.
 6, Dervenakion str.Pallini,  Attikis 15351, gR
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72)	 Karavas,	Evangelos;	
	 Lioumis,	Konstantinos	and	
	 Politis,	Stavros
(54) ФОРМУЛАЦИЈА СО ПРОДОЛЖЕНО 

ОСЛОБОДУВАЊЕ НА ВЕНЛАФАКСИН 
ХИДРОХЛОРИД

(57)	 1.	 Фармацевтска	 дозирна	 форма	 која	 содржи	
формулација	 со	 продолжено	 ослободување	 од	
лековитата	 супстанција	 Венлафаксин	 HCl	 која	 е	
растворлива	 во	 вода,	 содржи	 тврда	 желатинска	
капсула	 која	 содржи	 терапевтски	 ефикасен	 број	
мини	 таблети	 што	 соджат	 функционално	 јадро	
подготвено	 со	 влажна	 гранулација,	 сушење	 и	
постапка	на	компресија	и	функционална	слоеста	
или	 филмувана	 обвивка,	 така	 што	 почетното	
брзо	ослободување	на	лековитата	супстанција	од	
јадрата	е	ограничено.	

	 Има	уште	22	патентни	барања.

902589
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(5�) A 61K 31/20, 31/19, 31/44,  (��) 902566
	 31/4436,		 (��) Т1
	 A	61P	17/10	 (��) �6/��/�006
(��) �006/457 (45) �0/06/�008
(30)	 19980123589		28/07/1998		US	and	
	 19990249371		12/12/1999		US
(96)	 28/07/1999	EP99935963.1
(97)	 13/12/2006	EP1100490
(7�) Bershad, Susan
 Montclair, nJ 07042, US
(74)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ 
 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(72)	 Bershad,	Susan

(54) ТРЕТМАН НА АКНИ И ФОТОСТАРЕЕЊЕ СО 
КРАТОК КОНТАКТ СО ЛОКАЛНИ РЕТИНОИДИ

(57)	 1.	 Употребата	 на	 ретиноиден	 состав	 кој	 опфаќа	
тазаротен	 за	 5	 производство	 на	 лек	 за	 третман	
на	акни	кај	човек	-	пациент	со	локална	апликација	
на	 ефикасна	 количина	 ретиноиден	 состав	 на	
кожата	 на	 пациентот	 за	 период	 од	 30	 секунди	
до	 15	 минути,	 проследено	 со	 исплакнување	 на	
ретиноидниот	состав	од	кожата	на	пациентот.	

	 Има	уште	9	патентни	барања.
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(5�) C 07D 285/16 (��) 902568
  (��) Т1
(��)  �006/458 (��) �6/��/�006
  (45) �0/06/�008
(30)	 19971035682		19/08/1997		DE
(96)	 25/07/1998	EP98942624.2
(97)	 29/11/2006	EP1005462
(7�) BASF Aktiengеsellschaft
 67056 Ludwigshafen, DE
(74)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ 
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72)	 MERKLE,	Hans,	Rupert;	
	 WORZ,	Otto;	
	 FRETSCHNER,	Erich;	
	 MULLER,	Albercht	and	
	 BENZ,	Kurt
(54) МЕТОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 3-

ИЗОПРОПИЛ-1Х-2, 1,3-БЕНЗОТИАДИАЗИН-
4(3Х)-ОН-2,2-ДИОКСИД

(57)	 1.	Процес	за	подготовка	на	3-изопропил-1Н-2,1,3-
бензотиадиазин-4(ЗН)-он	2,2-диоксид	 (I)	 или	сол	
од	I

 

 

	 што	 опфаќа	 антранилен	 изопропиламид	 II	 кој	
реагира

 
 

	 истовремено	 со	 сумпор	 триоксид	 или	
хлоросулфонска	 киселина	 во	 присуство	 на										
органска	 база	 или	 со	 хемиски	 дополнителен	
производ	од	сумпор	триоксид	и	органски	бази

	 и
	 фосфорен	оксихлорид	на	температура	од	50°С	до	

температура	 на	 повторно	 загревање	 (рефлукс),	
следено,	ако	е	соодветно,	со	конверзија	во	негови	
соли.	

	 Има	уште	9	патентни	барања.
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(5�) C 07D 239/42 (��) 902577
  (��) Т1
(��) �007/� (��) 04/0�/�007
  (45) �0/06/�008
(30)	 20031033857		24/07/2003		DE	and	
	 20031057714		09/12/2003		DE
(96)	 15/07/2004	EP04741053.5
(97)	 03/01/2007	EP1651618
(7�) BASF Aktiengеsellschaft
 67056 Ludwigshafen, DE
(74)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ 
 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(72)	 STIERL,	Reinhard;	
	 STRATHMANN,	Siegfried;	
	 SCHOFL,	Ulrich;	
	 SCHERER,	Maria;	
	 SCHWOGLER,	Anja;	
	 GEWEHR,	Markus;	
	 MULLER,	Bernd;	
	 GROTE,	Thomas;	
	 GRAMMENOS,	Wassilios;	
	 TORMO	I	BLASCO,	Jordi;	
	 GYPSER,	Andreas;	
	 RHEINHEIMER,	Joachim;	
	 BLETTNER,	Carsten;	
	 SCHAFER,	Peter;	
	 SCHIEWECK,	Frank	and	
	 WAGNER,	Oliver
(54) 2-ЗАМЕНЕТИ ПИРИМИДИНИ
(57)	 1.	А2-заменет	пирамидин	од	формула	I
 

 
	 во	 кој	 индексот	 и	 супституентите	 се	 онака	 како	

што	се	дефинирани	подолу:
	 n	е	цел	број	од	1	до	5;
	 L	е	халоген,	цијано,	цијанато	 (ОСN),	С�-С8алкил,	

С�-С8-алкенил,	 С�-С8-алкинил,	 С�-С8-алкокси,	
С�-С8-алкенилокси,	 С�-С8-алкинилокси,-	 С�-
С6-цикпоалкил,	 С4-С6-циклоалкенил,C�-
C6циклоалкокси,	 С4-С6-циклоалкенилокси,	
нитро,	 -	 С	 (=О)	 -	 А,	 -C(=O)-	O-A,	 -C(=O)-	N(A’)A,	
C	 (A’)	 (=N-OA),	N(A’)	A,	N(A’)	 -	C	 (=O)	 -	A,	N	 (A”)	
-C	(=O)	-	N	(A’)	A,	S	(=O)m-	A,	S	(=O)m-	O	-	A	или	S	
(=O)m-N	(A’)	A,

	 m	е	0,1	или	2;
	 А,А’,A”	 независно	 еден	 од	 друг	 се	 водород,C�-

C6-алкил,С�-С6-алкенил,	 С�-C6-алкинил,	 С�-С8-
циклоалкил,	 C�-C8-циклоалкенил,	 фенил,	 	 каде			
органските	 радикали	 може	 да	 	 бидат	 делумно	
или	 целосно	 халогенирани	 или	 може	 да	 бидат	

заменети	 со	 нитро,	 цијанато,	 цијано	 или	 С�-С4-
алкокси;	или	А	и	А’	заед	но	со	атомите	за	кои	се	
тие	 прикачени	 се	 пет-	 или	 шест-член	 заситен,	
делумно	 незаситен	 или	 ароматичен	 хетероцикл	
кој	 содржи	 еден	 до	 четири	 хетеро	 	 атоми	 од	
групата	која	се	состои	од	О,	N	и	Ѕ;

	 каде	 алифатните	 групи	 на	 радикалните	
дефиниции	на	L	што	се	однесува	до	нив	може	да	
бидат	делумно	или	целосно	халогенизирани		или	
може		да	носат	една	од	четири	групи	Ru	;		

 Ru	 е	 цијано,	 С�-C6-алкокси,	 С�-С6-циклоалкил,	
C�-C8-алкенилокси,	 C�-C8-алкинилокси,	 	 С4-C6-
циклоалкенил,	 С�-С6-циклоалкилокси,	 С4-С6-
циклоалкенилокси,	 -С	 (=О)	 -А,	 -C(O)	 -	O	 -	А,	 -	C	
(=О)	-	N	(А’)	A,	C	(А’)	(=N	-	ОА),	N	(А’)	А,	N	(А’)	-С	(=	
O)	-	А,	N	(А”)	-C	-	(=O)	-	N	(А’)	А,	Ѕ	(=O)m	-	А,	Ѕ	(О)	
m	-	O	-	А	или	S			(=O)m	-	N	(A’)	A	;

 R�,	R�	независно	еден	од	друг	се	C�-C6-алкил,	C�-
C6-алкенил,	C�-C6-алкинил,	C�-C6-циклоалкил,	C�-
C6-халоциклоалкил,	каде	алифатичната	група	на	
радикални	дефиниции	на	R�	и	R�	што	се	однесува	
до	 нив	 може	 да	 бидат	 делумно	 или	 целосно	
халогенирани	или	може	да	носат	една	до	четири-	
групи	Rv;

 Rv	е	цијано,	C�-C6-циклоалкил,	C4-C6-циклоалкенил,	
хидроксил,	 С�-C6-алкокси,	 C�-C8-алкенилокси,	
С�-C8-алкенилокси,	 C�-C6-циклоалкилокси,	 С4-С6-
циклоалкенилокси,	С�-C8-алкилтио,	-С	(=О)	-	А,	-С	
(=О)	-	О	-	А,	-	С	(=О)	-	N	(А’)	А,	С	(А’)	(=N-ОА),	N	(А’)	
А,	N-(A)	-	С	(=O)-А,	N	(А”)	-С-(О=)	-	N	(А’)-А,	Ѕ(=О)m-
А,	Ѕ	(=O)m	-	О	-		А	или	Ѕ	(=О)m	-	N	(А’)	А	или	фенил,	
каде	фенил	половината	може	да	носи	еден	до	три	
радикали	селектирани	од	 групата	 која	 се	состои	
од	 халоген,	 С�-C6-алкил,C�-C6-aлкенил,	 C�-C6-
алкинил,	 С�-С6-циклоалкил,	 С�-С6-халоалкил,	 C�-
С6-алкокси,	цијано,	нитро,	 -C(=O)	 -A,	 -C(=O)	 	 -	О	
-	А,	-С	(=О)	-N	(А’)	A,	С	(A’)	(-N	-	OA),N(А’)	А	;

 R�	може	дополнително	да	биде	водород;
 R�	и	R�	можат,		исто	така,	заедно	со	азотниот	атом	

за	 кој	 се	 тие	 прикачени,	 да	 формираат	 заситен	
или	 незаситен	 -или	 	шест	 член	 прстен	 кој	 може	
да	биде	прекинат	со	етер	 (-О-),	карбонил	(C=О),	
тио	(-Ѕ-),	сулфоксил	(-Ѕ	[=O]-)или	сулфенил	(-ЅО� 
-)или	понатамошна	амино	(-	N	(Ra)група,	каде	Rа 
е	водород	или	С�-С6-алкил,	и/или	може	да	издржи		
еден	или	повеќе	субституенти	од	групата	која	се	
состои	од	халоген,	С�-C6алкил,	С�-С6-халоалкил	и	
окси-C�-C�-алкиленокси;

 R�	 халоген,	 цијано,	 С�-С4-алкил,С�-C4-алкенил,	
C�-C4алкинил,	 С�-С6-циклоалкил,	 C�-C4-алкокси,	
C�-C4-алкенилокси,	 C�-C4-алкинилокси,	 C�-C6-
алкилтио,	 ди-(C�-C6-алкил)амино	 или	 C�-C6-
алкиламино,	 каде	 алкил,	 алкенил	 и	 алкинил	
радикалите	 на	 R�	 	 може	 да	 бидат	 заменети	 со	
халоген,	 цијано,	 нитро,	 С�-С�-алкокси	 или-С�-С4-
алкоксикарбонил;

 R4	одговара		на	една	од	формулите
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	 каде
	 X	 е	 директна	 врска,	 -	С	 (С=О)	 -,	 -(С=О)	 -	NH-,	 -	

(С=О)	 -	О	 -,	 -	 O	 -,	 -	 NRc	 -,	 -СН�О-	 (C=О)	 -С	 =С-
(C=О)	-,	каде	во:	секој	случај	левата	половина	е		
закачена	за	азотниот	атом;

 Ra	 е	 водород,	C�-C6-aлкил,	C�-C8-алкенил,	C�-C8-
алкинил	или	бензил:

 Rb	е	водoрод,	С�-С6-алкил,	C�-C6-алкенил	или	С�-
С8-алкинил;

 Rc	 е	 водород,	 С�-C6-алкил,	 C�-C6-алкенил,	 С�-
C8-алкинил,	 бензил	 или	 	 С�-С6-ацил,	 каде	
алифатичните,	алицикличните	или	ароматичните	
групи	на	радикалните	дефиниции	на	Ra,Rb	и/или	
Rc	што	се	однесува	до	нив	може	да	носат	една	од	
четири		групи	Rw:	

 Rw	e	халоген,	цијано,	ORx,	NHRx,	SRx,	C�-C6-алкил,	
C�-C6-алкенил,	 C�-C6-алкинил,	 C�-C6-алкокси,	
С�-C4-алкоксикарбонил,	 С�-С4-ациламино,	 [1,	 3]	
диоксолан-С�-С4-алкил,	 [1,	 3]	 -	 	 диоксан-С�-С4-
алкил,	каде

 Rx	 е	 водород,	 С�-С6-алкил,	 С�-С8-алкенил,	 С�-С8-
алкинил	или	бензил.	

	 Има	уште	13	патентни	барања.

(5�) A 61K 31/205, 31/17,  (��) 902538
	 A	61P	3/10	 (13)	 Т1
(��) �007/7 (��) 09/0�/�007
  (45) �0/06/�008
(30)	 2003RM00053		10/02/2003		IT
(96)	 23/01/2004	EP04704703.0
(97)	 18/04/2007	EP1592417
(7�) SIgMA-TAU Industrie Farmaceutiche Riunite 

S.p.A.
 Viale Shakespeare, 47, 00144 Roma, IT
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 
 ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(72)	 PESSOTTO,	Pompeo	and	
	 GIANNESSI,	Fabio

(54) КОМБИНАЦИЈА ОД АНТИДИЈАБЕТИЧНИ 
ЛЕКОВИ

(57)	 1.	 Комбинација	 на	 R-4-триметиламонио-3-
(тетрадецил-карбамоил)-аминобутират	 или	 еден	
од	 неговите	 фармацевтски	 прифатливи	 соли	 и	
метформин	или	еден	од	неговите	фармацевтски	
прифатливи	соли.	

	 Има	уште	15	патентни	барања.
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(5�) C 07D 209/52,  (��) 902565
	 A	61K	31/403,		 (��) Т1
	 C	07D	401/12,	403/12,		 (��) ��/0�/�007
	 413/12,	417/12	 (45) �0/06/�008
(��) �007/9
(30)	 2003IBO2663		08/07/2002		WO
(96)	 11/04/2003	EP03762827.8
(97)	 13/12/2006	EP1551803
(7�) Ranbaxy Laboratories Limited
 Plot no.90, Sector-32  
 gurgaon-122001 Harayana, In
(74)	 ГАВРИЛОВСКА	АЛЕКСАНДРА,	адвокат 
 бул.	Партизански	одреди	бр.103/26	1000	Скопје
(72)	 SALMAN,	MOHAMMAD;	
	 MEHTA,	Anita;	
	 SARMA,	Pakala,	Kumara;	
	 SHETTY,	Shankar,	Jayram;	
	 DHARMARAJAN,	Sankaranarayanan;	
	 KUMAR,	Naresh;	
	 SILAMKOTI,	Arundutt,	Viswanatham	and	
	 CHUGH,	Anita
(54) АЗАБИЦИКЛО ДЕРИВАТИ КАКО АНТАГОНИСТИ 

НА МУСКАРИНСКИ РЕЦЕПТОР
(57)	 1.	 Соединенијата	 кои	 имаат	 структура	 според	

формулата	I
 

	 и	 нивните	 фармацевтски	 прифатливи	 соли,	
фармацевтски	 прифатливи	 солвати,	 естери,	
енантиомери,	 диастереомери,	 N-оксиди	 или	
полиморфи,	 каде	 што	 Ar	 претставува	 арил	 или	
хетероарилен	прстен	кој	содржи	1-2	хетеро	атоми,	
арилот	или	хетероарилните	прстени	може	да	бидат	
несупституирани	 или	 супституирани	 со	 еден	 до	
три	 супституенти	 независно	 избрани	 од	 понизок	
алкил	 (С�-С4),	 понизок	 перхало	 алкил	 (С�-С4),	
цијано,	хидрокси,	нитро,	понизок	алкокси	(С�-С4),	
понизок	перхало	алкокси	(С�-С4),	несупституиран	
амино,	N-понизок	алкил	(С�-С4)	или	-арил	амино,	
амино	карбонил,	или	N-понизок	алкил	(С�-С4)	или	
-арил	амино	карбонил;

 R�	 претставува	 водород,	 хидрокси,	 хидрокси	
метил,	 супституиран	или	несупституиран	амино,	
алкокси,	карбамоил	или	халоген;

 R�	 претставува	 алкил,	 С�-С7	 циклоалкилен	
прстен,	 С�-С7	 цикло	 алкенилен	 прстен,	 арил,	
хетероцикличен	 или	 хетероарилен	 прстен	 кој	
има	 1	 до	 2	 хетеро	 атоми;	 арилот,	 хетероарилот,	
хетероцикличениот	 или	 хетероарилниот	 прстен	
може	да	биде	несупституиран	или	 супституиран	
со	 еден	до	 три	 супституенти	независно	избрани	
од	 понизок	 алкил	 (С�-С4),	 понизок	 перхало	
алкил	 (С�-С4),	 цијано,	 хидрокси,	 нитро,	 понизок	
алкоксикарбонил,	халоген,	понизок	алкокси	(С�-С4),	

понизок	перхало	алкокси	(С�-С4),	несупституиран	
амино,	N-понизок	алкил	(С�-С4),	или	-арил	амино,	
амино	карбонил,	или	N-понизок	алкил	(С�-С4)	или	
-арил	амино	карбонил;

	 W	претставува	(СН�)p,	каде	што	п	е	од	0	до	1;
	 X	претставува	водород,	сулфур,	-NR	или	никаков	

атом,	каде	што	R	претставува	водород	или	(С1-6) 
алкил;

	 Y	 претставува	 СНR5СО	 или	 (СН�)q	 кадешто	 R5 
претставува	водород	или	метил	и	q	е	од	0	до	4;

	 Z	 претставува	 водород,	 сулфур,	 или	 NR�0	 каде	
што	R�0	претставува	водород	или	С1-6	алкил;

	 Q	 претставува	 -(СН�)n-,	 каде	што	 n	 е	 од	 0	 до	 4,	
СНR8,	каде	што	R8	претставува	Н,	ОН,	С1-6	алкил,	
С1-6	алкенил,	или	С1-6	алкокси,	или	

	 Q	претставува	СН�СНR9,	каде	што	R9	претставува	
Н,	ОН,	понизок	алкил	(С�-С4)	или	понизок	алкокси	
(С�-С4);	и	R6	и	R7	се	независно	избрани	од	Н,	СН�,	
СООН,	СОNН�,	NH�	и	СН�NН�.	

	 Има	уште	25	патентни	барања.

902565



Glasnik 15/3,  str.2-128 juni 2008 Skopje

Patenti

�4

(5�) B 21H 7/00,  (��) 902596
	 B	21B	1/22,	13/00,		 (��) Т1
	 B	21C	37/02,		 (��) �9/0�/�007
 B �9C 59/04 (45) �0/06/�008
(��) �007/�8  
(30)	 20021059308		18/12/2002		DE
(96)	 18/11/2003	EP03026564.9
(97)	 17/01/2007	EP1430973
(7�) Protektorwerk Florenz Maisch gmbH & co. Kg
 Viktoriastrasse 58 D-76571 Gaggenau, DE
(74)	 ТОНЕВСКИ		ДРАГАН,	АДВОКАТ 
 бул.	„Кочо	Рацин”	бр.	14/4	-	13,	1000	Скопје
(72)	 Dr.	Krettenauer	Kilian	and	
	 Dr.	Willerscheld	Heiner,		
(54) ПОСТАПКА ЗА КОВАЊЕ СО ВТИСНУВАЊЕ, 

АПАРАТ ЗА КОВАЊЕ СО ВТИСНУВАЊЕ И 
ПРОФИЛИРАН ЕЛЕМЕНТ

(57)	 1.	 Постапка	 за	 ковање	 со	 втиснување,	 при	 што	
една	 површина	 на	 материјал,	 која	 се	 протега	
надолжно	 и	 треба	 да	 се	 кова	 со	 втиснување	
во	 надолжен	 правец	 релативно	 се	 движи	 кон	
најмалку	еден	калап	за	втиснување	и	со	калапот/

ите	 за	 втинсување	 се	 втиснуваат	 поголем	 број	
длабнатини	во	површината	на	материјалот,	при		што	
произведените	длабнатини	се	распределени	барем	
попречно	во	правецот	на	движење	на	површината	
на	 материјалот,	 при	 што	 барем	 за	 време	 на	
постапката	на	ковање	со	втиснување	површината	
на	 материјалот	 во	 пределот	 на	 длабнатината	
спрема	правецот	на	втиснувањето	се	потпира	на	
една	 суштински	 рамна	 потпорна	 површина,	 со	
што	се	спречува	истискувањето	на	материјалот	во	
правец	на	ковањето	со	втиснување	или	барем	се	
редуцира,	карактеристична  по тоа што,	при	
втиснувањето	на	секоја	длабнатина	барем	на	една	
страна	од	длабнатината	попречно	на	правецот	на	
движењето	 на	 површина	 на	 материјалот	 не	 се	
втиснува	истовремено	друго	длабнатина,	 со	што	
за	време	на	постапката	на	ковање	со	втиснување	
во	тој	попречен	правец	има	суштински	непречено	
истискувањето	 на	 материјалот	 кон	 работ	 на	
површината	на	материјалот.	

	 Има	уште	36	патентни	барања.

Слика 1
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(5�) A 61M 5/20, 5/32 (��) 902597
  (��) Т1
(��) �007/�7 (��) ��/0�/�007
  (45) �0/06/�008
(30)	 20020010123		02/05/2002		GB	and	
	 20020029384		17/12/2002		GB
(96)	 02/05/2003	EP03722834.3
(97)	 31/01/2007	EP1503816
(7�) PA consulting Services Limited
 123 Buckingham Palace Road Victoria
 London SW1W 9SR, GB
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ 
 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(72)	 MARTIN,	Jeffrey	and	
	 HUGHES,	Martin	Lawrence
(54) УРЕД ЗА ИНЈЕКТИРАЊЕ
(57)	 1.	Уред	за	инјектирање	која	вклучува:
	 куќиште	(60)	кое	содржи	шприц	(30)	кој	има	дупка	

(32)	кој	продолжува	од	крајна	површина	(34),	игла	
(36)	која	е	во	врска	со	дупка	 (32)	преку	крајната	
површина	(34)	и	клип	за	раздавање	(38)	подвижен	
во	 наведениот	дупка	 (32)	 кон	 наведената	 крајна	
површина	 (34)	 за	 да	 се	 исфрлат	 содржините	 од	
шприцот	 (30)	 преку	 иглата	 (36),	 куќи-штето	 (60)	
има	отвор	(64)	на	едниот	крај	(62)	преку	кој	иглата	
(36)	може	да	продолжи;

	 еластичен	член	(74)	за	поместување	на	шприцот	
(30)	и	иглата	(36)	кон	внатрешноста	на	куќиштето	
(60);

	 движечки	елемент	(66)	подвижен	кон	наведениот	
еден	 крај	 (62)	 така	што	 ја	 движи	 иглата	 (36)	 од	
шприцот	 (30)	надвор	од	отворот	 (64)	и	 го	движи	
клипот	 за	 раздавање	 (38)	 од	 шприцот	 (30)	 кон	
крајната	површина	(34);

	 механизам	 (72,	 76)	 оперативен	 да	 го	 ослободи	
шприцот	(30)	така	што	иглата	(36)	ќе	се	движи	кон	
внатрешноста	на	куќиштето	(60);

	 движечка	 спојка	 (40)	 за	 продолжување	 од	
наведениот	 движечки	 елемент	 (66)	 кон	 клипот	
за	 раздавање	 (38)	 од	 шприцот	 (30)	 со	 цел	 да	
се	 пренесе	 движење	 од	 наведениот	 движечки	
елемент	 (66)	 на	 клипот	 за	 раздавање	 (38);	 каде	
што	движечката	спојка	(40)	може	да	се	компримира	
по	должина;	назначен со тоа што:	

	 откако	 движечкиот	 елемент	 (66)	 ќе	 го	 задвижи	
клипот	за	раздавање	(38)	кон	крајната	површина	
(34),	движечката	спојка	(40)	постепено	се	намалува	
во	 должина	 и	 пренесува	 доволна	 сила	 за	 да	
се	 одржи	 иглата	 (36)	 во	 нејзината	 продолжена	
положба	 додека	 клипот	 за	 раздавање	 (38)	 се	
задржува	 на	 крајната	 површина	 (34)	 додека	
наведениот	 механизам	 (72,	 76)	 го	 ослободува	
шприцот	(30).	

	 Има	уште	42	патентни	барања.
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(5�) B 65D 1/22, (��) 902598 
	 B	44D	3/12	 (��) Т1
(��) �007/�9 (��) ��/0�/�007
  (45) �0/06/�008
(30)	 20021053562		15/11/2002		DE	and	
	 20031004452		04/02/2003		DE
(96)	 08/11/2003	EP03767412.4
(97)	 29/11/2006	EP1581434
(7�) Deutsche Amphibolin-Werke Von Robert Murjahn 

Stiftung & co. Kg
 Rossdorfer Strasse 50,  
 64372 Ober-Ramstadt, DE
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ  
 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(72)	 MURJAHN,	Klaus

(54) КОНТЕЈНЕР
(57)	 1.	Контејнер	чие	што	тело	има	конусна	заоблена	

форма,	кој	има	основа	и	опкружувачки	страничен	
ѕид,	којшто	е	огледално	симетричен	на	подолжната	
средишна	 рамнина	 и	 попречната	 средишна	
рамнина	со	меѓусебно	спротивните	врвови	и	којшто	
се	шири	кон	горниот	отвор,	назначен со тоа што 
страничниот	 ѕид	 е	 поставен	 спрема	 три	 кружни	
лакови	 чијшто	 радиус	 е	 променлив	 во	 парови,	
имено	еден	посебен	кружен	лак	на	врвовите	и	еден	
кружен	 лак	 помеѓу	 нив	 континуирано	 се	 спојува	
и	со	истиот	нагиб	 (благо)	во	кружните	лакови	на	
врвовите.	

	 Има	уште	5	патентни	барања.

Слика 1
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(5�) C 07C 317/44,  (��) 902599
	 A	61K	31/19,		 (��) Т1
 C 07C ��7/46 (��) 07/0�/�007
(��) �007/5� (45) �0/06/�008
(30)	 19980002073		30/01/1998		GB	and	
	 19980019574		08/09/1998		GB
(96)	 29/01/1999	EP99902703.0
(97)	 22/11/2006	EP1051395
(7�) DARWIn DIScOVeRY LIMITeD
 208 Bath Road, Slough, Berks SL1 3We, UK
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ  
 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(72)	 MONTANA,	John,	Gary;	
	 BAXTER,	Andrew,	Douglas	and	
	 OWEN,	David,	Alan
(54) ДЕРИВАТИ НА  n-ХИДРОКСИФОРМАМИД
(57)	 1.	Соединение	со	формулата	(I):
	 	 B-X-(CH�)m-(CR�R�)n-N(OR8)-COH
	 каде	што:
	 m	=	0-2;
	 n	=	1-2,	под	услов	кога	m	=	0,	тогаш	n	=	2;
	 X	е	S(O)0-2;
 R�	е	H	или	група	(која	може	да	биде	супституирана	

со	R7)	одбрана	од	C1-6	алкил,	C2-6	алкенил,	арил,	C1-

6	алкил-арил,	хетероарил,	C1-6	алкил-хетероарил,	
хетероциклоалкил,	 C1-6	 алкил-хетероциклоалкил,	
циклоалкил	и	C1-6	алкил-циклоалкил;	и

 R�	 е	H	 или	C1-6	 алкил,	 под	 услов	 (CR�R�)n	 да	 не	
биде	(CH�)n;

	 или	CR�R�	е	циклоалкилен	или	хетероциклоалкилен	
прстен	кој	може	да	биде	супституиран	со	R7	или	
група	 (која	 може	 да	 биде	 супституирана	 со	 R7) 
одбрана	 од	 C1-6	 алкил,	 арил,	 C1-6	 алкил-арил,	
хетероарил	и	C1-6	алкил-хетероарил;

	 B	 е	 C1-6	 алкил-арил,	 C1-6	 алкил,	 циклоалкил,	
C1-6	 алкил-циклоалкил,	 циклоалкенил,	
хетероциклоалкенил,	 C1-6	 алкил-хетероарил,	
хетероциклоалкил,	 C1-6	 алкил-хетероциклоалкил	
или	хетероарил,	при	што	било	која	од	наведените	
групи	може	да	биде	супституирана	со	супституент	
одбран	 од	 R�,	 C1-6	 алкил-R�,	 C2-6	 алкенил-R�,	
арил	 (кој	 може	 да	 биде	 супституиран	 со	 R�),	
арил-C1-6	 алкил-R�,	 C1-6	 алкил-арил	 (кој	 може	 да	
биде	супституиран	со	R�),	C1-6	 алкил-хетероарил	
(кој	 може	 да	 биде	 супституиран	 со	 R�),	 арил-
C2-6	 алкенил-R5,	 хетероарил	 (кој	 може	 да	 биде	
супституиран	 со	 R�),	 хетероарил-C1-6	 алкил-R�,	
циклоалкил	 (кој	 може	 да	 биде	 супституиран	 со	
R�),	 или	 хетероциклоалкил	 (кој	 може	 да	 биде	
супституиран	со	R�);

 R�	 е	 C1-6	 алкил,	 халоген,	 CN,	 NO�,	 N(R4)�,	 OR4,	
COR4,	C(=NOR6)R4,	CO�R8,	CON(R4)�,	NR4R5,	S(O)0-
�R6	или	SO�N(R4)�;

 R4	 е	 H	 или	 група	 одбрана	 од	 C1-6	 алкил,	 арил,	
C1-6	 алкил-арил,	 хетероарил,	 C1-6	 алкил-
хетероарил,	 циклоалкил,	 C1-6	 алкил-циклоалкил,	
хетероциклоалкил	и	C1-6	алкил-хетероциклоалкил,	
каде	 што	 наведената	 група	 може	 да	 биде	
супституирана	со	R6,	COR6,	SO0-2R6,	CO�R6,	OR6,	
CONR8R6,	 NR8R6,	 халоген,	 CN,	 SO�NR8R6	 или	
NO�,	 а	 при	 секое	 јавување	 на	N(R4)�,	 групите	R4 
може	 да	 бидат	 исти	 или	 различни,	 или	 N(R4)�	 е	
хетероциклоалкил	кој	може	да	биде	супституиран	
со	R6,	COR6,	SO0-2R6,	CO�R6,	OR6,	CONR8R6,	NR8R6,	
халоген,	CN,	SO�NR8R6	или	NO�;

 R5	е	COR4,	CON(R4)�,	CO�R6	или	SO�R6;
 R6	е	C1-6	алкил,	арил,	C1-6	алкил-арил,	хетероарил	

или	C1-6	алкил-хетероарил;
 R7	 е	 OR4,	 COR4,	 CO�R8,	 CON(R4)�,	 NR4R5,	 S(O)0-

�R6,	SO�N(R4)�,	халоген,	CN	или	циклоимидил	(кој	
може	да	биде	супституиран	со	R8);	и

 R8	е	H	или	C1-6	алкил;
	 каде	 што	 наведениот	 циклоалкил	 или	

хетероциклоалкил	може	да	биде	споен	со	бензо	
на	било	која	достапна	положба;

	 каде	 што	 секоја	 амино	 група	 може	 да	 биде	
заштитена	 со	 бензилоксикарбонилна,	 терц-
бутоксикарбонилна	или	ацетилна	група,	или	е	во	
форма	на	фталимидо	група;

	 или	негова	сол,	хидрат	или	N-оксид.	
	 Има	уште	24	патентни	барања.

902599



Glasnik 15/3,  str.2-128 juni 2008 Skopje

Patenti

�8

(5�) c 07K 5/078,  (��) 902592
	 A	61K	38/05,		 (��) Т1
	 A	61P	7/02	 (��) 0�/04/�007
(��) �007/�07 (45) �0/06/�008
(30)	 20000016321		14/12/2000		FR
(96)	 13/12/2001	EP01403227.0
(97)	 17/01/2007	EP1215213 
(7�) LeS LABORATOIReS SeRVIeR
 12, Place de La Defense, 
 92415 Courbevoie Cedex, FR
(74)	 Бајалски	Димитар,	адвокат 
 Ул.	Ѓуро	Ѓаковиќ	бр.	72/1-1	1000	Скопје
(72)	 De	nanteuil,	Guillaume;	
	 Gloanec,	Phillipe;		
	 Rupin,	Alain;		
	 Vallez,	Marie-Odile	and	
	 Varbeuren,	Tony
(54) БИЦИКЛИЧНИ ДЕРИВАТИ НА АМИНО-

ПИРАЗОНОТ, НИВНОТО ПОДГОТВУВАЊЕ 
И ФАРМАЦЕВТСКИТЕ СОСТАВИ ШТО ГИ 
СОДРЖАТ

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

 
	 каде	што
	 -	 R�	 претставува	 водороден	 атом,	 или	 пак	

линеарна	 или	 разгранета	 (C�-C6)алкилна	 група	
што,	како	опција,	се	заменува	со	една	или	повеќе	
идентични	 или	 различни	 групи,	 селектирани	
меѓу	 арилот,	 хетероарилот,	 циклоалкилот	 и	
хетероциклоалкилот,	

 

	 претставува	заситен	прстен	со	4	до	7	членови	на	
прстенот	што	може	да	содржат,	освен	атомот	на	
азот,	уште	еден	или	два	хетеро	атоми	селектирани	
од	O	и	S	и	од	-NR�	групите,

	 каде	 што	 R�	 претставува	 атом	 на	 водород	 или	
линеарна	или	разгранета	(C�-C6)алкилна	група,

	 -	 n	претставува	целост	таква	што	1	≤	n	≤	6
	 -	 R�	преставува	која	и	да	е	од	следниве	групи:
	 а:

	 б:

 

	 каде	што:
	 -	X	преставува	CH	група	или	пак	атом	на	азот,
	 -	R4	претставува	водороден	или	халоген	атом,
	 -	R5	претставува	која	и	да	е	од	групите:
	 -	 RaNHCOHN-	 каде	што	Ra	 претставува	атом	на	

водород	 или	 пак	 линеарна	 или	 разгранета	 (C�-	
C6)алкилна	група,

	 -	 RbSO�NHCO(NH)p,	 -	 каде	 што	 Rb	 претставува	
линеарна	или	разгранета	(C�-C6)-алкилна	група,	а	
p	претставува	0	или	1,

	 -	HON	=	C(NH�)-,	HN=C(NHOH)-,
	 -	Rc-(CH�)m-Y-	каде	што:
	 Y	претставува	CH�,	O,	S	или	RaN,
	 m	претставува	целост,	така	што	0	d	m	d	3,
 Rc	 претставува	 заситен	 или	 незаситен	

хетероциклус	со	5	или	7	членови	на	прстенот,	во	
кој	се	содржат	од	1	до	4	хетеро	атоми,	селектирани	
меѓу	 кислородот,	 азотот	 и	 сулфурот,	 при	 што	
споменатиот	 хетероциклус,	 како	 опција,	 содржи	
една	 или	 повеќе	 карбонилни	 функции	 и,	 како	
опција,	се	заменува	со	еден	или	повеќе	идентични	
или	пак	различни	супституенти	селектирани	меѓу	
атомите	на	халоген,	линеарните	или	разгранетите	
(C�-C6)алкил	групи,	линеарните	или	разгранетите	
(C�-C6)алкокси	 групи	 и	 амино	 (кој	 самиот,	 како	
опција,	е	заменет	со	една	или	две,	линеарни	или	
пак	разгранети	(C�-C6)алкилни	групи,

	 или	с:	бицикличен	систем	со	формулата	
 

	 каде	што:
	 X	 е	 како	 што	 е	 дефиниран	 погоре,	 а	 B,	 заедно	

со	 атомите	 јаглерод	 со	 кои	 е	 сврзан,	 формира	
заситен	 или	 незаситен	 хетероциклус,	 кој	 има	
5	 или	 7	 члена	 на	 прстенот	 кои	 содржат	 1	 до	 4	
хетеро	 атоми	 селектирани	 меѓу	 кислородот,	
азотот	 и	 сулфурот.	 Споменатиот	 хетероциклус,	
пак,	 содржи	 најмалку	 една	 карбонилна	функција	
и,	 како	 опција,	 се	 заменува	 со	 еден	 или	 повеќе	
идентични	 или	 пак	 различни	 супституенти	
селектирани	 меѓу	 халогенските	 атоми,	 линеарни	
или	 разгранети	 (C�-C6)алкил	 групи,	 линеарни	
или	 разгранети	 (C�-C6)алкокси	 групи	 и	 амино	
(како	опција,	заменети	со	една	или	две	линеарни	
или	 разгранети	 (C�-C6)алкилни	 групи),	 нивните	
изомери,	 нивните	 N-оксиди	 и	 фармацевтски	
прифатливите	 дополнителни	 соли	 на	 истите,	 со	
киселина	или	со	база,	при	што	под	арилна	група	
се	 подразбираат	 фенил,	 бифенил	 и	 нафтил,	 а	
секоја	од	 тие	 групи,	 како	опција,	 се	 заменува	со	
една	 или	 повеќе	 идентични	 или	 пак	 различни	
групи,	 селектирани	 меѓу	 халогенот,	 линеарниот	
или	разгранет	(C�-C6)алкил	(како	опција,	заменет	
со	 хидрокси	 група,	 со	 карбокси	 група	 или	 со	
амино	група	(при	што	таа	самата,	како	опција,	се	
заменува	со	една	или	две	линеарни	или	разгранети	
(C�-C6)алкилни	 групи)	или	 карбамоил	 група	 (како	
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опција	 заменета	 со	 една	 или	 две	 линеарни	 или	
разгранети	 (C�-C6)aлкилни	 групи)),	линеарен	или	
пак	разгранет	(C�-C6)алкокси,	хидрокси,	линеарен	
или	пак	разгранет	(C�-C6)трихалоалкил,	линеарен	
или	 разгранет	 (C�-	 C6)трихалоалкокси,	 амино	
(како	опција,	заменет	со	една	или	две	линеарни	
или	 разгранети	 (C�-C6)aлкилни	 групи),	 линеарни	
или	 разгранети	 (C�-C6)алкилкарбонилокси,	
карбоксиметокси	 и	 карбамоилметокси	 (како	
опција,	N-	заменет	со	една	или	две	линеарни	или	
разгранети	(C�-C6)алкилни	групи),

 при	што	 под	 хетероарилна	 група	 се	 подразбира	
ароматска	моно-	или	би-цикличка	група	што	има	
од	 5	 до	 12	 членови	 на	 прстенот	 што	 содржат	
еден,	два	или	пак	три	хетеро	атоми,	селектирани	
меѓу	 кислородот,	 азотот	 и	 сулфурот,	 при	 што	
хетероарилот	 може,	 како	 опција,	 да	 се	 замени	
со	една	или	повеќе,	идентични	или	пак	различни	
групи	 селектирани	 меѓу	 халогенот	 линеарниот	
или	 разгранет	 (C�-C6)алкил	 (кој,	 како	 опција,	 се	
заменува	со	хидрокси	група,	со	карбокси	група,	со	
амино	група	(која,	самата,	како	опција,	се	заменува	
со	 една	 или	 две	 линеарни	 или	 разгранети	 (C�-
C6)алкил	групи),	или	карбамоил	група	(која,	може,	
како	опција,	да	се	замени	со	една	или	две	линеарни	
или	 разгранети	 (C�-C6)алкил	 групи)),	 хидрокси,	
линеарен	или	разгранет	(C�-C6)алкокси,	линеарен	
или	разгранет	(C�-C6)трихалоалкил,	фенил,	амино	
(кој,	како	опција	е	N-заменет	со	една	или	повеќе,	
линеарни	или	пак	разгранети	(C1-C6)алкил	групи),	
карбоксиметокси	 и	 карбамоилметокси	 (како	
опција,	 заменет	 со	 една	 или	 две,	 линеарни	 или	
разгранети	(C�-C6)	алкил	групи),

	 при	 што,	 под	 циклоалкил	 група	 се	 подразбира	
заситена	 или	 пак	 незаситена	 моно-	 или	 би-	
цикличка	 јаглеводородна	 група	 која	има	3	до	12	
члена	 на	 прстенот,	 при	 што,	 како	 опција,	 еден	
прстен	може	да	биде	заменет	со	една	или	повеќе	
идентични	 или	 различни	 групи	 селектирани	
меѓу	 халогенот,	 линеарниот	 или	 разгранет	
(C�-C6)алкил,	 линеарниот	 или	 разгранет	 (C�-
C6)aлкокси,	 хидрокси,	 линеарниот	 или	 разгранет	
(C�-C6)трихалоалкил,	амино(како	опција,	заменет	
со	една	или	повеќе	(C�-C6)алкил	групи)	и	арил,	

	 при	 што,	 под	 хетероциклоалкилна	 група	 се	
подразбира	заситена	или	пак	незаситен,	моно-	или	
би-	цикличка	група	со	4	до	12	членови	на	прстенот	
што	содржи	еден,	два	или	пак	три	хетеро	атоми	
селектирани	меѓу	кислородот,	азотот	и	сулфурот,	
при	 што	 хетероциклусот	 може,	 како	 опција,	 да	
се	 замени	 со	 една	 или	 две	 идентични	 или	 пак	
различни	 групи	 селектирани	 меѓу	 халогенот,	
линеарниот	 или	 пак	 разгранет	 (C�-C6)алкил,	
линеарен	или	разгранет	(C�-C6)алкокси,	хидрокси,	
линеарен	 или	 разгранет	 (C�-C6)трихалоалкил,	
амино	 (како	опција,	 заменет	со	една	или	повеќе	
линеарни	 или	 разгранети	 (C�-C6)алкилни	 групи),	
арил	и	диарилметил.	

	 Има	уште	20	патентни	барања.
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(5�) A 61K 38/09, 47/26, 9/08 (��) 902560
  (��) Т1
(��) �007/�08 (��) 0�/04/�007
  (45) �0/06/�008
(30)	 20011057628		26/11/2001		DE
(96)	 15/11/2002	EP02790384.8
(97)	 03/01/2007	EP1448221 
(7�) Zentaris AG
 Weissmullerstrasse 50, D-60314 Frankfurt, DE
(74)	 Бајалски	Димитар,	адвокат 
 Ул.	Ѓуро	Ѓаковиќ	бр.	72/1-1	1000	Скопје
(72)	 ENGEL,	Jurgen;		
	 SARLIKIOTIS,	Werner;	
	 BAUER,	Horst;	
	 RISCHER,	Matthias;	
	 GUTHLEIN,	Frank	and	
	 DI	STEFANO,	Dominique

(54) РАСТВОР ЗА ИНЈЕКТИРАЊЕ ШТО СОДРЖИ 
LHRH АНТАГОНИСТ

(57)	 1.	 Воден	 раствор	 эа	 инјектирање,	 на	 LHRH	
антагонист,	 што	 содржи	 глуконичка	 киселина,	
сурфактант	 и	 агенс	 эа	 собирање	 во	 поголемо	
количество,	кој	се	карактериэира со тоа што 
цетореликс,	 тевереликс,	 D-63	 153	 (Ac-D-Nal-pCl-
D-Phe-3-D-Pal-Ser---N-Me-Tyr-D-H-Cit-Iso-Leu-Arg-
Pro-D-Ala-NH2),	 ганиреликс,	 абареликс,	 антид	
или	аэалин	В	се	користи	како	LHRH	антагонист	и	
со	тоа	што	 глуконичката	киселина	е	присутна	во	
количество	што	го	надминува	еквимоларното,	врэ	
основа	 на	 количеството	 на	 LHRH	 антагонистот,	
како	 и	 со	 тоа	 што	 глуконичката	 киселина	 се	
додава	во	форма	на	глуконичка	киселина	-	делта	
лактон,	 и	 со	 тоа	 што	 Tween	 80	 се	 користи	 како	
сурфактант,	 додека	 манитолот	 се	 користи	 како	
агенс	эа	собирање	во	поголемо	количество.	

	 Има	уште	4	патентни	барања.
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(5�) A 61K 45/06, 31/505,  (��) 902542
	 A	61P	35/00	 (13)	 Т1
(��) �007/��0 (��) 0�/04/�007
  (45) �0/06/�008
(30)	 20000215310	P		30/06/2000		US;	
	 20000235859	P		27/09/2000		US	and	
	 20010284448	P		18/04/2001		US
(96)	 15/06/2001	EP01948214.0
(97)	 18/04/2007	EP1313508 
(7�) eLI LILLY AnD cOMPAnY
 Lilly corporate center  Indianapolis, 
 Indiana 46285, US
(74)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ 
 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(72)	 NIYIKIZA,	Clet;	
	 PAOLETTI,	Paolo	and	
	 RUSTHOVEN,	James,	Jacob

(54) КОМБИНАЦИЈА КОЈАШТО СОДРЖИ 
АНТИФОЛАТ И МЕТИЛМАЛОНСКА КИСЕЛИНА 
НАМАЛУВАЧКИ АГЕНС

(57)	 1.	 Употреба	 на	 пеметрекс	 динатриум	 во	
производство	на	лек	за	употреба	во	комбинирана	
терапија	 за	 инхибирање	 на	 растот	 на	 тумор	 кај	
цицачи,	 каде	 што	 споменатиот	 лек	 треба	 да	 се	
администрира	 во	 комбинација	 со	 витамин	 B12	
или	 негов	 	 фармацевтски	 дериват,	 споменатиот	
фармацевтски	 дериват	 на	 витамин	 B12	 е	
хидроксикобаламин,	 цијано-10-хлорокобаламин,	
аква	 кобаламин	 перхлорат,	 аква-10-
хлорокобаламин	 перхлорат,	 азидокобаламин,	
хлорокобаламин	или	кобаламин.	

	 Има	уште	13	патентни	барања.
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(5�) C 12N 15/79,  (��) 902569
	 A	01K	67/027,		 (��) Т1
	 A	61K	39/395,		 (��) 0�/04/�007
	 C	07K	16/00,	16/46,		 (45) �0/06/�008
	 C	12N	5/10
(��) �007/���  
(30)	 20010010029		24/04/2001		GB
(96)	 24/04/2002	EP	02726398.7
(97)	 04/04/2007	EP	1414858	B1
(7�) eRASMUS UnIVeRSITY MeDIcAL cenTeR 

ROTTeRDAM
 Dr.Molerwaterplein 50  3015 ge Rotterdam, nL
(74)	 ЈОАНИДИС	ЈОВАН,	АДВОКАТ  
 ул.”Орце	Николов”	155б,	1000,	Скопје

(72)	 GROSVELD,	FRANK
(54) ЕДИНЕЧНА СЕРИЈА НА VHH АНТИТЕЛА ОД 

КАМЕЛИД, МЕТОД ЗА НИВНА ПРОДУКЦИЈА ВО 
СУШТЕСТВА И НИВНА УПОТРЕБА

(57)	 1.	Методата	за	активирање	на	лимфоцит,	опфаќајќи	
агрегација	на	три	или	повеќе	антигенски	експресии	
од	лимфоцит	и	активирање	на	лимфоцитот.	

	 Има	уште	48	патентни	барања.

Слика 1
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(5�) A 61K 9/52, 31/485,  (��) 902594
	 A	61P	25/04	 (13)	 Т1
(��) �007/��� (��) 0�/04/�007
  (45) �0/06/�008
(30)	 19990007259		09/06/1999		FR
(96)	 08/06/2000	EP00940460.9
(97)	 21/02/2007	EP1189602 
(7�) eTHYPHARM
 21, rue Saint-Mathieu, 78550 Houdan, FR
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ 
 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(72)	 OURY,	Pascal;		
	 SUPLIE,	Pascal	and	
	 MARECHAL,	Dominique

(54) МИКРОГРАНУЛИ НА МОРФИН СУЛФАТ, 
ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ НА ИСТИТЕ И 
СОСТАВИ КОИ ГИ СОДРЖАТ ИСТИТЕ

(57)	 1.	Микрогранули	на	морфин	сулфат	со	непрекинато	
ослободување,	 при	 што	 секоја	 се	 состои	 од	
неутрална	помошна	гранула	обвиткана	со	активен	
слој	 и	 со	 слој	 со	 непрекинато	 ослободување,	
назначени со тоа што	 слојот	 со	 непрекинато	
ослободување	содржи	кополимер	на	метакрилна	
киселина	 и	 на	 естер	 на	 метил	 метакрилат,	
релативната	 пропорција	 на	 слободните	
карбоксилни	 групи	 и	 на	 естерните	 групи	 е	
приближно	еднаква	на	0.5,	и	силициумдиоксид	кој	
покажува	хидрофобен	карактер.	

	 Има	уште	10	патентни	барања.

902594



Glasnik 15/3,  str.2-128 juni 2008 Skopje

Patenti
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(5�) C 07D 215/40,  (��) 902585
	 A	61K	31/47,		 (��) Т1
	 A	61P	29/00,		 (��) �0/04/�007
	 C	07D	217/24,	405/12	 (45) �0/06/�008
(��) �007/��4
(30)	 20021015316		02/04/2002		DE
(96)	 29/03/2003	EP	03745195.2
(97)	 28/02/2007	EP	1492771 
(7�) Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft
 Mullerstrasse 178  13353 Berlin, De
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(72)	 LEHMANN,	Manfred;	
	 KROLIKIEWICZ,	Konrad;	
	 SKUBALLA,	Werner;	
	 SCHMEES,	Norbert;	
	 JAROCH,	Stefan;	
	 BERGER,	Markus;	
	 REHWINKEL,	Hartmut;	
	 SCHACKE,	Heike	and	
	 SCHOTTELIUS,	Arndt
(54) ДЕРИВАТИ НА ХИНОЛИН И ИЗОХИНОЛИН, 

МЕТОДА ЗА НИВНО ПРОИЗВОДСТВО И НИВНА 
УПОТРЕБА КАКО АНТИ-ИНФЛАМАТОРНИ 
СРЕДСТВА

(57)	 1.	Соединенија	со	општата	формула	I
 

 назначени со тоа што
	 A	 претставува	 арил	 група,	 бензил	 група	 или	

фенетил	 група,	 која	 арил	 група,	 бензил	 група	
или	 фенетил	 група	 евентуално	 може	 да	 биде	
супституирана	 од	 еден	 или	 повеќе	 радикали	
од	 групата	 C�-C5-алкил,	 C�-C5-алкокси,	 C�-C5-
алкилтио,	 C�-C5-перфлуороалкил,	 халоген,	
хидрокси,	 циано,	 нитро,	 -O-(CH�)n-O-,	 -O-(CH�)n-
CH�-,	 -O-CH=CH-,	 -(CH�)n+2-,	 каде	што	 n	 =	 1	 или	
2	и	 крајните	 кислородни	атоми	и/или	 јаглеродни	
атоми	 се	 поврзани	 за	 директно	 соседни	 прстен-
јаглерод	атоми,

	 или	NR4R5,
	 каде	што	R4	и	R5,	независно	еден	од	друг,	може	да	

се	водород,	C�-C5-алкил	или	(CO)-C�-C5-алкил,
 R�	и	R�,	независно	еден	од	друг,	значат	водороден	

атом,	 метил	 или	 етил	 група	 или	 заедно	 со	
јаглеродниот	 атом	 од	 ланецот	 C�-C6-циклоалкил	
прстен,

 R�	 значи	 C�-C�-алкил	 група	 или	 евентуално	
делумно	 или	 комплетно	 флуоринирана	 C�-C�-
алкил	група,

	 B	 значи	 евентуално	 метил-	 или	 етил-	
супституирана	метилен	група	или	карбонил	група	
и

	 Q	значи	 хинолинил	 или	 изохинолинил	 група	
која	 е	 поврзана	 преку	 било	 која	 положба	 и	 дека	
евентуално	може	да	е	супституирана	од	еден	или	
повеќе	радикали	од	групата

 C�-C5-алкил,	 која	 евентуално	 може	 да	 е	
сусптитурана	 од	 1-3	 хидрокси	 групи	 и/или	 1-3	
COOR6	групи,

 C�-C5-алкокси,	 C�-C5-алкилтио,	 C�-C5-
перфлуороалкил,	 халоген,	 хидрокси,	 карбонил-
кислород	атом,	циано,	нитро	или	NR4R5,

	 каде	што	R4	и	R5,	независно	еден	од	друг,	може	да	
се	водород,	C�-C5-алкил	или	(CO)-C�-C5-алкил,

 COOR6,	 каде	 што	 R6	 значи	 водород	 или	 C�-C5-
алкил	група,

	 (CO)NR7R8,	 каде	што	R7	и	R8,	независно	еден	од	
друг,	значат	водород	или	C�-C5-алкил	група,

	 или	(C�-C5-алкилен)-O-(CO)-(C�-C5)-алкил,
	 и	 исто	 така	 нивни	 рацемати	 или	 одделно	

претставени	стереоизомери,	и	доколку	е	погодно	
нивни	физиолошки	компатибилни	соли.	

	 Има	уште	14	патентни	барања.
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(5�) A 61K 39/39, 39/21,  (��) 902537
	 A	61P	31/18	 (13)	 Т1
(��) �007/��8 (��) �6/04/�007
  (45) �0/06/�008
(30)	 19980216702		18/12/1998		US
(96)	 17/12/1999	EP	99969285.8
(97)	 18/04/2007	EP	1140166	B1
(7�) Connaught Technology Corporation
 3711 Kennett Pike, Suite 200 greenville,  
 DE 19807, US
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ 
 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(72)	 ALEXANDER,	Jeannine	and	
	 COX,	William,	I.

(54) АДЈУВАНС КОЈ СОДРЖИ n-ФОРМИЛ 
МЕТИОНИЛ ПЕПТИДИ ЗА ВАКЦИНИ

(57)	 1.	 Имунолошки	 состав	 кој	 содржи	 антиген	 од	
интерес	 од	 бактерија,	 вируси,	 паразити,	 квасец	
или	 габи,	 или	бенигни	 или	малигни	 човечки	 или	
животински	 клетки	 и	 ефикасна	 количина	 на	
адјуванс	на	N-формил	метионил	пептид,	назначен	
со	 тоа,	што	 (а)	 антигенот	и	N-формил	метионил	
пептидот	се	во	раствор	или	(б)	N-формил	метионил	
пептидот	и	антигенот	заедно	формираат	фузион	
протеин	и	составот	не	содржи	липозом.	

	 Има	уште	17	патентни	барања.
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(5�) C 07D 333/20,  (��) 902558
	 A	61K	31/343,	31/381,		 (��) Т1
	 A	61P	25/00,		 (��) �6/04/�007
	 C	07D	307/82,	333/28,		 (45) �0/06/�008
	 333/32,	333/64
(��) �007/�4�  
(30)	 20020002012		27/12/2002		DK	and	
	 20020436697P		27/12/2002		US
(96)	 18/12/2003	EP03779762.8
(97)	 21/03/2007	EP1578740 
(7�) H. LUnDBecK A/S
 Ottiliavej 9 DK-2500 Valby-copenhagen, DK
(74)	 ТОНЕВСКИ		ДРАГАН,	АДВОКАТ 
 бул.	„Кочо	Рацин”	бр.	14/4	-	13,	1000	Скопје
(72)	 ROTTLANDER,	Mario;	
	 RITZEN	Andreas;	
	 BANG	NORGAARD	Morten;	
	 KHANZHIN	Nikolay	and	
	 WENZEL	TORNOE	Christian
(54) ДЕРИВАТИ НА 1,2,4-ТРИАМИНОБЕНЗОЛ 

УПОТРЕБЛИВИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА 
ЗАБОЛУВАЊА НА ЦЕНТРАЛЕН НЕРВЕН 
СИСТЕМ

(57)	 1.	 А	 1,2,4-триаминобензолски	 дериват	 од	
формулата	I

 

	 каде	што
 R�	е	одбран	од	групата	која	е	составена	од	водород,	

С1-6-алк(ен/ин)ил,	 С3-8-циклоалк(ен)ил,	 С3-8-
циклоалк(ен)ил-С1-6-алк(ен/ин)ил,	ацил,	хидрокси-
С1-6-алк(ен/ин)ил	и	хидрокси-С3-8-циклоалк(ен)ил;

 R�	и	R2’	се	независно	одбрани	од	групата	која	содржи	
водород,	 С1-6-алк(ен/ин)ил,	 С3-8-циклоалк(ен)ил,	
арил,	С3-8-циклоалк(ен)ил-С1-6-алк(ен/ин)ил,	арил-
С1-6-алк(ен/ин)ил,	ацил,	хидрокси-С1-6-алк(ен/ин)ил	
и	хидрокси-С3-8-циклоалк(ен)ил;

 R�	е	одбран	од	групата	која	се	состои	од	водород,	
С1-6-алк(ен/ин)ил,	 С3-8-циклоалк(ен)ил,	 арил,	 С3-

8-циклоалк(ен)ил-С1-6-алк(ен/ин)ил,	 арил-С1-6-
алк(ен/ин)ил,	арил-С1-6-алк(ен/ин)ил,	хидрокси-С1-

6-алк(ен/ин)ил,	арил-С3-8-циклоалк(ен)ил,	NR�0R10’-
С1-6-алк(ен/ин)ил,	 NR�0R10’-С3-8-циклоалк(ен)ил	 и	
ходрокси-С3-8-циклоалк(ен)ил;	 кадешто	 R�0	 и	 R10’ 
се	независно	одбрани	од	групата	која	се	состои	од	
водород,	 С1-6-алк(ен/ин)ил,	 С3-8-циклоалк(ен)ил,	
С3-8-циклоалк(ен)ил-С1-6-алк(ен/ин)ил,	 хидрокси-
С1-6-алк(ен/ин)ил,	 хидрокси-С3-8-циклоалк(ен)ил,	
хидрокси-С3-8-циклоалк(ен)ил-С1-6-алк(ен/ин)ил,	
хало-С1-6-алк(ен/ин)ил,	 хало-С3-8-циклоалк(ен)ил,	
хало-С3-8-циклоалк(ен)ил-С1-6-алк(ен/ин)ил	 цијан-

С1-6-алк(ен/ин)ил,	 цијан-С3-8-циклоалк(ен)ил	 и	
цијан-С3-8-циклоалк(ен)ил-С1-6-алк(ен/ин)ил,	
или	R�0	 и	R10’	 заедно	 со	 азотниот	 атом	 на	 кој	 се	
прикачени	 формираат	 	 4-8	 член	 заситен	 или	
незаситен	синxир	кој	по	избор	сорджи	1,	2	или	3	
натамошни	хетероатоми;

	 X	e	СO	или	SO�;
	 Z	е	О	или	NR4,	кадешто
 R4	 е	 одбран	 од	 групата	 која	 е	 составена	 од	

водород,	С1-6-алк(ен/ин)ил,	С3-8-циклоалк(ен/ин)ил,	
С3-8-циклоалк(ен)ил-С1-6-алк(ен/ин)ил	хидрокси-С1-

6-алк(ен/ин)ил	 и	 хидрокси-С3-8-циклоалк(ен)ил;	
или

 R�	и	R4	заедно	со	азотниот	атом	на	кој	се	прикачени	
формираат	 4-8	 член	 заситен	 или	 незаситен	
синxир	кој	по	избор	содржи	1,	2	или	3	натамошни	
хетероатоми,	 синxирот	 формиран	 од	 R�	 и	 R4	 и	
азотниот	атом	по	избор	се	заменуваат	со	еден	или	
повеке	 субституенти	 независно	 одбрани	 од	 С1-6-
алк(ен/ин)ил,	арил	и	арил-С1-6-алк(ен/ин)ил;

	 q	е	0	или	1,
	 и
	 Y	претставува	хетероарил	од	формулата	II	или	III

	 кадешто
	 W	е	О	или	S;
	 m	е	0,	1	,	2	или	3;
	 n	е	0,	1,	2,	3	или	4;
	 p	е	0	или	1;	и
	 секој	 R5	 е	 независно	 одбран	 од	 групата	

која	 е	 ссоставена	 од	 С1-6-алк(ен/ин)ил,	 С3-8-
циклоалк(ен)ил,	 арил,	 С3-8-циклоалк(ен)ил-С1-

6-алк(ен/ин)ил,	 арил-С1-6-алк(ен/ин)ил,	 ацил,	
халоген,	 хало-С1-6-алк(ен/ин)ил,	 С1-6-алк(ен/
ин)илокси,	 -СO-NR6R6’цијан,	азот,	 -NR7R7’,	 -S-R8,	 -
SO�R8,	SO�OR8;

	 кадешто
 R6	 и	 R6’	 се	 независно	 одбрани	 од	 групата	 која	 е	

составена	 од	 водород,	 С1-6-алк(ен/ин)ил,	 С3-8-
циклоалк(ен/ин)ил,	 С3-8-циклоалк(ен)ил-С1-6-
алк(ен/ин)	и	арил;

 R7	 и	 R7’	 се	 независно	 одбрани	 од	 групата	 која	 е	
составена	 од	 водород,	 С1-6-алк(ен/ин)ил,	 С3-8-
циклоалк(ен/ин)ил,	 С3-8-циклоалк(ен)ил-С1-6-
алк(ен/ин)ил,	арил	и	ацил;	и

 R8	 е	 одбран	 од	 групата	 која	 е	 составена	 од	
С1-6-алк(ен/ин)ил,	 С3-8-циклоалк(ен)ил,	 С3-8-
циклоалк(ен)ил-С1-6-алк(ен/ин)ил,	 арил	 и	 -NR9R9’;	
кадешто	R9	и	R9’	се	независно	одбрани	од	групата	
која	е	составена	од	водород,	С1-6-алк(ен/ин)ил,	С3-

8-циклоалк(ен)ил	и	С3-8-циклоалк(ен)ил-С1-6-алк(ен/
ин)ил;

	 или	фармацевтски	прифатливи	соли	од	тоа.	
	 Има	уште	24	патентни	барања.

902558
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(5�) A 01N 37/52 (��) 902564
  (��) Т1
(��) �007/�45 (��) �7/04/�007
  (45) �0/06/�008
(30)	 20030526609P		04/12/2003		US
(96)	 02/12/2004	EP04803437.5
(97)	 18/04/2007	EP1691607 
(7�) BASF Aktiengеsellschaft
 67056 Ludwigshafen, DE
(74)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ 
 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(72)	 VON	DEYN,	Wolfgang;	
	 OLOUMI-SADEGHI,	Hassan;	
	 KUHN,	David,	G.;	
	 ARMES,	Nigel	and	
	 KORADIN,	Christopher
(54) УПОТЕРБАТА НА ДЕРИВАТИ НА Н-

АРИЛХИДРАЗИН ЗА БОРБА ПРОТИВ 
ПЕСТИЦИДИ КОИ НЕ СЛУЖАТ ЗА 
ЗАПРАШУВАЊЕ

(57)	 1.	Употребата	на	соединенија	од	формула	I
 

	 пришто
	 W	е	хлор	или	трифлуорометил;
	 X	и	Y	се	секој	независно	хлор	или	бром;
 R�	 е	 С�-С6-алкил,	 С�-С6-алкенил,	 С�-С6-алкинил,	

или

	 С�-С6-циклоалкил	кој	може	да	се	замени	со	1	до	3	
халогени	атоми,	или	С�-С4-алкил	кој	е	заменет	со	
С�-С4-алкокси;

 R�	и	R�	се	С�-С6-алкил	или	може	да	се	земат	заедно	
од	С�-С6-циклоалкил	кој	може	да	биде	незаменет	
или	заменет	од	1	до	3	халогени	атоми;

 R4	е	водород	или	С�-С6-алкил,	
	 или	енантиомери	или	соли	од	нив,
	 за	 борба	 против	 штетници	 кои	 не	 напаѓаат	

земјоделски	култури.	
	 Има	уште	13	патентни	барања.

902564
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(5�) C 12Q 1/68, 1/70 (��) 902584
  (��) Т1
(��) �007/�46 (��) �7/04/�007
  (45) �0/06/�008
(30)	 20020000239		07/01/2002		GB	and	
	 20020014124		19/06/2002		GB
(96)	 07/01/2003	EP03700338.1
(97)	 21/02/2007	EP1463839 
(7�) Norchip A/S
 3490 Klokkarstua, nO
(74)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ 
 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(72)	 KARLSEN	,	Frank
(54) МЕТОДА ЗА ОТКРИВАЊЕ НА ЧОВЕКОВИОТ 

ПАПИЛОМАВИРУС МРНА
(57)	 1.	Ин	витро	метода	за	проверување	на	човековите	

субјекти	 за	 да	 се	 процени	 	 нивниот	 ризик	 од	

развивање	цервикален	карцином,	со	метода	која	
опфаќа		проверување	на	субјектот	за	истражување	
на	mRNА	 преписи	 на	 Е6	 генот	 од	 	 секој	 и	 само	
типови	 на	 НРV	 16,	 18,	 31,	 33	 ,	 45	 со	 употреба	
на	 техника	 на	 амплификација	 и	 сортирање	 на	
субјектот	во	една	од	двете	категории	на	ризик	за	
развивање	на	цервикален	карцином	заснован	врз	
истражување	 на	 Е6	 mRNA	 од	 најмалку	 еден	 од	
споменатите	типови	на	НРV,	пришто	поединците	
позитивни	на	истражувањето	на	 споменатиот	Е6	
mRNA	од	најмалку	еден	од	споменатиге	типови	на	
НРV	се	скорирани	како	носечки	интегриран	НРV	и	
затоа	се	класифицирани	како	поединци	со	висок	
ризик	 за	 развивање	 на	 цервикален	 карцином,	
пришто	поединците	негативни	на	истражувањето	
на	 сите	 Е6	 mRNA	 се	 скорирани	 како	 неносечки	
интегриран	НРV	и	 затоа	 се	 класифицирани	 како	
поединци	каде	не	е	откриен	ризик	за	развивање	
цервикален	карцином.	

	 Има	уште	5	патентни	барања.

902584
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(5�) A 61K 31/40 (��) 902519
	 	 (13)	 Т1
(��)  �007/�60 (��) 09/05/�007
  (45) �0/06/�008
(30)	 20020000244		11/10/2002		SI
(96)	 10/10/2003	EP03770970.6
(97)	 21/02/2007	EP1608362 
(7�) LeK Pharmaceuticals d.d.
 Verovskova 57 / 1526 Ljubljana, SI
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ 
 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје

(72)	 SALOBIR,	Mateja;	
	 BASTARDA,	Andrej	and	
	 GRAHEK,	Rok
(54) СТАБИЛИЗИРАН ФАРМАЦЕВТСКИ ПРЕПАРАТ 

КОЈ СОДРЖИ АМОРФНА АКТИВНА 
СУПСТАНЦИЈА

(57)	 1.	Фармацевтски	препарат	кој	содржи	фармацевтска	
формулација	 со	аморфен	аторвастатин	 калциум	
изложен	на	атмосфера	со	инертен	гас.	

	 Има	уште	24	патентни	барања.

(5�) C 04B 11/05,  (��) 902624
	 C	01F	11/46	 (13)	 Т1
(��) �007/�6� (��) ��/05/�007
  (45) �0/06/�008
(30)	 20030007716		26/06/2003		FR
(96)	 25/06/2004	EP	04767478.3
(97)	 14/02/2007	EP	1644298	B1
(7�) couturier, Jean
 64, avenue du Roi Albert / 06400 Cannes, FR
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ 
 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(54) МЕТОДА ЗА ДОБИВАЊЕ СТАБИЛИЗИРАН 

АНХИДРИТ III ОД ГИПС И ХИДРАУЛИЧЕН 
ВРЗУВАЧ ТАКА ДОБИЕН

(57) Постапка	за	добивање	на	стабилизиран	анхидрит	
III	 од	 калциум	 сулфат,	 во	 која	 следствено	 се	
изведуваат	следниве	чекори:

902624

 а)	загревање	на	првобитниот	прашкаст	материјал	
до	температура	од	помеѓу	220°C	и	320°C	за	да	се	
формира	растворлив	анхидрит	ТТТ,	и

	 б)	 топлинско	 гасење	 на	 наведениот	 материјал	
така	трансформиран	со	цел	да	се	намали	неговата	
температура	за	најмалку	150°C	за	да	се	достигне	
температура	 од	 помалку	 од	 100°C	 не	 повеќе,	 и	
подобро	помала	од	80°C,	за	помалку	од	2	минути,	
подобро	за	помалку	од	20	секунди,	со	цел	да	се	
добие	наведениот	стабилизиран	анхидрит	III,

	 постапка назначена со тоа, што наведениот 
првобитен	 прашкаст	 материјал	 се	 дроби	 до	
големина	на	сортирање	од	помалку	од	200	µm	и	
подобро	помалку	од	150	µm	и	содржи	во	најголем	
дел	хемихидрат	на	калциум	сулфат.

	 Има	уште	12	патентни	барања 
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(5�) c 07K 7/56 (��) 902528
  (��) Т1
(��) �007/�64 (��) ��/05/�007
  (45) �0/06/�008
(30)	 19990366198		04/08/1999		US
(96)	 27/07/2000	EP	00830535.1
(97)	 16/05/2007	EP	1077218	B1
(7�) SIgMA-TAU Industrie Farmaceutiche 
 Riunite S.p.A.
 Viale Shakespeare, 47, 00144 Roma, IT
(74)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(72)	 GIANNINI,	Giuseppe	and	
	 Scolastico,	Carlo
(54) ПЕПТИДО-МИМЕТИЧНИ СОЕДИНЕНИЈА СО–

ДРЖЕЈЌИ RgD СЕКВЕНЦА КОРИСНИ КАКО 
ИНТЕРГРИН ИНХИБИТОРИ

(57)	 1.	Соединенија	со	формула	(I)
 

	 каде	што	n	е	бројот	0,	1	или	2,
	 Arg	 е	 амино	 киселината	 L-аргинин,	 Gly	 е	 амино	

киселина	 глицин	 и	 Asp	 е	 амино	 киселината	 L-
аспартамска	 киселина	 и	 негови	 фармацевтски	
прифатливи	 соли,	 нивни	 рацемати,	 единечни	
енантиомери	и	диастереоизомери.	

	 Има	уште	20	патентни	барања.

902528
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(5�) C 07D 487/04,  (��) 902540
	 A	61K	31/5025,		 (��) Т1
	 A	61P	25/16,	37/02	 (��) �6/05/�007
(��) �007/�69 (45) �0/06/�008
(30)	 20030531451P		19/12/2003		US	and	
	 20040016135		17/12/2004		US
(96)	 17/12/2004	EP	04814952.0
(97)	 25/04/2007	EP	1697370	B1
(7�) Bristol-Myers Squibb company
 Route 206 and Province Line Road  Princeton, 
 nJ 08543-4000, US
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ 
 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(72)	 ELLSWORTH,	Bruce,	A.;	
	 SHER,	Philip,	M.;	
	 WU,	Gang;	
	 YU,	Guixue;	
	 EWING,	William,	R.;	
	 MIKKILINENI,	Amarendra,	B.;	
	 PENDRI,	Annapurna;	
	 GERRITZ,	Samuel;	
	 HUANG,	Yanting;	
	 SUN,	Chongging;	
	 MURUGESAN,	Natesan;	
	 GU,	Zhengxiang;	
	 WANG,	Ying;	
	 SITKOFF,	Doree;	
	 JOHNSON,	Stephen,	R.	and	
	 WU,	Ximao
(54) АЗАБИЦИКЛИЧНИ ХЕТЕРОЦИКЛИ КАКО МОДУ–

ЛАТОРИ НА КАНАБИНОИДЕН РЕЦЕПТОР
(57)	 1.	Соединение	со	формулата	I

	 вклучително	 фармацевтски	 прифатливи	 соли	 и	
стереоизомери,

 назначено со тоа што:	
	 n	е	единечна	врска	или	двојна	врска;
 R�	 е	 одбран	 од	 групата	 која	 се	 состои	 од	

халоген,	 циано,	 алкил,	 алкенил,	 алкинил,	
циклоалкил,	 циклоалкилалкил,	 хетероциклил,	
хетероциклилалкил,	арил,	арилалкил,	хетероарил,	
хетероарилалкил,	 арилокси,	 хетероарилокси,	
-NR8R9,	 -CO�R8,	 -CONR8R9,	 -OR8,	 -NR8COR9,	
-NR8CONR8R9,	 -NR8CO�R9,	 -OCONR8R9,	 -

NR8S(O)mR9,	 -NR8S(O)mNR8R9,	 -NR8S(O)mOR9	 и	 -
OS(O)mNR8R9;

 R�	 е	 одбран	 од	 групата	 која	 се	 состои	 од	
халоген,	 циано,	 алкил,	 алкенил,	 алкинил,	
циклоалкил,	 циклоалкилалкил,	 хетероциклил,	
хетероциклилалкил,	 арил,	 арил-алкил,	
хетероарил,	 хетероарилалкил,	 арилокси,	
хетероарилокси,	 -NR8R9,	 -CO�R8,	 -CONR8R9,	 -
NR8COR9,	-NR8CONR8R9,	-NR8CO�R9,	-OCONR8R9,		
-NR8S(O)mR9,	 -NR8S(O)mNR8R9,	 -NR8S(O)mOR9	 и	 -
OS(O)mNR8R9;

 R�	 е	 одбран	 од	 групата	 која	 се	 состои	 од	
алкил,	 алкенил,	 алкинил,	 циклоалкил,	
циклоалкилалкил,	хетероциклилалкил,	арилалкил	
и	хетероарилалкил;

 R6	е	одбран	од	групата	која	се	состои	од	H,	алкил,	
циклоалкил,	 хетероциклил,	 циклоалкилалкил,	
хетероциклоалкил,	 арил,	 хетероарил,	 арилалкил	
и	 хетероарилалкил,	 каде	 што	 R6	 групата	 има	
молекуларна	тежина	од	помалку	од	200	атомски	
масени	единици;

 R7	е	отсутно	кога	n	е	двојна	врска;
 R7	е	одбран	од	групата	која	се	состои	од	H,	алкил,	

циклоалкил,	 хетероциклил,	 циклоалкилалкил,	
хетероциклоалкил,	арил,	хетероарил,	арилалкил,		
хетероарилалкил,	 -COR8,	 -CO�R8,	 -CONR8R9	 и	 -
S(O)mR8	кога	n	e	единечна	врска;

 R8	 и	 R9	 се	 независно	 одбрани	 од	 групата	
која	 се	 состои	 од	 H,	 алкил,	 арил,	 арилалкил,	
циклоалкил,	 циклоалкилалкил,	 хетероциклил,	
хетероциклоалкил,	 арил,	 хетероарил	 и	
хетероарилалкил;

 R8	 и	 R9	 земени	 заедно	 може	 евентуално	 да	
формираат	 4,	 5,	 6,	 или	 7	 член	 хетероциклилен	
прстен	или	5	или	6	член	хетероарилен	прстен;	и

	 m	е	цел	број	од	1	или	2.	
	 Има	уште	73	патентни	барања.

902540
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4�

(5�) A 61K 31/403,  (��) 902573
	 A	61P	9/12,		 (��) Т1
	 C	07C	203/04,		 (��) �9/06/�007
	 C	07D	209/88	 (45) �0/06/�008
(��) �007/���  
(30)	 20030104484		02/12/2003		EP
(96)	 01/12/2004	EP04803434.2
(97)	 04/04/2007	EP1691804 
(7�) nicOx S.A. 
 Taissounieres HB4, 1681 route des Dolines, BP 

313, 06560 Sophia Antipolis -  Valbonne, FR
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ 
 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(72)	 DEL	SOLDATO,	Piero;	
	 BENEDINI,	Francesca	and	
	 ONGINI,	Ennio
(54) НИТРООКСИДЕРИВАТИ НА cARVeDILOL 

И ДРУГИ БЕТА БЛОКАТОРИ КАКО ЛЕКОВИ 
ПРОТИВ ВИСОК ПРИТИСОК

(57)	 1.	Соединение	со	општата	формула	A-(Y-ONO�)S	
(I)	и	неговите	енантиомери,	диастереоизомери	и	
фармацевтски	 прифатливи	 соли,	 назначено со 
тоа што

	 s	е	цел	број	еднаков	на	1	или	2;
	 А	 е	 одбран	 од	 следниве	 остатоци	 од	 ?-

адренергетски	блокатори	со	формулата	(II):		
 

	 каде	што	
 R�	е	одбран	од	групата	која	се	состои	од:
 

 R�	е	одбран	од	групата	која	се	состои	од:	-CH(CH�)�,	
-C(CH�)�	или

 

	 кога	 радикалот	 R�	 е	 одбран	 од	 формулата	 (IIa),	
(IIc),	(IId),	(IIg),	(IIh),	(IIi),	(IIm),	R�		е	-CH(CH�)�;

	 кога	радикалот	R�	е	одбран	од	формулата	(IIe),	(IIf)	
или	(IIn),	R�	е	-C(CH�)�;

	 кога	R�	е	радикалот	(IIb),	R�	е	(IIIa);
	 кога	R�	е	радикалот	(IIL),	R�	е	(IIIb);
	 Z	е	H	или	група	способна	за	врзување	на	Y	одбран	

од	групата	која	се	состои	од:
	 -C(O)-,	-C(O)O-	или

	 каде	што	R’	и	R’’	се	исти	или	различни,	и	се	H	или	
праволиниски	или	разгранет	C�-C4	алкил;

	 Z�	e	H	или	-C(O)-	група	способна	за	врзување	на	
Y;

	 под	услов	да	кога	s	со	формулата	(I)	е	1,	Z	или	Z1	
е	H;

	 Y	 е	 бивалентен	 радикал	 кој	 ги	 има	 следниве	
значења:

	 a)
	 -	 праволиниски	 или	 разгранет	C�-C�0	 алкилен	 кој	

евентуално	 е	 супституиран	 со	 еден	 или	 повеќе	
од	 супституентите	 одбрани	 од	 групата	 која	 се	
состои	од:	 халогени	атоми,	 хидрокси,	 -ONO�	 или	
Т,	каде	што	Т	е	-OC(O)(C�-C�0алкил)-ONO�,	-O(C�-
C�0алкил)-ONO�;

	 b)
	 -	 циклоалкилен	 со	 5	 до	 7	 јаглеродни	 атоми	 во	

циклоалкилен	 прстен,	 прстенот	 е	 евентуално	
супституиран	 со	 странични	 ланци	 Т�,	 Т�	 е	
праволиниски	или	разгранет	алкил	со	од	1	до	10	
јаглеродни	атоми;

	 c)
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	 каде	што:
	 n	е	цел	број	од	0	до	20,
	 n1	е	цел	број	од	1	до	20,
	 n2,	 n3,	 n4	 или	 n5	 се	 цели	 броеви	 еднакви	 или	

различни	еден	од	друг,	еднакви	на	0	или	1,
 R�	и	R4	се	независно	одбрани	од	H	или	CH�,
	 Y�	e	-CH�-	или	-(CH�)na-CH=CH-	каде	што	na	е	цел	

број	од	0	до	20;
 X�	e	-WC(O)-	или	-C(O)W-,	каде	што	W	е	кислород,	

сулфур	или	NH;
	 d)
 

	 каде	што:
	 n1	е	цел	број	од	1	до	20,
 X�	и	-WC(O)-	или	-C(O)W-,	каде	што	W	е	кислород,	

сулфур	или	NH;
	 n6	е	цел	број	од	1	до	20,
	 n7	е	цел	број	од	0	до	20,
 R5,	R5’,	R6	или	R6’	се	независно	одбрани	од	групата	

која	 се	 состои	 од:	 H,	 CH�,	 OH,	 NH�,	 NHCOCH�,	
COOH,	CH�SH	и	C(CH�)�SH;

	 кога	врската	помеѓу	CA	и	CB	јаглеродите	е	двојна	
врска	R5	и	R6	или	R6’	и	R5’	се	отсутни;

	 кога	 Y	 е	 одбран	 од	 бивалентните	 радикали	
споменати	под	c)-d),	-ONO�	групата	е	поврзана	за	
-(CH�)n1-	групата;

	 е)
 

 

	 каде	што
 X�	е	O	или	S,
	 n10a,	n10	и	n12	се	цел	број	независно	одбран	од	0	

до	20,	
	 n11	е	цел	број	од	0	до	6,
 R��	e	H,	CH�	или	нитрoокси	група;
 R11a	e	CH�	или	нитроoкси	група;
	 f)
 

 

	 каде	што:
	 n8	е	цел	број	од	0	до	10;
	 n9	е	цел	број	од	1	до	10;
 R9,	R�0,	R8,	R7	 се	исти	или	различни,	и	се	H	или	

праволиниски	или	разгранет	C�-C4	aлкил;
	 каде	што	-ONO�	групата	е	поврзана	со
 

	 каде	што	n9	е	како	што	е	дефинирано	горе;
	 Y�	 e	 хетероцикличен	 заситен,	 незаситен	 или	

ароматски	 5	 или	 6	 член	 прстен,	 кој	 содржи	
еден	 или	 повеќе	 хетероатоми	 одбрани	 од	 азот,	
кислород,	сулфур	и	е	одбран	од	 групата	која	се	
состои	од:	

	 Има	уште	97	патентни	барања.
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(5�) C 07D 213/74,  (��) 902533
	 A	61K	31/444,		 (��) Т1
	 A	61P	25/16,		 (��) ��/06/�007
	 C	07D	215/38,	217/22	 (45) �0/06/�008
(��) �007/�56  
(30)	 20040011303		22/10/2004		FR
(96)	 18/10/2005	EP	05292189.7
(97)	 20/06/2007	EP	1659112 
(7�) BIOPROJeT
 30, rue des Francs-Bourgeois  75003 Paris, FR
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ 
 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(72)	 CAPET,	Marc;	
	 DANVY,	Denis;	
	 LEVOIN,	Nicolas;	
	 MORVAN,	Marcel;	
	 BERREBI-BERTRAND,	Isabelle;	
	 CALMELS,	Thierry;	
	 ROBERT,	Philippe;	
	 SCHWARTZ,	Jean-Charles	and	
	 LECOMTE,	Jeanne-Marie
(54) ДЕРИВАТИ НА АРИЛПИПЕРАЗИНИ КАКО 

СЕЛЕКТИВЕН ЛИГАНД ЗА ДОПАМИН  D3 
РЕЦЕПТОРОТ

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

 

 назначени со тоа што:
	 -	 R1	 означува	 хетероарил	 со	 пет	 или	 шест	

членови	 на	 ланецот,	 кои	 содржат	 еден	 или	
повеќе	 хетероатоми,	 одбрани	 од	 2-пиридил,	
2-пиримидинил,	 2-пиридазинил,	 2-пиразинил,	
2-имидазолил,	 2-оксазолил,	 2-тиазолил,	 3-
изоксазолил,	 3-изотиазолил,	 1,2,4-триазолил-
2-ил,	 1,3,4-оксадиазол-2-ил,	 1,3,4-тиадиазол-
2-ил,	 евентуално	 супституиран	 од	 еден	 или	
повеќе	 идентични	 или	 различни	 групации	
одбрани	 од	 халоген	 атом	 или	 хидрокси,	
алкил,	 монофлуороалкил,	 полифлуоро-алкил,	
алкокси,	 полифлуороалкокси,	 алкилсулфанил,	
полифлуороалкил-сулфанил	група;

	 -	 Ar	 е	 арил	 или	 хетероарил,	 евентуално	
супституиран	 од	 еден	 или	 повеќе	 идентични	
или	 различни	 супституенти	 одбрани	 од	 халоген	
атом	 или	 хидрокси,	 алкил,	 монофлуороалкокси,	
полифлуороалкил,	 алкокси,	 полифлуороалкокси,	
алкилсулфанил,	 полифлуороалкилсулфанил,	
циано,	 карбамоил,	 диалкил-карбамоил,	 алкил-
C(=O)-,	 алкил-O-C(=O)-,	 HO-C(=O)-,	 (HO)алкил-,	
или	Ar	е	кондензиран	со	јаглеводороден	прстен	или	
заситен,	незаситен	или	ароматски	хетероциклик;

	 -	 a	=	2,	3	или	4;
	 -	 b	и	c	се	идентични	или	различни	и	се	1	или	2;
	 -	 R2,	R3,	R4,	R5	и	R6	секој	независно	означува	

водороден	 или	 халоген	 атом	 или	 хидрокси,	
алкил,	 монофлуороалкил,	 полифлуороалкил,	
алкокси,	 полифлуороалкокси,	 алкилсулфанил,	
полифлуороалкилсулфанил,	циано,	-NRR’,	-COOR,	
-COR,	 -CONRR’	 група,	или	два	од	соседните	R2,	
R3,	R4,	R5	и	R6	се		соединети	еден	со	друг	со	цел	
да	формираат	јаглеводороден	прстен	или	заситен	
или	 незаситен	 хетероциклик,	 кондензиран	 за	
фенил	атомот	за	кои	се	прикачени;

	 каде	што	R,	R’,	 кои	 се	 идентични	 или	 различни,	
независно	означуваат	водороден	атом	или	алкил	
група;

	 како	 и	 нивните	 стереоизомери	 или	 нивни	
мешавини,	 нивни	 таутомерни	 форми,	 нивни	
хидрати	 и	 солвати,	 и	 нивни	 фармацевтски	
прифатливи	соли	и	естери.	

	 Има	уште	22	патентни	барања.
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(5�) C 07D 489/02,  (��) 902555
	 A	61K	31/44	 (13)	 Т1
(��) �007/�57 (��) ��/06/�007
  (45) �0/06/�008
(30)	 20020413254P		25/09/2002		US
(96)	 24/09/2003	EP03754837.7
(97)	 25/04/2007	EP1543010
(7�) euro-celtique S.A
 122, Boulevard de la Petrusse,  
 2230 Luxembourg, LU
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(72)	 KYLE,	Donald,	J.

(54) n-СУПСТИТУИРАНИ ХИДРОМОРФОНИ И 
НИВНА УПОТРЕБА

(57)	 1.	 Фармацевтски	 прифатлива	 сол	 која	 содржи	
катјон	со	формулата	I:

 

 назначенa со тоа што	R	е	C1-6	алкил.	
	 Има	уште	15	патентни	барања.
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(5�) c 07K 7/08,  (��) 902534
	 A	61K	38/10,		 (��) Т1
	 A	61P	1/00,	11/00,	13/08,		 (��) �6/06/�007
	 29/00,	3/04,	9/00,		 (45) �0/06/�008
	 C	07K	14/245
(��) �007/�58  
(30)	 20030443098P		28/01/2003		US;	
	 20030471288P		15/05/2003		US	and	
	 20030519460P		12/11/2003		US
(96)	 28/01/2004	EP	04706011.6
(97)	 20/06/2007	EP	1594517 
(7�) Microbia, Inc.
 320 Bent Street  Cambridge, 
 Massachusetts 02141, US

(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(72)	 CURRIE,	Mark,	G.;	
	 MAHAJAN-MIKLOS,	Shalina;	
	 MILNE,	G.Todd	and	
	 NORMAN,	Thea
(54) СОСТАВИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ ГАСТРО–

ИНТЕСТИНАЛНИ ЗАБОЛУВАЊА
(57)	 1.	 Полипептид	 кој	 ја	 содржи	 аминокиселинската	

секвенца	Cys	Cys	Glu	Phe	Cys	Cys	Asn	Pro	Ala	Cys	
Thr	Gly	Cys	Tyr.	

	 Има	уште	24	патентни	барања.
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(5�) C 07D 223/16 (��) 902548
  (��) Т1
(��) �007/�60 (��) �7/06/�007
  (45) �0/06/�008
(30)	 20040003830		13/04/2004		FR
(96)	 21/02/2005	EP05290381.2
(97)	 28/03/2007	EP1589005
(7�) Les Laboratoires Servier
 12, place de la Defense  
 92415 Courbevoie Cedex, FR
(74)	 Бајалски	Димитар,	адвокат 
 Ул.	Ѓуро	Ѓаковиќ	бр.	72/1-1	1000	Скопје
(72)	 LECOUVE,	Jean-Pierre;		
	 BRIGOT,	Daniel;	
	 DAMIEN,	Gerard;	
	 SOUVIE,	Jean-Claude;	
	 LERESTIF,	Jean-Michel;	
	 HORVATH,	Stephane	and	
	 AUGUSTE,	Marie-Noelle
(54) ПРОЦЕС НА СИНТЕЗА НА IVABRADIne И 

НЕГОВИТЕ ФАРМАЦЕВТСКИ ПРИФАТЛИВИ 
СОЛИ НА ДОДАТОК НА КИСЕЛИНА

(57)	 1.	 Процес	 на	 синтеэа	 на	 Ivabradine	 со	формула	
(I):

	 или	 3-{3-[{[(7S)-3,4-диметоксибицикло[4.2.0]
окта-1,3,5-триен-7-ил]метил}(метил)амино]-
проприл}	-7,8-диметокси-1,3,4,5-тетрахидро-2H-3-
бенэаэепин-2-еден,

	 додатни	 соли	 со	 фармацевтски	 прифатлива	
киселина	и	хидрати	карактериэирани	во	составот	
претставен	со	формулата	(V):	

 

	 каде	 секој	 R�	 и	 R�,	 кои	 можат	 да	 бидат	 исти	
или	 раэлични,	 секој	 претставува	 линеарна	 или	
раэгранета	 (C�-C8)алкоксилна	 група,	 или	 эаедно	
со	јаглеродниот	атом	кој	ги	носи	формираат	прстен	
од	1,3-диоксан,	1,3-диоксолан	или	1,3-диоксепан,	

	 е	 подложен	 на	 каталиэаторска	 реакција	 на	
хидрогениэација,	 а	 потоа	 се	добива	 составот	 со	
формула	(VI):	

 

	 каде	R�	и	R�	се	дефинирани	погоре,	
	 подложен	 на	 реакција	 со	 состав	 од	 формула	

(VII):
 

	 каде	НХ	претставува	фармацевтски	прифатлива	
киселина,	 во	 присуство	 на	 водород	 и	
каталиэатор,	

	 эа	 да	 соэдаде	 директно,	 после	 филтрирање	 на	
каталиэаторот	 и	 иэолација,	 дополнителна	 сол	
на	 Ivabradine	 со	 киселина	 НХ	 која,	 кога	 се	 сака	
добивање	на	 слободен	 Ivabradine,	 како	опција	е	
подложна	на	баэа.	

	 Има	уште	17	патентни	барања.
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(5�) A 61K 31/00,  (��) 902530
	 C	07F	11/00	 (13)	 Т1
(��) �007/�6� (��) �8/06/�007
  (45) �0/06/�008
(30)	 20020161163		31/05/2002		US
(96)	 29/04/2003	EP	03719972.6
(97)	 30/05/2007	EP	1509212 
(7�) Zinpro Corporation
 10400 Viking Drive, Suite 240 / eden Prairie, 
 Mn 55344-7298, US
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ 
 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(72)	 ABDEL-MONEM,	Mahmoud,	M.	and	
	 ANDERSON,	Michael,	D.
(54) НОВИ КОМПЛЕКСИ НА ХРОМ (III) АЛФА АМИНО 

КИСЕЛИНА

(57)	 1.	Комплекс	на	хром	со	формулата:
 

 назначен со тоа што	 „R”	 е	 органска	 средина	
нормално	 присутна	 во	 природна	 алфа	 амино	
киселина	и	„X”	е	анјон	растворлив	во	вода.	

	 Има	уште	15	патентни	барања.

(5�) A 61K 49/08, 49/10 (��) 902576
  (��) Т1
(��) �007/�65 (��) 0�/07/�007
  (45) �0/06/�008
(30)	 20021031799		10/07/2002		DE
(96)	 05/07/2003	EP	03740431.6
(97)	 02/05/2007	EP	1519756	B1
(7�) Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft
 Mullerstrasse 178  13353 Berlin, De
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ 
 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(72)	 MISSELWITZ,	Bernd;	
	 PLATZEK,	Johannes;	
	 KAWATA,	Yoko;	
	 WEINMANN,	Hanns-Joachim;	
	 YOKAWA,	Takishi	and	
	 NIEDBALLA,	Ulrich

(54) УПОТРЕБА НА МЕТАЛНИ КОМПЛЕКСИ 
КОИ СОДРЖАТ ПЕРФЛУОРОАЛКИЛ КАКО 
КОНТРАСТНИ СРЕДСТВА ВО СЛИКОВИТОТО 
ПРЕТСТАВУВАЊЕ НА МАГНЕТНАТА 
РЕЗОНАНЦА ЗА ПРЕТСТАВУВАЊЕ 
ИНТРАВАСКУЛАРЕН ТРОМБ

(57)	 1.	Употреба	 на	 метални	 комплекси	 кои	 содржат	
перфлуороалкил	 со	 критична	 концентрација	
на	 формацијата	 на	 мицелиумите	 <	 10-3	 mol/l,	
хидродинамички	дијаметар	на	мицелиумите	(2Rh)	
>	1	nm	и	релаксивитет	на	протоните	во	плазмата	
(R1)	 (при	 40°C	 и	 сила	 на	 полето	 од	 0.47	 tesla)	
>	 10	 l/mol·s	 во	 производството	 на	 контрастна	
средина	при	сликовито	претставување	на	MR	за	
визуелизација	на	интраваскуларен	тромб.	

	 Има	уште	49	патентни	барања.

      Слика 1
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(5�) C 07D 498/04,  (��) 902535
	 A	61K	31/535,		 (��) Т1
	 C	07D	265/38,	498/14	 (��) 0�/07/�007
(��) �007/�66 (45) �0/06/�008
(30)	 20020012964		18/10/2002		FR
(96)	 17/10/2003	EP	03809362.1
(97)	 04/04/2007	EP	1556387 
(7�) Les Laboratoires Servier
 12, Place de la Defense, 
 92415 Courbevoie Cedex, FR
(74)	 Бајалски	Димитар,	адвокат 
 Ул.	Ѓуро	Ѓаковиќ	бр.	72/1-1	1000	Скопје
(72)	 PIERRE,	Alain;		
	 HICKMAN,	John;		
	 RENARD,	Pierre;		
	 CAIGNARD,	Daniel-Henri;	
	 KRAUS-BERTHIER,	Laurence;	
	 COUDERT,	Gerard	and	
	 LEPIFRE,	Franck
(54) СУПСТИТУИРАН БЕНЗОЛ(Е) (1,4) ОКСАЗИНО 

(3,2-Г) ДЕРИВАТИ НА ИЗОИНДОЛ, МЕТОД 
ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ НА ИСТИОТ И 
ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ КОИ ГО СОДРЖАТ 
ИСТИОТ

(57)	 1.	Соединенија	од	формула	(I):	

 

	 каде	што:
	 -	 W�	претставува,	со	карбонските	атоми	кон	кои	е	

прикачен,	фенилна	група	или	пиридилна	група,
	 -	 Z	претставува	атом	на	хидроген,
	 -	 R�	претставува	група	селектирана	од	хидроген	

и	-C(O)-R5

	 каде	што:	
	 =>	R5	претставува	група	селектирана	од	хидроген	

и	групите	линеарни	или	разгранети	(C�-C6)алкокси	
и	арилокси,

	 -	 R�	претставува	атом	на	хидроген	или	група	со	
формула	-CH�CH�O-R8	кадешто:	

 R8	претставува	група	селектирана	од	хидроген	и	
-S(O)t-R6	 (кадешто	 R6	 преставува	 линеарна	 или	
разгранета	 (C�-C6)алкилна	 група	 а	 t	 претставува	
2),	

 R�	 и	 R4	 кои	 може	 да	 бидат	 исти	 или	 различни,	
секој	претставува	независно	од	другиот	линеарна	
или	разгранета	(C�-C6)алкилна	група

	 n	 претставува	 цел	 број	 од	 1	 до	 6	 (заклучно	 со	
6),	 нивните	 енантиомери,	 диастереоизомери,	
N-	 оксиди	 и	 дополнителни	 нивни	 соли	 со	
фармацевтски	прифатлива	киселина	или	база,

	 каде	„арил”	треба	да	се	разбере	како	дазначи	фенил,	
нафтил,	 дихидронафтил,	 тетрахидронафтил,	
инденил	или	група	на	инаданил,	со	тоа	што	секоја	
од	 овие	 групи	 е	 алтернативно	 субституирана	
од	 една	 или	 повеќе	 идентични	 или	 раэлични	
групи	 селектирани	 од	 халоген,	 линеарен	 или	
разгранет	 (C�-C6)алкил,	 линеарен	 или	 разгранет	
(C�-C6)трихалоалкил,	 хидроксил,	 линеарен	 или	
разгранет	(C�-C6)алкоксил	и	амино	алтернативно	
субституиран	 од	 една	 или	 две	 линеарни	 или	
разгранети	(C�-C6)алкилни	групи.	

	 Има	уште	11	патентни	барања.
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(5�) C 07C 51/00,  (��) 902526
	 A	61K	31/192,	31/216,		 (��) Т1
	 A	61P	25/16,	25/28,	3/04,		 (��) 05/07/�007
	 3/08,	35/00,	37/08,	9/10,		 (45) �0/06/�008
	 C	07C	251/48,	281/00,	323/09,	
	 323/63,	59/84,	59/88,	67/00,	
	 69/67,	69/712,	
	 C	07D	311/30
(��) �007/�70  
(30)	 20020008570		08/07/2002		FR
(96)	 08/07/2003	EP	03762750.2
(97)	 13/06/2007	EP	1519908	
(7�) genFIT
 Parc eurasante-Lille Metropole,  
 885 Avenue Eugene Avinee  59120 Loos, FR
(74)	 ТОНИ	МЛАДЕНОВСКИ 
 Ул.	‘’Илинденска’’		2/	13,	1400,	Велес
(72)	 NAJIB,	Jamila	and	
	 CAUMONT-BERTRAND,	Karine
(54) СОЕДИНЕНИЕ БАЗИРАНО НА СУПСТИТУИРАНИ 

1,3-ДИФЕНИЛПРОП-2-ЕН-1-ОН ДЕРИВАТИ, 
ПОДГОТОВКА И НИВНА УПОТРЕБА

(57)	 1.	 Соединение	 за	 третман	 или	 профилакса	
на	 патолошки	 појави	 врзани	 за	 воспалувања,	
неуродегенерација,	дерегулација	на	метаболизмот	
на	 липидите	 и/или	 глукозата,	 клеточна	
пролиферација	 и/или	 диференцијација	 и/или	
стареење	 на	 кожата	 или	 централниот	 нервен	
систем,	кое	содржи,	во	фармацевтски	прифатлива	
подлога,	 најмалку	 еден	 супституиран	 1,3	 -	
дифенилпроп	-	2	-	ен	-	1-	он	дериват	претставен		
со	формулата	(I)	подолу:

 

 

	 каде:	
	 X1		претставува	халоген	или	-R1	група	или	група	

која	одговара	на	следната	формула:	-G1	-R1,	
	 X2		претставува	халоген	атом	или	тионитрозо	група	

или	хидрокси	група	или	алкилкарбонилокси	група	

или	несупституирана	алкокси	група	или	тиол	група	
или	алкилтио	група	или	алкилкарбонилтио	група,	
Х2	истотака	може	да	претставува	кислороден	или	
сулфурен	атом	врзан	за		третиот	јаглероден	атом	
од	пропенската	низа,		за	да	формира	дериват		од	
типот	2	-	фенил	-	4H	-	1	-	бензопиран	-	4	-	он	или	од	
типот	2	-	фенил	-	4H	-	1	-	бензотиопиран	-	4	-	он,	

	 X3	претставува	-R3	група	или	група	што	одговара	
на	следната	формула:	-G3	-	R3,	

	 X4	претставува	халоген	или	тионитрозо	група	или	
-R4	група	или	група	која	кореспондира	со	следната	
формула:	-G4	-	R4,	

	 X5	 претставува	 -R5	 група	 или	 група	 која	
кореспондира	со	следната	формула:	-G5	-	R5,	

	 X6	e	кислороден	атом,
	 R1,	 R3,	 R4,	 R5,	 кои	 може	 да	 бидат	 исти	 или	

различни,	 претставуваат	 водороден	 атом	 или	
супституирана	 или	 несупституирана	 алкилна	
група	 со	 супституент	 кој	 е	 дел	од	 групата	1	 или	
групата	2	дефинирани	подолу,	

	 G1,	 G3,	 G4,	 G5,	 кои	 може	 да	 бидат	 исти	 или	
различни	претставуваат	кислороден	или	сулфурен	
атом,	 каде	 најмалку	 една	 од	 групите	X1,	 X3,	 X4	
или	X5	кореспондираат	на	формулата	-G	-R	каде	
G	е	сулфурен	атом,	и

	 со	 најмалку	 една	 од	 групите	R1,	R3,	R4	 или	R5	
претставени	 во	 форма	 на	 алкилна	 група	 која	
содржи	 најмалку	 еден	 супституент	 од	 групата	
1	 или	 2,	 алкилната	 група	 е	 директно	 врзана	 за	
прстенот	 или	 е	 асоцирана	 со	 групата	 G	 според	
формулата	-G	-R,	

	 супституентите	од	групата	1	се	избрани	од	групата	
која	содржи	карбокси	групи	со	формула	-COOR6	и	
карбамоил	групи	со	формула:	-CONR6R7,	

	 супституентите	 од	 групата	 2	 се	 избрани	 од	
групата	која	содржи	сулфонска	киселина	(SO�H)	и	
сулфонамидни	групи	со	формула	:	-SO�NR6R7,	

	 со	R6	и	R7,	кои	може	да	бидат	исти	или	различни,	
претставуваат	 водороден	 атом	 или	 алкил	 група	
супституирана	со	најмалку	една	група	од	типот	1	
или	2,	

	 со	 исклучок	 на	 соединенијата	 претставени	 со	
формулата	 (I)	 во	 која	 X�	 претставува	 водороден	
атом	и	X�	претставува	-G1	-	R1	каде	G1	претставува	
кислороден	атом	и	R1	претставува	CH2COOH,	

	 оптички	 и	 геометриски	 изомери,	 расемати,	
таутомери,	соли,	хидрати	и	нивни	мешавини.	

	 Има	уште	28	патентни	барања.
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(5�) C 07C 51/00, 251/48,  (��) 902529
	 281/00,	323/09,	323/61,		 (��) Т1
	 323/63,	323/64,	59/84,		 (��) 05/07/�007
	 59/88,	59/90,	67/00,	69/67,		 (45) �0/06/�008
	 69/712,	69/736,	69/738
(��) �007/�7�  
(30)	 20020008571		08/07/2002		FR
(96)	 08/07/2003	EP	03762749.4
(97)	 27/06/2007	EP	1525177	B1
(7�) genFIT
 Parc eurasante-Lille Metropole,  
 885 Avenue Eugene Avinee  59120 Loos, FR
(74)	 ТОНИ	МЛАДЕНОВСКИ 
 Ул.	‘’Илинденска’’		2/	13,	1400,	Велес
(72)	 NAJIB,	Jamila	and	
	 CAUMONT-BERTRAND,	Karine
(54) СУПСТИТУИРАНИ 1,3-ДИФЕНИЛПРОП-2-ЕН-

1-ОН ДЕРИВАТИ, ПОДГОТОВКА И НИВНА 
УПОТРЕБА

(57)	 1.	 Супституирани	 1,3-дифенилпроп-2-ен-1-
он	 деривати,	 назначени со тоа што	 тие	 се	
претставени	со	формулата	(I)	подолу:

 

 

	 каде:	
	 X1		претставува	халоген	или	-R1	група	или	група	

која	одговара	на	следната	формула:	-G1	-R1,	
	 X2		претставува	халоген	атом	или	тионитрозо	група	

или	хидрокси	група	или	алкилкарбонилокси	група	
или	несупституирана	алкокси	група	или	тиол	група	
или	алкилтио	група	или	алкилкарбонилтио	група,	
X2	истотака	може	да	претставува	кислороден	или	
сулфурен	атом	врзан	за		третиот	јаглероден	атом	
од	пропенската	низа,		за	да	формира	дериват		од	
типот	2	-	фенил	-	4H	-	1	-	бензопиран	-	4	-	он	или	
од	типот	2	-	фенил	-	4H	-	1	-	бензотиопиран	-	4	-	
он,	

	 X3	претставува	-R3	група	или	група	што	одговара	
на	следната	формула:		-G3	-	R3,	

	 X4	претставува	халоген	или	тионитрозо	група	или	
-R4	група	или	група	која	кореспондира	со	следната	
формула:	-G4	-	R4,	

	 X5	 претставува	 -R5	 група	 или	 група	 која	
кореспондира	со	следната	формула:	-G5	-	R5,	

	 X6	e	кислороден	атом,	
	 R1,	 R3,	 R4,	 R5,	 кои	 може	 да	 бидат	 исти	 или	

различни,	 претставуваат	 водороден	 атом	 или	
супституирана	 или	 несупституирана	 алкилна	
група	 со	 супституент	 кој	 е	 дел	 од	 групата	 1	 или	
групата	2	дефинирани	подолу,

	 G1,	 G3,	 G4,	 G5,	 кои	 може	 да	 бидат	 исти	 или	
различни	претставуваат	кислороден	или	сулфурен	
атом,	 каде	 најмалку	 една	 од	 групите	 X1,	 X3,	 X4	
или	X5	кореспондираат	на	формулата	-G	-R	каде	
G	е	сулфурен	атом,	и

	 со	 најмалку	 една	 од	 групите	 R1,	 R3,	 R4	 или	R5	
претставени	 во	 форма	 на	 алкилна	 група	 која	
содржи	најмалку	еден	супституент	од	групата	1	или	
2,	алкилната	група	е	директно	врзана	за	прстенот	
или	е	асоцирана	со	групата	G	според	формулата	
-G	-R,	

	 супституентите	од	групата	1	се	избрани	од	групата	
која	содржи	карбокси	групи	со	формула	-COOR6	и	
карбамоил	групи	со	формула:	-CONR6R7,	

	 супституентите	 од	 групата	 2	 се	 избрани	 од	
групата	која	содржи	сулфонска	киселина	(SO�H)	и	
сулфонамидни	групи	со	формула	:	-SO�NR6R7,	

	 со	R6	и	R7,	кои	може	да	бидат	исти	или	различни,	
претставуваат	 водороден	 атом	 или	 алкил	 група	
супституирана	со	најмалку	една	група	од	типот	1	
или	2,	

	 оптички	 и	 геометриски	 изомери,	 расемати,	
таутомери,	соли,	хидрати	и	нивни	мешавини,	

	 со	 исклучок	 на	 соединенијата	 претставени	 со	
формулата	(	I	)	во	која:

 X�	претставува	водороден	атом	и	X1	претставува	-
G1-R1	каде	G1	претставува	кислороден	атом	и	R1	
претставува	CH2COOH,	

	 Има	уште	30	патентни	барања.
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(5�) A 61K 35/56, 31/4015, 38/17,  (��) 902544
	 A	61P	35/00	 (13)	 Т1
(��) �007/�7� (��) 06/07/�007
  (45) �0/06/�008
(30)	 0005701		09/03/2000		GB;	
	 0007639		29/03/2000		GB;	
	 0015496		23/06/2000		GB;	
	 0025209		13/10/2000		GB	and	
	 9927006		15/11/1999		GB
(96)	 15/11/2000	EP	00976137.0
(97)	 06/06/2007	EP	1229922	B1
(7�) PHARMA MAR, S.A.
 Poligono Industrial La Mina, Avenida de los Reyes 

1, 28770 colmenar Viejo, Madrid,, eS
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ  
 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(72)	 FAIRCLOTH,	Glynn,	Thomas;	
	 TWELVES,	Chris	and	
	 PAZ-ARES,	Luis

(54) ТРЕТИРАЊЕ НА КАНЦЕРИ СО АПЛИДИН
(57)	 1.	Употреба	на	аплидин	за	добивање	фармацевтски	

состав	 за	 метода	 за	 третирање	 на	 канцер	
кај	 пациент,	 назначена со тоа што	 опфаќа	
апликација	 на	 аплидин	 по	 пат	 на	 интравенозна	
инфузија	 во	 согласност	 со	 еден	 од	 следните	
режими:

	 а)	 24-часовна	 инфузија	 неделно,	 во	 траење	 од	
три	недели,	по	што	следи	една	недела	одмор,	со	
препорачана	доза	од	најмногу	3750	mcg/m2/нед.;

	 б)	 двонеделна	 24-часовна	 инфузија	 со	
препорачана	 доза	 од	 најмногу	 7000	 mcg/m2/2	
нед.,

	 в)	1-часовна	инфузија	неделно,	во	траење	од	три	
недели,	 со	 препорачана	 доза	 од	 најмногу	 3600	
mcg/m2/нед.	

	 Има	уште	9	патентни	барања.
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(5�) C 07D 407/06,  (��) 902522
	 A	61K	31/35,		 (��) Т1
	 A	61P	35/00,		 (��) 06/07/�007
	 C	07D	303/32,	493/08	 (45) �0/06/�008
(��) �007/�74  
(30)	 20020017638		30/07/2002		GB
(96)	 30/07/2003	EP	03771210.6
(97)	 13/06/2007	EP	1532139	B1
(7�) Pharma Mar, S.A.U.
 Poligono Industrial La Mina, Avda de los Reyes, 

1, colmenar Viejo, 28770 Madrid/eS, eS
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ  
 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(72)	 PEREZ	ALVAREZ,	Marta;	
	 DEL	POZO	LOSADA,	C.;	
	 FRANCESCH	SOLLOSO,	A.,	and	
	 CUEVAS	MARCHANTE,	C.,
(54) ЦЕЛОСНА СИНТЕЗА НА МИРИАПОРОНИ
(57)	 1.	Соединение	со	општата	формула	(I)	или	негова	

фармацевтски	 прифатлива	 сол,	 дериват	 или	
стереоизомер:

 

	 каде	 што	 супституентските	 групи	 кои	 се	
дефинирани	 со	 R	 се	 независно	 една	 од	 друга	
одбрани	од	групата	која	се	состои	од	H,	SiR’�,	SOR’,	
SO�R’,	C(=O)R’,	C(=O)OR’,	C(=O)NR’,	супституиран	
или	 несупституиран	 алкил,	 супституиран	 или	
несупституиран	 алкенил,	 супституиран	 или	
несупституиран	 алкинил,	 арил,	 хетероарил	 или	
аралкил;

	 групата	 R’	 е	 одбрана	 од	 супституирана	 или	
несупституирана	 алкилна	 група,	 супституирана	
или	 несупституирана	 алкенилна	 група,	
супституирана	 или	 несупституирана	 алкинилна	
група,	 аминоалкилна	 група,	 арилна	 група,	
аралкилна	група	и	хетероциклична	група;	и

	 групата	 R”	 е	 одбрана	 од	 групата	 која	 се	 состои	
од	 H,	 OH,	 OR’,	 OCOR’,	 SH,	 SR’,	 SOR’,	 SO�R’,	
NO�,	 NH�,	 NHR’,	 N(R’)�,	 NHCOR’,	 N(COR’)�,	
NHSO�R’,	 CN,	 халоген,	 C(=O)H,	 C(=O)R’,	 CO�H,	
CO�R’,	CH�OR,	супституиран	или	несупституиран	
алкил,	 супституиран	 или	 несупституиран	
халоалкил,	 супституиран	 или	 несупституиран	
алкенил,	 супституиран	 или	 несупституиран	
алкилиден,	 супституиран	 или	 несупституиран	
алкинил,	 супституиран	 или	 несупституиран	
арил,	 супституиран	 или	 несупституиран	
аралкил	 и	 супституиран	 или	 несупституиран	
хетероароматик;

	 при	 што	 супституентите	 се	 одбрани	 од	 халоген,	
цијано,	 хидроксил,	 нитро,	 азидо,	 карбоксамидо;	
алкил,	 алкенил,	 алкинил,	 алкокси,	 арилокси,	
алкилтио,	 алкилсулфинил,	 алкилсулфонил,	
аминоалкил,	арил	и	хетероциклик;

	 под	 услов	 соединението	 да	 не	 биде	 природното	
соединение	означено	како	MT332	или	MT381.	

	 Има	уште	48	патентни	барања.
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(5�) C 07D 211/26,  (��) 902561
	 A	61K	31/445,		 (��) Т1
	 A	61P	25/00	 (��) �0/07/�007
(��) �007/�76 (45) �0/06/�008
(30)	 20020004916		19/04/2002		FR
(96)	 17/04/2003	EP	03740634.5
(97)	 02/05/2007	EP	1499589	B1
(7�) SAnOFI - AVenTIS
 174, Avenue de France, 75013 Paris, FR
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
 ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768, 
 1000, Скопје
(72)	 SEVRIN,	Mireille;	
	 ROGER,	Pierre;	
	 MARABOUT,	Banolt;	
	 DARGAZANLI,	Gihad;	
	 ESTENNE-BOUHTOU,	Genevieve;	
	 VERONIQUE,	Corinne;	
	 MEDAISKO,	Florence	and	
	 MAGAT,	Pascale
(54) ДЕРИВАТИ НА n-ФЕНИЛ (ПИПЕРИДИН-

2-ИЛ) МЕТИЛ БЕНЗАМИД, МЕТОДА ЗА 
НИВНО ДОБИВАЊЕ И НИВНА ПРИМЕНА ВО 
ТЕРАПИЈАТА

(57)	 1.	 Соединение	 кое	 е	 во	форма	 на	 чист	 оптички	
изомер	(1R,2R)	или	(1S,2S)	или	во	форма	на	трео	
диастереоизомер,	назначено	со	тоа,	што	одговара	
на	општата	формула:

 

	 каде	што	А	претставува:

	 или	 група	 со	 општата	 формула	 N-R�	 каде	
што	 R�	 претставува	 или	 атом	 на	 водород,	 или	
праволиниска	или	разгранета	(C�-C7)алкилна	група	
која	 може	 да	 биде	 супституирана	 со	 еден	 или	
повеќе	атоми	на	флуор,	или	(C4-C7)циклоалкилна	
група,	или	(C�-C7)циклоалкил(C�-C�)алкилна	група,	
или	фенил(C�-C�)алкилна	група	која	може	да	биде	
супституирана	со	една	или	две	хидроксилни	или	
метокси	 групи,	 или	 (C�-C4)алкенилна	 група,	 или	
(C�-C4)алкинилна	група,

	 или	група	со	општата	формула	N+(O-)R�	каде	што	
R�	е	како	што	е	дефинирано	погоре,

	 или,	 алтернативно,	 група	 со	 општата	 формула	
N+(R’)R�	 каде	 што	 R’	 претставува	 праволиниска	
или	разгранета	(C�-C7)алкилна	група,	а	R�	е	како	
што	е	дефинирано	погоре,

	 X	 претставува	 атом	 на	 водород	 или	 еден	 или	
повеќе	 супституенти	 одбрани	 од	 атоми	 на	
халоген	и	трифлуорометилна,	праволиниска	или	
разгранета	(C�-C4)алкилна	и	(C�-C4)алкокси	група,

 R�	 претставува	 или	 атом	 на	 водород,	 или	 еден	
или	 повеќе	 супституенти	 одбрани	 од	 атоми	 на	
халоген	и	трифлуорометилна,	(C�-C4)алкилна	или	
(C�-C4)алкокси	група,	или	амино	групи	со	општата	
формула	NR�R4	 каде	што	R�	и	R4	претставуваат,	
независно	еден	од	друг,	атом	на	водород	или	(C�-
C4)-алкилна	група,	или	пак	заедно	со	азотниот	атом	
којшто	ги	носи,	формираат	прстен	на	пиролидин,	
пиперидин	или	морфолин,	или	фенилна	група	која	
може	 да	 биде	 супституирана	 со	 атом	 или	 група	
како	што	е	дефинирано	за	симболот	X	погоре,

	 во	вид	на	слободна	база	или	киселинска	адитивна	
сол.	

	 Има	уште	8	патентни	барања.
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(5�) A 61K 47/38, 31/5377,  (��) 902609
	 A	61P	35/00	 (��) Т1
(��) �007/�77 (��) ��/07/�007
  (45) �0/06/�008
(30)	 20020004392		26/02/2002		GB;	
	 20020012462		30/05/2002		GB	and	
	 20020013267		11/06/2002		GB
(96)	 24/02/2003	EP	03706732.9
(97)	 23/05/2007	EP	1480679	B1
(7�) AstraZeneca AB
 151 85 Sodertalje, SE
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ 
 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(72)	 PARKER,	Michael,Davis;	
	 GELLERT,	Paul	richard	and	
	 DE	MATAS,	Marcel

(54) ФАРМАЦЕВТСКА ФОРМУЛАЦИЈА ОД IReSSA 
КОЈА СОДРЖИ ДЕРИВАТ НА ЦЕЛУЛОЗА 
РАСТВОРЛИВ ВО ВОДА

(57)	 1.	 Фармацевтски	 состав	 кој	 содржи	 4-(3’-хлоро-
4’-флуороанилино)-7-метокси-6-(3-морфолино
пропокси)хиназолин	 или	 негова	 фармацевтски	
прифатлива	сол	(“Средството”)	и	етер	на	целулоза	
растворлив	во	вода	или	естер	на	етер	на	целулоза	
растворлив	во	вода. 

	 Има	уште	20	патентни	барања.
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(5�) C 07C 235/20,  (��) 902608
	 A	61K	31/16,		 (��) Т1
	 A	61P	3/00	 (��) ��/07/�007
(��) �007/�78 (45) �0/06/�008
(30)	 20010004334		19/12/2001		SE
(96)	 18/12/2002	EP	02788145.7
(97)	 30/05/2007	EP	1458672	B1
(7�) AstraZeneca AB
 151 85 Sodertalje, SE
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ 
 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(72)	 ALSTERMARK	LINDSTEDT,	Eva-Lotte;	
	 OLSSON,	Anna,	Christina	and	
	 LI,	Lanna
(54) СУПСТИТУИРАНИ ДЕРИВАТИ НА 

ФЕНИЛПРОПИОНСКА КИСЕЛИНА КАКО 
АНТАГОНИСТИ НА ЧОВЕЧКИ ПЕРОКСИЗОМ 
ПРОФИЛЕРАТИВНО-АКТИВЕН РЕЦЕПТОР 
АЛФА(PPAR)

(57)	 1.	S	енантиомерот	на	соединение	со	формулата	I

 

	 назначено	 со	 тоа,	 што	 R� претставува	 2,4-
дифлуорофенил	или	циклохексил	и	фармацевтски	
прифатливи	соли,	солвати,	кристални	форми	и

	 -	 C1-6алкоксиметил	естери,
	 -	 C1-6алканоилоксиметил	естери,
	 -	 фталидил	естери
	 -	 C3-8циклоалкоксикарбонилоксиC 1-6алкил	

естери,
	 -	 1,3-диоксолен-2-онилметил	естери,	и
	 -	 C1-6алкоксикарбонилоксиетил	естери.
 Има	уште	17	патентни	барања.
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(5�) C 07D 487/04,  (��) 902562
	 A	61K	31/505,		 (��) Т1
	 A	61P	25/28	 (��) ��/07/�007
(��)  �007/�79 (45) �0/06/�008
(30)	 20030293236		19/12/2003		EP
(96)	 17/12/2004	EP	04804431.7
(97)	 25/04/2007	EP	1699795	B1
(7�) SAnOFI - AVenTIS and 
 Mitsubishi Pharma corporation
 174, Avenue de France, 75013 Paris, FR and 
 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)	 LOCHEAD,	Alistair;	
	 SAADY,	Mourad;	
	 YAICHE,	Philippe;	
	 SLOWINSKI,	Franck	and	
	 CHEREZE,	Nathalie
(54) СУПСТИТУИРАНИ ДЕРИВАТИ НА 8’-

ПИРИ(МИ)ДИНИЛ -ДИХИДРОСПИРО-
[ Ц И К Л ОА Л К И Л А М И Н ] - П И Р И М И Д О [ 1 , 2 -
А]ПИРИМИДИН-6-ОН

(57)	 1.	 Дериват	 на	 дихидроспиро-[циклоалкиламин]-
пиримидон	 претставен	 со	 формулата	 (I),	 или	
негова	сол,	солват	или	хидрат:

 

	 каде	што:
	 X	 претставува	 два	 атоми	 на	 водород,	 атом	 на	

сулфур,	атом	на	кислород	или	C1-2	алкилна	група	
и	атом	на	водород;

	 Y	 претставува	 врска,	 карбонилна	 група,	
метиленска	група	која	може	да	биде	супституирана	
со	 една	 или	 две	 групи	 одбрани	 од	 C1-6	 алкилна	
група,	хидроксилна	група,	C1-4	алкокси	група,	C1-2 
перхалогенирана	алкилна	група	или	амино	група;

	 R1	претставува	2-,	3-	или	4-член	прстен	на	пиридин	
или	2-,	4-	или	5-член	прстен	на	пиримидин,	кој	може	
да	 биде	 супституиран	 со	C1-4	 алкилна	 група,	C1-4 
алкокси	група	или	атом	на	халоген;	R2	претставува	
прстен	на	бензен	или	нафтален;	прстените	може	
да	 бидат	 супституирани	 со	 1	 до	 4	 супституенти	
одбрани	 од	 C1-6	 алкилна	 група,	 метилендиокси	
група,	 атом	 на	 халоген,	 C1-2	 перхалогенирана	
алкилна	 група,	 C1-3	 халогенирана	 алкилна	 група,	
хидроксилна	група,	C1-4	алкокси	група,	нитро	група,	
цијано	 група,	 амино	 група,	 C1-5	 моноалкиламино	
група	или	C2-10	диалкиламино	група;

	 R3	 претставува	 атом	 на	 водород,	 C1-6	 алкилна	
група	или	атом	на	халоген;

	 R4	 претставува	 атом	 на	 водород,	 C1-4	 алкокси	
карбонилна	 група,	 C3-6	 циклоалкил	 карбонилна	
група,	бензоилна	група,	C1-6	алкилна	група,	при	што	
наведените	групи	може	да	бидат	супституирани	со	
1	до	4	супституенти	одбрани	од	атом	на	халоген,	
хидроксилна	група	или	C1-4	алкокси	група;

	 o	и	m	претставуваат	1	до	2;
	 n	претставува	0	до	3;
	 p	претставува	0	до	2;	и
	 q	претставува	0	до	2.	
	 Има	уште	12	патентни	барања.

902562



Glasnik 15/3,  str.2-128 juni 2008 Skopje

Patenti

60

(5�) B 65D 43/06 (��) 902553
  (��) Т1
(��) �007/�8� (��) ��/07/�007
  (45) �0/06/�008
(30)	 20021010486		11/03/2002		DE
(96)	 06/03/2003	EP	03717138.6
(97)	 30/05/2007	EP	1483165	B1
(7�) Jokey Plastik gummersbach gmbH
 Gutenbergstrasse 9, D-51645 Gummersbach, DE
(74)	 ТОНЕВСКИ		ДРАГАН,	АДВОКАТ 
 бул.	„Кочо	Рацин”	бр.	14/4	-	13,	1000	Скопје
(72)	 DENGEL	Gustav;	
	 DIESTERBECK	Frank;	
	 Gergiadis	Robert	George	and	
	 Blumenschein	Marcus
(54) КОНТЕЈНЕР СО КАПАК

(57) 1. Kontejner (1), osobeno kofa ili sli~no, koj 
ima otvor (7), koj e svrten nagore i mo`e da se 
zatvori so kapak (3), i rab na kontejnerot (2) koj 
se protega odokolu i koj e povle~en nadole na 
nadvore{nata strana na yidot na kontejnerot, 
so koj{to rab (2) kapakot (3) mo`e da bide 
odvoeno povrzan i na koj najmalku edna spojka e 
prispoena na takov na~in {to negovoto kru`no 
dvi`ewe go odalekuva od yidot na kontejnerot 
(5) od startnata pozicija i kreva barem del od 
kapakot (3), karakteriziran vo toa {to spojkata 
(8) se povrzuva zad rabot na kontejnerot (2) so 
barem eden del od spojkata (13), delot od spojkata 
(13) mo`e da bide voden od kru`noto dvi`ewe 
kon nadvor napred na rabot i kontejnerot (2) 
i, vrteweto na spojkata (8) nazad vo pravec na 
startnata pozicija, delot od spojkata (13) ne 
mo`e da se vrati zad rabot na kontejnerot (2).

 Има	уште	14	патентни	барања.

Слика 1
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(5�) C 07D 271/06,  (��) 902525
	 A	61K	31/4245,	31/433,		 (��) Т1
	 C	07D	285/08,	413/04,	413/06	 (��) ��/07/�007
(��) �007/�8� (45) �0/06/�008
(30)	 20020004159		22/02/2002		GB
(96)	 20/02/2003	EP	03702791.9
(97)	 18/04/2007	EP	1476438	B1
(7�) LABORATOIReS SeROnO S.A. and 
 Vernalis(R&D) Limited
 Z.I. de l’Ouriettaz  1170 Aubonne, cH and 
 granta Park Abington cambridge cB1 6gB, gB
(74)	 ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ	А.Д.	СКОПJЕ  
 бул.	„Кузман	Јосифовски	Питу„	28	лок.8,	
	 1000,	Скопје
(72)	 AYSCOUGH,	A.P.;	
	 DAVIES,	S.J.,;	
	 PAIN,	Gilles	and	
	 GILON,	Jean-Yves
(54) ОКСА-И ТИАДИАЗОЛИ И НИВНА УПОТРЕБА 

КАКО ИНХИБИТОРИ НА МЕТАЛОПРОТЕИНАЗА
(57)	 1.	Соединение	со	формула	(IA	или	IB)

 

	 каде	што
	 W	 претставува	 HO(C=O)-,	 HONH(C=O)-	 или	

H(C=O)N(ОH)-;
	 X	претставува	-О-	или	-Ѕ-;
 R�	претставува
	 водород;
	 -ОН	или	ЅН;
	 флуоро	или	хлоро;
	 -CF�;
 (C�-C6)алкил;
 (C�-C6)алкокси;
 (C�-C6)алкенил;
	 фенил	или	супституиран	фенил;
	 фенил	 (C�-C6)алкил	или	супституиран	фенил(C�-

C6)алкил;
	 фенил	 (C�-C6)алкенил	 или	 супституиран	

фенил(C�-C6)алкенил
	 хетероциклил	или	супституиран	хетероциклил;
	 хетероциклил(C�-C6)алкил	 или	 супституиран	

хетероциклил(C�-C6)алкил;	 група	 BSOnA-	 каде	
што	n	е	0,	1	или	2	и	В	е	водород	или	(C�-C6)алкил,	
фенил,	 супституиран	 фенил,	 хетероциклил	
супституиран	 хетероциклил,	 (C�-C6)ацил,	
фенацил	или	супституирана	фенацил	група,	и	А	
претставува	(C�-C6)алкилен;

	 -NH�,	(C�-C6)алкиламино	или	ди(C�-C6)алкиламино;	
амино(C�-C6)алкил,	 (C�-C6)алкиламино(C�-
C6)алкил,	 ди(C�-C6)алкиламино(C�-C6)алкил,	
хидрокси(C�-C6)алкил,	меркапто	(C�-	C6)алкил	или	
карбокси(C�-C6)алкил	каде	што	амино-,	хидрокси-,	
меркапто-	или	карбоксил-	групата	се	опционално	
заштитени	 или	 со	 амидирина	 карбоксил-	 група;	
или

	 циклоалкил,	 циклоалкенил	 или	 неароматичен	
хетероцикличен	 прстен	 кој	 што	 содржи	 до	 3	
хетероатоми,	 од	 кои	 секој	 може	 да	 биде	 (i)	
супституиран	 со	 еден	 или	 повеќе	 супституенти	
избрани	 од	 C�-C6	 алкил,	 	 C�-C6	 алкенил,	 хало,	
цијано	 (-CN),	 -CO�H,	 -CO�R,	 -CONH�,	 -CONHR,	
-CON(R)�,	 -OH,	 -OR,	 оксо-,	 -SH,	 -SR,	 -NHCOR,	 и	
-NHCO�R	каде	што	R	е	C�-C6	алкил	или	бензил	и/
или	(ii)	фузиран	за	циклоалкил	или	хетероцикличен	
прстен;

 R�	претставува	група	R�0-(X)n-(ALK)m-	каде	што
 R�0	претставува	водород,	или	C�-C6	алкил,		C�-C6 

алкенил,	 C�-C6	 алкинил,	 циклоалкил,	 арил,	 или	
хетероциклил	група,	од	кои	секој	од	нив	може	да	
биде	 несупституиран	 или	 супституиран	 со	 (C�-
C��)алкил,	 (C�-C��)алкокси,	 хидрокси,	 меркапто,	
(C1-C12)алкилтио,	 амино,	 хало	 (вклучувајќи	
флуоро,	 хлоро,	 бромо	 и	 јодо),	 трифлуорометил,	
цијано,	 нитро,	 оксо,	 -COOH,	 -CONH�,	 -COORA,	 -
NHCORA,	-CONHRA,	-NHRA,	-NRARB,	или	-CONRARB 
каде	што	RA	и	RB	се	независно	(C�-C��)алкил	група	
и

	 ALK	претставува	прав	или	разгранет	двовалентен	
C1-C6	 алкилен,	 C�-C6	 алкенилен,	 или	 C�-C6 
алкинилен	 радикал,	 и	 може	 да	 биде	 прекинат	
со	една	или	повеќе	не-соседни	-NH-,	 -O-	или	-Ѕ-	
врски,

	 X	претставува	-NH-,	-O-	или	-Ѕ-,		-NRC	или	-NCORC 
каде	што	RC	е	(C�-C��)алкил	група,	и	

	 m	и	n	се	независно	0	или	1;
 R�	 претставува	 страничен	 синџир	 на	 природна	

или	не-природна	алфа	амино	киселина;
 R4	претставува	опционално	супституиран
 C�-C6	алкил,
 C�-C6	алкенил,
 C�-C6	алкинил,
 C�-C�	перфлуороалкил,
	 циклоалкил,	
	 циклоалкил(C�-C6	алкил)-,
	 циклоалкенил,
	 циклоалкенил(C�-C6	алкил)-,
	 фенил,
	 фенил(C�-C6	алкил)-,
	 нафтил,
	 без-арил	хетероциклил,
	 без-арил	хетероциклил(C�-C6	алкил)-,
	 хетероарил;	или
	 хетероарил(C�-C6	алкил)-;
	 или	фармацевтски	прифатлива	негова	сол,	хидрат	

или	солват.	
	 има	уште	37	патентни	барања.
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(5�) C 07D 417/06 (��) 902563
  (��) Т1
(��) �007/�8� (��) ��/07/�007
  (45) �0/06/�008
(30)	 20030012142		17/10/2003		FR
(96)	 15/10/2004	EP	04791552.5
(97)	 09/05/2007	EP	1680418	B1
(7�) SAnOFI - AVenTIS
 174, Avenue de France, 75013 Paris, FR
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ  
 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(72)	 DARGAZANLI,	Gihad;	
	 ESTENNE-BOUHTOU,	Genevieve;	
	 MEDAISKO,	Florence	and	
	 RENONES,	Maria-Carmen
(54) ДЕРИВАТИ НА n-[ХЕТЕРОАРИЛ(ПИПЕРИДИН-

2-ИЛ)МЕТИЛ]БЕНЗАМИД, МЕТОДА ЗА 
НИВНО ДОБИВАЊЕ И НИВНА ПРИМЕНА ВО 
ТЕРАПИЈАТА

(57)	 1.	Соединение	кое	одговара	на	општата	формула	
(I):

 

 

	 каде	што:
 R�	 претставува	 или	 атом	 на	 водород,	 или	

праволиниска	 или	 разгранета	 (C�-C7)алкилна	
група	која	може	да	биде	супституирана	со	еден	или	
повеќе	атоми	на	флуор,	или	(C�-C7)циклоалкилна	
група,	или	(C�-C7)циклоалкил(C�-C�)алкилна	група,	
или	фенил(C�-C�)алкилна	група	која	може	да	биде	
супституирана	 со	 една	 или	 две	 метокси	 групи,	
или	(C�-C4)алкенилна	група,	или	(C�-C4)алкинилна	
група;

 R�	 претставува	 пиридилна,	 фурилна,	 тиенилна,	
тиазолилна	 или	 оксазолилна	 група,	 која	 може	
да	 биде	 супституирана	 со	 еден	 или	 повеќе	
супституенти	 одбрани	 од	 атоми	 на	 халоген	 и	
трифлуорометилна	 група,	 праволиниска	 или	
разгранета	 (C�-C6)алкилна	 група	и	 (C�-C6)алкокси	
група;

 R�	 претставува	 или	 атом	 на	 водород,	 или	 еден	
или	 повеќе	 супституенти	 одбрани	 од	 атоми	 на	
халоген	и	трифлуорометилна	група,	праволиниска	
или	 разгранета	 (C�-C6)алкилна	 група,	 (C�-
C7)циклоалкилна	 група,	 (C�-C6)алкокси	 група,	
фенилна	 група,	 цијано	 група,	 ацетилна	 група,	
бензоилна	 група,	 (C�-C6)тиоалкилна	 група,	 (C�-
C6)алкилсулфонилна	 група,	 карбоксилна	 група	
или	 (C�-C6)алкоксикарбонилна	 група,	 или	 пак	
група	 со	 општата	формула	NR4R5	 или	SO�NR4R5 
или	 CONR4R5,	 каде	 што	 R4	 и	 R5	 претставуваат,	
независно	 еден	 од	 друг,	 атом	 на	 водород	 или	
праволиниска	 или	 разгранета	 (C1-C6)алкилна	
група	или	(C�-C7)циклоалкилна	група,	или	R4	и	R5 
заедно	со	азотниот	атом	којшто	ги	носи,	формираат	
прстен	на	пиролидин,	пиперидин	или	морфолин;

	 во	вид	на	слободна	база	или	киселинска	адитивна	
сол,	хидрат	или	солват.	

	 Има	уште	4	патентни	барања.

902563



Glasnik 15/3 str.2-128 juni 2008 Skopje   6�

Patenti

(5�) C 07D 207/44,  (��) 902549
	 A	61K	31/433,		 (��) Т1
	 A	61P	25/28,		 (��) ��/07/�007
	 C	07C	49/597,		 (45) �0/06/�008
	 C	07D	209/48,	285/08
(��) �007/�84  
(30)	 20000001185		11/05/2000		ES	and	
	 20000030284		12/12/2000		GB
(96)	 11/05/2001	EP	01928117.9
(97)	 04/07/2007	EP	1286964	B1
(7�) consejo Superior de Investigaciones cientificas 

and
 Universidad Autonoma de Madrid
 e-28006 Madrid, eS and 
 Ciudad Universitaria de Cantoblanco, 
 c/einstein 3, 28049 Madrid/eS, eS
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ  
 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(72)	 MARTINEZ	GIL,	Ana;	
	 CASTRO	MORERA,	Ana;	
	 PEREZ	MARTIN,	Maria	Cocepcion;
	 CASCON,	Mercedes	Alonso;	
	 DIAZ,	Isabel,	Dorronsoro;	
	 MORENO	MUNOZ,	Francisco	Jose	and
	 WANDOSELL,	JURADO,	Francisco
(54) ХЕТЕРОЦИКЛИЧНИ ИНХИБИТОРИ НА 

ГЛИКОГЕН СИНТАЗА КИНАЗА gSK-3
(57)	 1.	Употреба	на	соединение	со	општата	формула	

(II):
 

	 каде	што:
 Ra	и	Rb	 се	 независно	 одбрани	 од	 водород,	

алкил,	 циклоалкил,	 халоалкил,	 арил,	 -(Z)n-арил,	
хетероарил,	 -OR�,	 -C(O)R�,	 -C(O)OR�	 и	 -(Z)n-
C(O)OR�;

	 Z	 е	независно	одбран	од	 -C(R�)(R4)-,	 -C(O)-,	 -O-,	
-C(=NR3)-,	-S(O)t-	и	-N(R�)-;

	 n	 е	нула,	еден	или	два;
	 t	 е	нула,	еден	или	два;
 R�	и	R4	се	независно	одбрани	од	водород,	алкил,	

арил	и	хетероциклик;
	 X	и	Y	се	независно	одбрани	од	=O,	=S,	=N(R�)	и	

=C(R�)(R�);	и
 R�	 и	 R�	 се	 независно	 одбрани	 од	 водород,	

алкил,	 циклоалкил,	 халоалкил,	 арил,	 -(Z)n-арил,	
хетероарил,	 -OR�,	 -C(O)R�,	 -C(O)OR�	 и	 -(Z)n-
C(O)OR�;

	 за	добивање	на	фармацевтски	состав	за	примена	
според	 метода	 за	 третирање	 на	 заболување	 во	
кое	 е	 вклучен	 GSK-3,	 којашто	 метода	 опфаќа	
апликација	 врз	 човечки	 субјект	 кој	 има	 потреба	
од	 таков	 третман,	 на	 ефикасно	 количество	 на	
соединение	со	формулата	(II).	

	 Има	уште	15	патентни	барања.
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(5�) c 07K 14/475 (��) 902521
  (��) Т1
(��) �007/�85 (��) ��/07/�007
  (45) �0/06/�008
(30)	 20010266071P		01/02/2001		US
(96)	 25/01/2002	EP	02714792.5
(97)	 27/06/2007	EP	1355936	B1
(7�) Biogen Idec MA  Inc.
 14 Cambridge Center, Cambridge, 
 Massachusetts 02142, US
(74)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ 
 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(72)	 PEPINSKY,R.,	Blake;	
	 SAH,	Dinah,	Wen,Yee,	Biogen,Inc.;	
	 BORJACK-SJODIN,	Paula,	Ann;	
	 MILLER,	Stephan,	S.	and	
	 ROSSOMANDO,	Anthony

(54) ПОЛИМЕРНИ КОНЈУГАТИ НА НЕУБЛАСТИН И 
ПОСТАПКИ А УПОТРЕБА НА ИСТИТЕ

(57)	 1.	 Полипептид	 којшто	 содржи	 аминокиселинска	
секвенца	 најмалку	 90%	 идентична	 со	
аминокиселините	8-113	од	SEQ	ID	NO:1,	кадешто	
полипептидот	 вклучува	 друга	 аминокиселина	 за	
разлика	 од	 аспарагинот	 на	 позицијата	 која	 е	 во	
врска	 со	 позиција	 95	 во	SEQ	 ID	NO:	 1,	 кадешто	
аминокиселините	 супституирани	 на	 позицијата	
која	 е	 во	 врска	 со	 позиција	 95	 вклучува	 место	
на	 коешто	 полиалкилен	 гликолот	 може	 да	 биде	
поврзан	за	полипептидот.	

	 Има	уште	21	патентни	барања.
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(5�) A 61K 9/70 (��) 902523
  (��) Т1
(��)  �007/�86 (��) �6/07/�007
  (45) �0/06/�008
(30)	 20030002662		05/02/2003		GB
(96)	 05/02/2004	EP	04708393.6
(97)	 01/08/2007	EP	1589956	B1
(7�) Strakan International Limited
 The Penthouse, 5th Floor, Washington Mail 1, 

church Street, Hamilton HM11, BM
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ  
 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(72)	 ALTENSCHOPFER,	Peter	and	
	 WATKINSON,	Adam

(54) ТРАНСДЕРМАЛЕН ГРАНИСТЕРОН
(57)	 1.	 Лепливо	 крпче	 погодно	 за	 трансдермална	

апликација	 на	 гранисетрон,	 назначено со тоа 
што	 лепилото	 е	 акрилно	 лепило	 кое	 содржи	
неацидична	 хидроксилна	 средина,	 при	 што	 во	
лепилото	е	инкорпорирано	физиолошки	ефикасно	
количество	на	гранисетрон.	

	 Има	уште	31	патентни	барања.

Слика 1
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(5�) C 07C 315/02, 327/28 (��) 902527
  (��) Т1
(��) �007/�87 (��) �7/07/�007
  (45) �0/06/�008
(30)	 20030292312		19/09/2003		EP	and	
	 20030507089P		01/10/2003		US
(96)	 17/09/2004	EP	04769402.1
(97)	 27/06/2007	EP	1663963	B1
(7�) cePHALOn FRAnce
 20, rue charles Martigny/94704 maisons-Alfort 

Cedex, FR
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ 
 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(72)	 REBIERE,	Francois;	
	 DURET,	Gerard	and	
	 PRAT,	Laurence
(54) ПОСТАПКА ЗА ЕНАНТИОСЕЛЕКТИВНА 

СИНТЕЗА НА ЕДИНЕЧНИ ЕНАНТИОМЕРИ 
НА МОДAФИНИЛ СО АСИМЕТРИЧНА 
ОКСИДАЦИЈА

(57)	 1.	Метода	за	добивање	на	сулфоксид	соединение	
со	формулата	(I)	или	како	единечен	енантиомер	
или	во	енантиомерички	збогатена	форма:

 

	 назначена	со	тоа,	што:
	 -	Y	e	-CN,	-C(=O)X	каде	што	X	e	одбрано	од	-NR�R4,	

-OH,	-OR5,	-NHNH�;
	 -	R�,	R1a,	R�	и	R2а	се	исти	или	различни	и	се	одбрани	

од	 H,	 хало,	 (C�-C8)алкил,	 (C�-C8)алкенил,	 (C�-
C8)алкинил,	(C6-C�0)арил,	(C5-C�0)хетероарил,	-CN,	
-CF�,	 -NO�,	 -OH,	 (C�-C8)алкокси,	 -O(CH�)mNR6R7,	 -
OC(=O)R8,	 -C(=O)OR8,	 -C(=O)R8,	 -OC(=O)NR6R7,	
-O(CH�)mOR8,	-(CH�)mOR8,	NR6R7,	-C(=O)NR6R7;

	 -	R�	и	R4	сe	исти	или	различни	и	секој	е	одбран	од	
H,	(C�-C6)алкил,	хидрокси(C�-C6)алкил,	-NHOH	или	
-OH,	или	R�	и	R4	можат	исто	така	да	бидат	земени	
заедно	со	N	атомот	преку	кој	R�	и	R4	се	поврзани	
да	 формираат	 5	 до	 7	 члена	 N-хетероциклична	
група;

	 -	 R5	 претставува	 алкил,	 циклоалкил,	 аралкил,	
алкарил,	или	арил;

	 -	R6	и	R7	се	исти	или	различни	и	одбрани	од	H,	(C�-
C6)алкил,	хидрокси(C�-C6)алкил,	или	R6	и	R7	можат	
исто	 така	 да	 бидат	 земени	 заедно	 со	 N	 атомот	
преку	кој	R6	и	R7	се	поврзани	да	формираат	5	до	7	
члена	N-хетероциклична	група;		

	 -	R8	претставува	H,	алкил,	циклоалкил,	аралкил,	
алкарил,	или	арил;

	 -	n	е	1,	2	или	3;	и
	 -	m	е	од	1,	2,	3,	или	4;
	 која	ги	опфаќа	чекорите	на:
	 а)	 контактирање	 на	 про-хирален	 сулфид	 со	

формулата	(II)
 

	 каде	што
 R�,	R�,	R1a,	R2а,	Y	и	n	се	како	што	е	дефинирано	горе,	

со	метален	комплекс	на	хирален	лиганд,	одбран	
од	 титаниум,	 циркониум,	 манган	 или	 ванадиум	
комплекс	 на	 хирален	 лиганд,	 органска	 база	 и	
оксидационо	средство	во	органски	растворувач;	и	
евентуално

	 b)	 изолирање	 на	 добиениот	 сулфоксид	 со	
формулата	(I).	

	 Има	уште	45	патентни	барања.
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(5�) A 61L 2/07 (��) 902547
  (��) Т1
(��) �007/�88 (��) �6/07/�007
  (45) �0/06/�008
(30)	 20030004726		04/03/2003		EP
(96)	 02/03/2004	EP	04716254.0
(97)	 25/04/2007	EP	1599233 
(7�) Dompe S.P.A.
 Via campo di Pile, I-67100 L’Aquila, IT
(74)	 ТОНИ	МЛАДЕНОВСКИ 
 Ул.	‘’Илинденска’’		2/	13,	1400,	Велес
(72)	 GENTILE,	Marco;	
	 DRAGANI	MARIA,	Concetta	and	
	 DELL’UOMO,	Marco

(54) СТЕРИЛИЗАЦИЈА НА ЧЕСТИЧКИТЕ ОД ЛЕКОТ 
БЕКЛОМЕТАЗОН ЗА ПУЛМОНАРНА УПОТРЕБА

(57)	 1.	 Процесот	 за	 стерилизација	 со	 пареа	 на	
беклометазон	опфаќа	загревање	на	микронизирана	
смеса	од	беклометазон	и	вода	на	температура	од	
�000C	 до	 1300C	 во	 времетраење	 доволно	 да	 се	
стерилизира	смесата	до	минимумот	за	безбедното	
ниво	на	стерилност	(S.A.L.)	од	10-6,	назначено со 
тоа што	смесата	е	смеса	само	од	беклометазон	
и	вода.	

	 Има	уште	3	патентни	барања.
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(5�) C 07F 9/40, 9/02, 9/38 (��) 902595
  (��) Т1
(��) �007/�89 (��) �9/07/�007
  (45) �0/06/�008
(30)	 375622P		26/04/2002		US;	
	 375665P		26/04/2002		US;	
	 375779P		26/04/2002		US	and	
	 375834P		26/04/2002		US
(96)	 25/04/2003	EP	03747326.1
(97)	 18/07/2007	EP	1509537 
(7�) gILeAD ScIenceS, Inc.
 333 Lakeside Drive, Foster City,
 California  94404, US
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ  
 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(72)	 BRYANT,	Clifford,;	
	 ARIMILLI,	Murty,	N.;	
	 BECKER,	Mark,W.;	
	 CHEN,	James,	M.;	
	 CHEN,	Xiaowu;	
	 DASTGAH,	Azar;	
	 FARDIS,	Maria;	
	 HE,	Gong-Xin;	
	 JIN,	Haolun;	
	 KIM,	Choung,	U.;	
	 LEE,	William,	A.;	
	 LEE,	Christopher,	P.;	
	 LIN,	Kuei-Ying;	
	 LIU,	Hongtao;	
	 MACKMAN,	Richard,	L.;	
	 MITCHELL,Michael,	L.;	
	 NELSON,	Peter,	H.;	
	 PYUN,	Hyung-Jung;	
	 ROWE,	Tanisha,	D.;	
	 SWAMINATHAN,	Sundaramoorthi;	
	 TARIO,	James,	D.;	
	 ZHANG,	Lijun;	
	 SPARACINO,	Mark;	
	 WANG,	Jianying;	
	 WILLIAMS,	Matthew,	A.;	
	 XU,	Lianhong;	
	 YANG,	Zheng-Yu;	
	 YU,	Richard,	H.	and	
	 ZHANG,	Jiancun
(54) КЛЕТОЧНА АКУМУЛАЦИЈА НА АНАЛОЗИ 

НА ФОСФОНАТ НА СОЕДИНЕНИЈА КОИ СЕ 
ИНХИБИТОРИ НА ПРОТЕАЗА НА HIV, КАКО И 
НАВЕДЕНИТЕ СОЕДИНЕНИЈА

(57)	 1.	Соединение	одбрано	од	формулите:
 

	 каде	што:
	 A�	е:

	 A�	е:
 

	 A3	е:
 

	 Y�	 е	 независно	 O,	 S,	 N(Rx),	 N(O)(Rx),	 N(ORx),	
N(O)(ORx),	или	N(N(Rx)(Rx));

	 Y�	 е	 независно	врска,	O,	N(Rx),	N(O)(Rx),	N(ORx),	
N(O)(ORx),	 N(N(Rx)(Rx)),	 -S(O)M2-,	 или	 -S(O)M2-
S(O)M2-;

 Rx	 е	 независно	 H,	 R�,	 W�,	 заштитна	 група,	 или	
формулата:

 

 Ry	е	независно	H,	W�,	R�	или	заштитна	група:
 R�	е	независно	H	или	алкил	со	1	до	18	јаглеродни	

атоми;
 R�	 е	 независно	H,	 R�,	 R�	 или	R4,	 каде	што	 секој	
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R4	е	независно	супституиран	со	0	до	3	R�	 групи,	
или	 заедно	 кај	 јаглероден	 атом,	 две	 R�	 групи	
формираат	прстен	од	3	до	8	јаглероди,	а	прстенот	
може	да	биде	супституиран	со	0	до	3	R�	групи;

 R�	 е	 R3a,	 R3b,	 R3c	 или	 R3d,	 под	 услов	 кога	 R�	 е	
поврзан	со	хетероатом,	R�	да	биде	R3c	или	R3d;

 R3a	е	F,	Cl,	Br,	I,	-CN,	N�	или	-NO�;
 R3b	е	Y1;
 R3c	 е	 -Rx,	 -N(Rx)(Rx),	 -SRx,	 -S(O)Rx,	 -S(O)�Rx,	 -

S(O)(ORx),	 -S(O)�(ORx),	 -OC(Y�)Rx,	 -OC(Y�)ORx,	
-OC(Y�)(N(Rx)(Rx)),	 -SC(Y�)Rx,	 -SC(Y�)ORx,	 -
SC(Y�)(N(Rx)(Rx)),	 -N(Rx)C(Y�)Rx,	 -N(Rx)C(Y�)ORx,	
или	-N(Rx)C(Y�)(N(Rx)(Rx));

 R3d	е	-C(Y�)Rx,	-C(Y�)ORx	или	-C(Y�)(N(Rx)(Rx));
 R4	е	алкил	со	1	до	18	јаглеродни	атоми,	алкенил	

со	2	до	18	јаглеродни	атоми,	или	алкинил	со	2	до	
18	јаглеродни	атоми;

 R5	е	R4,	каде	што	секој	R4	е	супституиран	со	0	до	
� R�	групи;

 W�	е	W4	или	W5;
 W4	е	R5,	-C(Y�)R5,	-C(Y�)W5,	-SO�R5,	или	-SO�W5;
 W5	е	карбоциклик	или	хетероциклик,	каде	што	W5 

е	независно	супституиран	со	0	до	3	R�	групи;
 W8	е	W�	кој	е	независно	супституиран	со	1,	2	или	3	

A�	групи;
	 M2	е	0,	1	или	2;
	 M12a	е	1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,	8,	9,	10,	11	или	12;
	 M12b	е	0,	1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,	8,	9,	10,	11	или	12;
	 M1a,	M1c	и	M1d	се	независно	0	или	1;	и
	 M12c	е	0,	1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,	8,	9,	10,	11	или	12;	и
	 негови	енантиомери	и	диастереоизомери,	како	и	

негови	физиолошки	прифатливи	соли.	
	 Има	уште	30	патентни	барања.
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(5�) C 07D 239/70,  (��) 902539
	 A	61K	31/527,		 (��) Т1
	 A	61P	29/00,		 (��) ��/07/�007
	 C	07D	401/04,	401/12,		 (45) �0/06/�008
	 403/04,	405/12,	413/12
(��) �007/�90  
(30)	 EP01/03355		21/03/2001		WO
(96)	 18/03/2002	EP	02732544.8
(97)	 18/07/2007	EP	1373224 
(7�) WARneR-LAMBeRT cOMPAnY   LLc 
 235 east 42nd Sreet, new York, nY 10017, US
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ  
 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(72)	 DUCROT,	Pierre;	
	 BERNARDELLI,	Patrick	and	
	 LORTHIOIS,Edwige
(54) НОВИ СПИРОТРИЦИКЛИЧНИ ДЕРИВАТИ И 

НИВНА УПОТРЕБА КАКО ИНХИБИТОРИ НА 
ФОСФОДИЕСТЕРАЗА-7

(57)	 1.	Соединенија	кои	се	претставени	со	формулата	
(I):

 

 

	 каде	што:
 X�,	X�	и	X�	може	да	бидат	исти	или	различни	и	се	

одбрани	од	C-R�,	
	 каде	што	R�	е	одбран	од:
	 -	Q�;	или
	 -	 група	 на	 понизок	 алкил,	 понизок	 алкенил	 или	

понизок	 алкинил,	 при	 што	 овие	 групи	 може	 да	
бидат	несупституирани	или	супституирани	со	1,	2	
или	3	групи	Q2;

	 -	 групата	X5-R5	каде	што:
	 -	 X5	 е	 одбран	 од	 единечна	 врска	 или	 група	 на	

понизок	 алкилен,	 која	 може	 да	 бидат	 прекината	
со	1	хетероатом	одбран	од	O,	S	или	N;	и

	 -	 R5	 е	 одбран	 од	 арилна,	 хетероарилна,	
циклоалкилна	група	која	може	да	биде	прекината	
со	 група	 C(=O)	 или	 со	 1,	 2	 или	 3	 хетероатоми	
одбрани	од	O,	S,	S(=O),	SO�	 и	N,	 циклоалкенил	
кој	може	да	биде	прекинат	со	групата	C(=O),

	 или	со	1,	2	или	3	хетероатоми	одбрани	од	O,	S,	
S(=O),	SO�	и	N,	или	бициклична	група,

	 при	што	овие	групи	може	да	бидат	несупституирани	
или	 супституирани	 со	 1,	 2	 или	 3	 групи	 кои	 се	
одбрани	 од	 Q3,	 хетероарилна	 или	 група	 на	
понизок	алкил	која	може	да	биде	супституирана	
со	Q3;

	 каде	 што	 Q1,	 Q2,	 Q3	 може	 да	 бидат	 исти	 или	
различни	и	се	одбрани	од:

	 -	атом	на	водород,	атом	на	халоген,	 групите	CN,	
NO�,	SO�H;

	 -	 група	OR�,	OC(=O)R�,	C(=O)OR�,	SR�,	S(=O)R�,	
C(=O)-NH-SO�-CH�,	 NR�R4,	 Q-R�,	 Q-NR�R4,	 NR�-
Q-NR�R4	 или	NR�-Q-R�,	 каде	што	Q	 е	 одбран	 од	
групите	C(=NR),	C(=O),	C(=S)	или	SO�,	R	е	одбран	
од	атом	на	водород	или	група	на	понизок	алкил,	а	
R�,	R�	и	R4	може	да	бидат	исти	или	различни	и	се	
одбрани	од:

	 -	 атом	на	водород;
	 -	 група	 на	 понизок	 алкил	 која	 може	 да	

биде	 прекината	 со	 C(=O),	 Q4-арилна,	 Q4-
хетероарилна,	Q4-циклоалкилна	 група	 која	може	
да	биде	прекината	со	група	C(=O)	или	со	1	или	2	
хетероатоми	одбрани	од	O,	S,	S(=O),	SO�	и	N,	или	
Q4-циклоалкенил	 кој	 може	 да	 биде	 прекинат	 со	
група	C(=O)	или	со	1	или	2	хетероатоми	одбрани	
од	O,	S,	S(=O),	SO�	или	N,	каде	што:

	 -	 Q4	 е	 одбран	 од	 групите	 (CH�)n,	 понизок	 алкил	
прекинат	со	еден	хетероатом	одбран	од	O,	S	или	
N,	 понизок	 алкенил	 или	 понизок	 алкинил,	 при	
што	овие	групи	може	да	бидат	супституирани	со	
понизок	 алкил,	OR’	 или	NR’R”,	 каде	што	R’	 и	R”	
може	да	бидат	исти	или	различни	и	се	одбрани	од	
атом	на	водород	или	група	на	понизок	алкил;

	 -	 n	е	цел	број	одбран	од	0,	1,	2,	3	и	4;
	 при	што	овие	групи	може	да	бидат	несупституирани	

или	 супституирани	 со	 1	 или	 2	 групи	 одбрани	 од	
понизок	алкил,	 халоген,	CN,	CH�,	SO�H,	SO�CH�,	
C(=O)-NH-SO�-CH�,	 CF�,	 OR6,	 COOR6,	 C(=O)R6,	
NR6R7,	C(=O)NR6R7	или	SO�NR6R7,	каде	што	R6	и	
R7	може	да	бидат	исти	или	различни	и	се	одбрани	
од	 атом	 на	 водород	 или	 група	 на	 понизок	 алкил	
која	може	да	биде	супституирана	со	една	или	две	
групи	одбрани	од	OR,	COOR	или	NRR8,	каде	што	
R	и	R8	претставуваат	атом	на	водород	или	групи	
на	понизок	алкил;	и

	 -	 R6	и	R7	и/или	R�	и	R4,	заедно	со	азотниот	атом	за	
кој	се	прикачени,	може	да	формираат	4-	до	8-член	
хетероцикличен	прстен,	кој	може	да	содржи	еден	
или	два	хетероатоми	одбрани	од	O,	S,	S(=O),	SO� 
или	N	и	кој	може	да	биде	супституиран	со:

	 -	 групата	(CH�)n-Q5,	каде	што	n	е	цел	број	одбран	
од	0,	1,	2	и	3,	а	Q5	е	4-	до	8-член	хетероцикличен	
прстен,	 кој	 може	 да	 содржи	 еден	 или	 два	
хетероатоми	одбрани	од	O,	S	или	N	и	кој	може	да	
биде	супституиран	со	понизок	алкил,	или

	 -	 група	 на	 понизок	 алкил	 која	 може	 да	 биде	
супституирана	 со	 OR’,	 NR’R”,	 C(=O)NR’R”	 или	
COOR’,	каде	што	R’	и	R”	може	да	бидат	исти	или	
различни	и	се	одбрани	од:

	 -	 H,	или
	 -	 група	 на	 понизок	 алкил	 која	 може	 да	 биде	

супституирана	 со	 OR	 или	 COOR,	 каде	 што	 R	 е	
атом	на	водород	или	група	на	понизок	алкил,	а

	 R’	 и	 R”,	 заедно	 со	 азотниот	 атом	 за	 кој	 се	
прикачени,	 може	 да	 формираат	 4-	 до	 8-член	
хетероцикличен	прстен,	кој	може	да	содржи	еден	
или	два	хетероатоми	одбрани	од	O,	S	или	N;
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 X4	претставува	група	C-R�,	каде	што	R�	е	одбран	
од	групите	F,	Cl,	Br,	CF�	и	CH�;

	 Z	претставува	O	или	група	N-CN;	и
	 A	 претставува	 несупституирана	 циклохексилна	

или	несупституирана	циклохептилна	група;
	 или	 нивни	 тавтомерни	 форми,	 рацемски	 форми	

или	 изомери	 и	фармацевтски	 прифатливи	 соли,	
солвати,	хидрати	и	полиморфни	форми;

	 при	што	се	подразбира	дека:
	 изразите	 „понизок	 алкил”	 и	 „понизок	 алкилен”	

означуваат	праволиниски	и	разгранети	јаглеродни	
ланци	со	1	до	6	јаглеродни	атоми;

	 изразот	„понизок	алкенил”	означува	праволиниски	
и	разгранети	 јаглеводородни	радикали	со	2	до	6	
јаглеродни	атоми	и	најмалку	една	двојна	врска;

	 изразот	„понизок	алкинил”	означува	праволиниски	
и	разгранети	 јаглеводородни	радикали	со	2	до	6	
јаглеродни	атоми	и	најмалку	една	тројна	врска;

	 терминот	 „циклоалкил”	 означува	 заситен	
карбоцикличен	 прстен,	 кој	 содржи	 од	 3	 до	 8	
јаглеродни	атоми;

	 терминот	 „циклоалкенил”	 означува	 незаситен,	
неароматски	карбоцикличен	прстен,	кој	содржи	од	
3	до	10	јаглеродни	атоми	во	прстенот	и	најмалку	
една	двојна	врска;

	 терминот	 „арил”	 се	 однесува	 на	 ароматски	
карбоцикличен	 прстен,	 кој	 содржи	 од	 6	 до	 10	
јаглеродни	атоми;

	 терминот	 „хетероарил”	 означува	 ароматски	
прстен	кој	содржи	од	5	до	10	атоми	во	прстенот,	
од	коишто	1	до	4	се	независно	одбрани	од	групата	
која	се	состои	од	O,	S	и	N;

	 „хетероцикличен	 прстен”	 опфаќа	 хетероарилна	
група	 како	 што	 е	 дефинирано	 погоре	 и	
циклоалкилна	 или	 циклоалкенилна	 група	 кои	 се	
прекинати	со	1,	2	или	3	хетероатоми	одбрани	од	
O,	S,	S(=O),	SO�	или	N;

	 терминот	 „бициклична	 група”	 означува	 два	
прстени,	кои	може	да	бидат	исти	или	различни	и	
кои	се	одбрани	од	арилна	група,	хетероцикличен	
прстен,	циклоалкилна	или	циклоалкенилна	група,	
кои	се	споени	заедно	и	ја	формираат	наведената	
бициклична	група.	

	 Има	уште	18	патентни	барања.
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(5�) c 07K 5/02,  (��) 902572
	 C	07D	209/42,		 (��) Т1
	 C	07K	5/06	 (��) ��/07/�007
(��) �007/�9� (45) �0/06/�008
(30)	 03291600.9		30/06/2003		EP
(96)	 30/06/2003	EP	03291600.9
(97)	 25/04/2007	EP	1362864 
(7�) Les Laboratoires Servier
 12, Place de La Defense 
 92415 Courbevoie Cedex, FR
(74)	 Бајалски	Димитар,	адвокат 
 Ул. Ѓуро Ѓаковиќ бр. 72/1-1 1000 Скопје
(72)	 LECOUVE,	Jean-Pierre		and	
	 Dubuffet,	Thierry
(54) МЕТОДА ЗА СИНТЕЗА НА ПЕРИНДОПРИЛ 

И НЕГОВИТЕ СОЛИ ПРИФАТЛИВИ ВО 
ФАРМАЦЕВТСКАТА ИНДУСТРИЈА

(57)	 1.	Процес	за	индустриска	синтеза	на	периндоприл	
со	формула	(I):

 

	 и	на	неговите	соли	прифатливи	во	фармецевтската	
индустрија,

	 кои	 се	 карактеризираат	 со	 фактот	 дека	
соединението	со	формулата	(II):

 

	 се	 доведува	 во	 рекација	 со	 соединение	 со	
формулата	(III):

 

	 кадешто	Х�	и	Х�,	може	да	бидат	исти	или	пак	да	се	
разликуваат,	 а	 секој	 претставува	 преодна	 група,	
за	да	се	добие	соединението	со	формулата	(IV):

	 кое	 се	 доведува	 во	 реакција	 со	 соединение	 со	
формулата	(V):

 

	 кадешто	R	претставува	атом	на	водород,
	 или	негова	дополнителна	 сол	 со	минерална	или	

со	органска	киселина,
	 за	 да	 се	 добие,	 по	 изолирањето,	 соединение	 со	

формулата	(VI):
 

	 кадешто	R	е	според	дефиницијата	погоре,
	 кое	се	хидрогенизира	во	присуство	на	катализатор,	

како	 што	 е,	 на	 пример,	 паладиумот,	 платината,	
родиумот	или	никелот,

	 под	 притисок	 на	 водородот	 од	 1	 до	 30	 бари,	 за	
да	се	добие	периндоприл	со	формулата	(I)	кој	се	
претвора,	 според	 потребата,	 во	 сол	 прифатлива	
за	фармацевтската	 индустрија,	 како	што	 е	 терт-
бутиламинската	сол.	

	 Има	уште	3	патентни	барања.
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(5�) A 61K 38/20, 47/12,  (��) 902571
	 A	61P	35/00	 (13)	 Т1
(��) �007/�9� (��) �5/07/�007
  (45) �0/06/�008
(30)	 05250680.5		07/02/2005		EP
(96)	 07/02/2005	EP	05250680.5
(97)	 18/07/2007	EP	1688146	
(7�) novartis Vaccines &  diagnostics, Inc.
 4560 Horton Street, Emeryville, CA 94608, US
(74)	 ЈОАНИДИС	ЈОВАН,	АДВОКАТ  
 ул.”Орце	Николов”	155б,	1000,	Скопје
(72)	 HORA	Maninder	
(54) ПОДГОТОВКА НА ALDeSLeUKIn ЗА ФАРМА–

ЦЕВТСКА УПОТРЕБА

(57)	 1.	 Процес	 за	 подготовка	 на	 интерлеукин-2	 за	
фармацевтска	 употреба,	 опфаќајќи	 ги	 чекорите:	
(а)	 додавање	 на	 содиум	 додецил	 сулфат	 (ЅDЅ)	
на	 композиција	 од	 IL-2	 со	 интрамолекуларни	
дисулфидни	 мостови,	 за	 да	 даде	 финална	
(ЅDЅ)концентрација	 на	 најмалку	 500	 μg	
(ЅDЅ)	 за	 μg	 на	 IL-2,	 (б)	 отстранување	 на	 секој		
избрзан	 ковалентно	 поврзан	 IL-2	 мултимер	 со	
гел	 филтрација,	 и	 (б)	 редуцирање	 на	 (ЅDЅ)	
концентрација	 за	 да	 се	 отстрани	 нешто	 но	 не	
сите/целото	 (ЅDЅ)	од	 композицијата,	 за	да	даде	
композиција	што	ќе	содржи	меѓу	95-250	μg	SDЅ	за	
мл	од	IL-2.	

	 Има	уште	44	патентни	барања.
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(5�) A 61K 9/00 (��) 902620
  (��) Т1
(��) �007/�96 (��) �0/07/�007
  (45) �0/06/�008
(30)	 1998MI02558		25/11/1998		IT
(96)	 22/11/1999	EP	99958096.2
(97)	 01/08/2007	EP	1133277	B1
(7�) cHIeSI FARMAceUTIcI S.p.A
 Via Palermo, 26/A  I-43100 Parma, IT
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ 
 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(72)	 VENTURA,	Paolo;		
	 BRAMBILLA,	Gaetano;	
	 LEWIS,	David;	
	 GANDERTON,	David;	
	 MEAKIN,	Brian	and	
	 GARZIA,	Raffaella

(54) ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВ ОД АЕРОСОЛ КОЈ 
СОДРЖИ HFA 227 И HFA 134A

(57)	 1.	 Состав	 во	 форма	 на	 раствор	 за	 употреба	 кај	
инхалатор	 со	 дозирно	 мерење	 под	 притисок,	
составот	 се	 состои	 од	 растворлив	 активен	
материјал	одбран	од	бета-2	агонист,	кртикостероид	
или	антихолинергетик	и	негови	мешавини;	гориво	
кое	 ги	содржи	хидрофлуороалканите	 (HFAs)	HFA	
227	 и	 HFA	 134a,	 корастворувач,	 и	 евентуално	
ниско	 испарлива	 компонента,	 назначен со тоа 
што горивото	се	состои	од	мешавина	од	HFA	227	
и	HFA	134a	во	опсег	од	10:90	до	90:10.	

	 Има	уште	6	патентни	барања.
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(5�) C 07C 381/00,  (��) 902579
	 A	61K	31/166,		 (��) Т1
	 A	61P	9/06,	9/10	 (��) �0/07/�007
(��) �007/�97 (45) �0/06/�008
(30)	 10353202		13/11/2003		DE
(96)	 03/11/2004	EP04797535.4
(97)	 25/07/2007	EP1685096 
(7�) 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)	 KLEEMANN,	Heinz-Werner
(54) П Е Н Т А Ф Л У О Р О С У Л Ф А Н И Л -

БЕНЗОИЛГВАНИДИНИ, ПОСТАПКА ЗА  НИВНО 
ДОБИВАЊЕ, НИВНА УПОТРЕБА КАКО ЛЕКОВИ 
ИЛИ ДИЈАГНОСТИЧКИ СРЕДСТВА И ЛЕК КОЈ 
ГИ СОДРЖИ ИСТИТЕ

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

	 каде	што:
	 R1	е	водород,	алкил	со	1,	2,	3	или	4	 јаглеродни	

атоми,	алкокси	со	1,	2,	3	или	4	јаглеродни	атоми,	
F,	Cl,	Br,	I,	-CN,	NR5R6,	-Op-(CH�)n-(CF�)o-CF�	или	
-(SOm)q-(CH�)r-(CF�)s-CF�;

	 R5	 и	 R6	 се,	 независно	 еден	 од	 друг,	 водород,	
алкил	со	1,	2,	3	или	4	јаглеродни	атоми	или	-CH�-
CF�;

	 m	е	нула,	1	или	2;
	 n,	o,	p,	q,	r	и	s	се,	независно	еден	од	друг,	нула	или	

1;
	 R2	се	водород,	алкил	со	1,	2,	3	или	4	јаглеродни	

атоми,	алкокси	со	1,	2,	3	или	4	јаглеродни	атоми,	
F,	Cl,	Br,	 I,	 -CN,	NR7R8,	 -Ot-(CH�)u-(CF�)v-CF�	или	
-(SOw)x-(CH�)y-(CF�)z-CF�;

	 R7	 и	 R8	 се,	 независно	 еден	 од	 друг,	 водород,	
алкил	со	1,	2,	3	или	4	јаглеродни	атоми	или	-CH�-
CF�;

	 w	е	нула,	1	или	2;
	 t,	u,	v,	x,	y	и	z	се,	независно	еден	од	друг,	нула	или	

1;
	 R3	е	Cl,	Br,	I,	-CN,	-SO�CH�,	алкокси	со	1,	2,	3	или	

4	јаглеродни	атоми;
	 NR9R10,	-Oa-(CH�)b-(CF�)c-CF�,	-(SOd)e-(CH�)f-(CF�)g-

CF�,	алкил	со	1,	2,	3,	4,	5	или	6	јаглеродни	атоми	

или	циклоалкил	со	3,	4,	5,	6,	7	или	8	 јаглеродни	
атоми,	 каде	што	 1,	 2,	 3	 или	 4	 водородни	 атоми	
може	да	се	заменат	со	атоми	на	флуор;

	 R9	 и	 R10	 се,	 независно	 еден	 од	 друг,	 водород,	
алкил	со	1,	2,	3	или	4	јаглеродни	атоми	или	-CH�-
CF�;

	 a,	b	и	c	се,	независно	еден	од	друг,	нула	или	1;
	 d	е	нула,	1	или	2;
	 e	е	нула	или	1;
	 f	е	нула,	1,	2,	3	или	4;
	 g	е	нула	или	1;
	 или
 R�	е	-(CH�)h-фенил	или	-O-фенил,
	 каде	 што	 радикалите	 на	 фенил	 може	 да	 бидат	

несупституирани	 или	 супституирани	 со	 1,	 2	 или	
3	радикали	одбрани	од	групата	која	се	состои	од	
F,	Cl,	Br,	I,	-Oj-(CH�)k-CF�,	алкокси	со	1,	2,	3	или	4	
јаглеродни	атоми,	алкил	со	1,	2,	3	или	4	јаглеродни	
атоми	и	-SO�CH�;

	 j	е	нула	или	1;
	 k	е	нула,	1,	2	или	3;
	 h	е	нула,	1,	2,	3	или	4;
	 или
	 R3	е	-(CH�)aa-хетероарил,
	 кој	 може	 да	 биде	 несупституиран	 или	 е	

супституиран	 со	 1,	 2	 или	 3	 радикали	 одбрани	
од	 групата	 која	 се	 состои	 од	 F,	 Cl,	 Br,	 I,	 -Obb-
(CH�)cc-CF3,	алкокси	со	1,	 2,	 3	или	4	 јаглеродни	
атоми,	алкил	со	1,	2,	3	или	4	јаглеродни	атоми	и	
-SO�CH�;

	 bb	е	нула	или	1;
	 cc	е	нула	или	1,	2	или	3;
	 aa	е	нула,	1,	2,	3	или	4;
	 R4	е	водород,	F,	Cl,	Br,	 I,	 -CN,	 -SO�CH�,	 алкокси	

со	 1,	 2,	 3	 или	 4	 јаглеродни	 атоми,	 NR11R12,	 -
Odd-(CH�)ee-(CF�)ff-CF�,	 -(SOgg)hh-(CH�)jj-(CF�)kk-CF�,	
алкил	со	1,	2,	3,	4,	5	или	6	јаглеродни	атоми	или	
циклоалкил	со	3,	4,	5,	6,	7	или	8	јаглеродни	атоми,	
каде	што	1,	2,	3	или	4	водородни	атоми	може	да	
се	заменат	со	атоми	на	флуор;

	 R11	и	R12	 се,	 независно	еден	од	друг,	 водород,	
алкил	со	1,	2,	3	или	4	јаглеродни	атоми	или	-CH�-
CF�;

	 dd,	ee	и	ff	се,	независно	еден	од	друг,	нула	или	1;
	 gg	е	нула,	1	или	2;
	 hh	е	нула	или	1;
	 jj	е	нула,	1,	2,	3	или	4;
	 kk	е	нула	или	1;
	 или
	 R4	е	-(CH�)ll-фенил	или	-O-фенил,
	 каде	 што	 радикалите	 на	 фенил	 може	 да	 бидат	

несупституирани	или	супституирани	со	1,	2	или	3	
радикали	одбрани	од	групата	која	се	состои	од	F,	
Cl,	Br,	I,	-Omm-(CH�)nn-CF�,	алкокси	со	1,	2,	3	или	4	
јаглеродни	атоми,	алкил	со	1,	2,	3	или	4	јаглеродни	
атоми	и	-SO�CH�;
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	 mm	е	нула	или	1;
	 nn	е	нула,	1,	2	или	3;
	 ll	е	нула,	1,	2,	3	или	4;
	 или
	 R4	е	-(CH�)oo-хетероарил,
	 кој	може	да	биде	несупституиран	или	супституиран	

со	1,	2	или	3	радикали	одбрани	од	групата	која	се	
состои	од	F,	Cl,	Br,	I,	-Opp-(CH�)rr-CF�,	алкокси	со	1,	
2,	3	или	4	јаглеродни	атоми,	алкил	со	1,	2,	3	или	4	
јаглеродни	атоми	и	-SO�CH�;

	 pp	е	нула	или	1;
	 rr	е	нула,	1,	2	или	3;
	 oo	е	нула,	1,	2,	3	или	4;
	 и	негови	фармацевтски	прифатливи	соли.	
	 Има	уште	15	патентни	барања.

Слика 1
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(5�) A 61K 47/14, 31/336,  (��) 902593
	 9/08,	9/48,		 (��) Т1
	 A	61P	33/02	 (��) �0/07/�007
(��) �007/�98 (45) �0/06/�008
(30)	 9902401		26/02/1999		FR	and	
	 9909702		27/07/1999		FR
(96)	 21/02/2000	EP	00906438.7
(97)	 09/05/2007	EP	1156829 
(7�) Sanofi-Aventis
 174, Avenue de France, 75013 Paris, FR
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ  
 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје

(72)	 ABRAMOVICI,	Bernard	and	
	 DUBOIS,	Jean-Luc
(54) СТАБИЛНА ФОРМУЛАЦИЈА КОЈА СОДРЖИ 

ФУМАГИЛИН
(57)	 1.	Стабилна	формулација	која	содржи	фумагилин	

како	 активна	 состојка,	 назначена со тоа што 
фумагилинот	 е	 стабилизиран	 со	 хидрофобно	
средство	 кое	 се	 состои	 од	 пропилен	 гликол	
дикапрат/дикаприлат.	

	 Има	уште	22	патентни	барања.
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(5�) C 07D 205/08 (��) 902600
  (��) Т1
(��) �007/�99 (��) �0/07/�007
  (45) �0/06/�008
(30)	 256875P		20/12/2000		US
(96)	 17/12/2001	EP05004699.4
(97)	 08/08/2007	EP1593670 
(7�) Schering Corporation
 Patent Department K-6-1 1990, 
 2000 galloping Hill Road, Kenilworth, 
 new Jersey 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	and	
	 DAVIS,	Harry,	R
(54) 2-АЗЕТИДИНОНИ СУПСТИТУИРАНИ СО 

ХИДРОКСИ, КОИ СЕ КОРИСНИ КАКО 
ХИПОХОЛЕСТЕРОЛЕМИСКИ СРЕДСТВА

(57)	 1.	 Соединение	 претставено	 со	 структурната	
формула	(I):

 

	 или	 негова	 фармацевтски	 прифатлива	 сол,	
назначено со тоа што:

 R�6	е	одбран	од	групата	која	се	состои	од:
	 а)	флуор;	и
	 б)	хлор.
 R�	е	H;
	 Ar�	е	арил	или	арил	супституиран	со	R�0;
	 Ar�	е	арил	или	арил	супституиран	со	R��;
	 Q	 е	 -(CH�)q-,	 каде	 што	 q	 е	 2-6,	 или	 пак	 заедно	

со	 јаглеродот	 во	 3-та	 положба	 на	 јаглеродниот	
прстен	на	азетидинон,	формира	спиро	група:

 

 R��	е:
 

 R��	и	R�4	се	независно	одбрани	од	групата	која	се	
состои	 од	 -CH�-,	 -CH(C�-C6	 алкил)-,	 -C(ди-(C�-C6) 
алкил),	 -CH=CH-	 и	 -C(C�-C6	 алкил)=CH-;	 или	R�� 
заедно	со	соседен	R��,	или	R��	заедно	со	соседен	

R�4,	 формира	 -CH=CH-	 или	 -CH=C(C�-C6	 алкил)-	
група;

	 a	и	b	се	независно	0,	1,	2	или	3,	под	услов	и	двата	
да	не	бидат	нула;	 под	 услов	 кога	R��	 е	 -CH=CH-	
или	-C(C�-C6	алкил)=CH-,	a	да	биде	1;	под	услов	
кога	R�4	е	-CH=CH-	или	-C(C�-C6	алкил)=CH-,	b	да	
биде	1;	под	услов	кога	a	е	2	или	3,	присутните	R�� 
да	може	да	бидат	исти	или	различни;	и	под	услов	
кога	b	е	2	или	3,	присутните	R�4	да	може	да	бидат	
исти	или	различни;

 R�0	 и	 R��	 се	 независно	 одбрани	 од	 групата	 која	
се	 состои	 од	 1-3	 супституенти	 кои	 се	 независно	
одбрани	 од	 групата	 која	 се	 состои	 од	 (C�-
C6)алкил,	 -OR�9,	 -O(CO)R�9,	 -O(CO)OR��,	 -O(CH�)1-
5OR�9,	 -O(CO)NR�9R�0,	 -NR�9R�0,	 -NR�9(CO)R�0,	
-NR�9(CO)OR��,	 -NR�9(CO)NR�0R�5,	 -NR�9SO�R��,	
-COOR�9,	 -CONR�9R�0,	 -COR�9,	 -SO�NR�9R�0,	S(O)0-
�R��,	 -O(CH�)1-10-COOR�9,	 -O(CH�)1-10CONR�9R�0,	 -
(C�-C6	 алкилен)-COOR�9,	 -CH=CH-COOR�9,	 -CF�,	
-CN,	-NO�	и	халоген;

	 Ar�	може,	исто	така,	да	биде	пиридил,	изоксазолил,	
фуранил,	 пиролил,	 тиенил,	 имидазолил,	
пиразолил,	 тиазолил,	 пиразинил,	 пиримидинил	
или	пиридазинил;

 R�9	 и	 R�0	 се	 независно	 одбрани	 од	 групата	 која	
се	состои	од	H,	(C�-C6)алкил,	арил	и	(C�-C6)алкил	
супституиран	со	арил;

 R��	е	(C�-C6)алкил,	арил	или	арил	супституиран	со	
R�4;

 R��	е	H,	(C�-C6)алкил,	арил	(C�-C6)алкил,	-C(O)R�9 
или	-COOR�9;

 R��	и	R�4	се	независно	1-3	групи	кои	се	независно	
одбрани	 од	 групата	 која	 се	 состои	 од	 H,	 (C�-
C6)алкил,	 (C�-C6)алкокси,	 -COOH,	 NO�,	 -NR�9R�0,	
-OH	и	халогено;	и

 R�5	е	H,	-OH	или	(C�-C6)алкокси.	
	 Има	уште	11	патентни	барања.

902600



Glasnik 15/3 str.2-128 juni 2008 Skopje   79

Patenti

(5�) C 07C 227/32 (��) 902580
  (��) Т1
(��)  �007/�00 (��) �0/07/�007
  (45) �0/06/�008
(30)	 20000004610		11/04/2000		FR
(96)	 10/04/2001	EP	01923776.7
(97)	 23/05/2007	EP	1272454 
(7�) Les Laboratoires Servier
 1, rue Carle Hebert, 92415 Courbevoie Cedex, FR
(74)	 Бајалски	Димитар,	адвокат 
 Ул.	Ѓуро	Ѓаковиќ	бр.	72/1-1	1000	Скопје
(72)	 SOUVIE,	Jean-Claude	and	
	 RENAUD,	Alain
(54) МЕТОД НА СИНТЕЗА НА n-[(S)-1-КАРБОК–

СИБУТИЛ]-(S)-АЛАНИН ЕСТРИ И НИВНАТА  
УПОТРЕБА ВО СИНТЕЗАТА НА ПЕРИНДОПРИЛ

(57)	 1.	Процес	на	индустриска	синтеза	на	соединенијата	
со	формулата	(I)

 

	 каде	што	R	претставува	линеарна	или	разгранета	
(С�-С6)	алкилна	група,

	 што	се	карактеризира со тоа	дека	аланинот,	со	
формулата	(III)

 

	 се	кондензира	со	соединение	со	формулата	(IV):
 

	 каде	што	R	е	како	што	е	дефинирано	за	формулата	
(I),

	 со	хидрогенизација	катализиран	со	5%	паладиум-
на-јаглерод,

	 во	вода,
	 при	притисок	од	1	до	30	бари
	 на	температура	од	1	С	до	60	С,
	 во	присуство	на	применетиот	натриум	хидроксид	

во	 количество	 од	 0	 до	 0,5	 мола	 на	 мол	
соединението	со	формулата	(IV),	за	да	се	добие	
соединението	со	формулата	(I),	при	филтрација,	
оптички	 чисто	 од	 следната	 ацидификација	 на	
реакционата	смеса,	до	рН	вредност	од	3	до	3,5,	
и	при	рекристализација	на	добиениот	преципитат	
на	ацетонитрилот.	

	 Има	уште	5	патентни	барања.
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(5�) C 07C 235/20,  (��) 902556
	 A	61K	31/192,		 (��) Т1
	 A	61P	3/10	 (��) 08/08/�007
(��) �007/�06 (45) �0/06/�008
(30)	 20030380288		15/12/2003		EP	and	
	 20040550636	P		05/03/2004		US
(96)	 08/12/2004	EP	04811083.7
(97)	 25/07/2007	EP	1697306	B1
(7�) eLI LILLY AnD cOMPAnY
 Lilly corporate center  Indianapolis, 
 Indiana 46285, US
(74)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(72)	 FERRITTO-CRESPO,	Rafael,	Lilly,	S.A	and	
	 MARTIN-ORTEGA	 FINGER,	 Maria	 delores,	 Lilly,	

S.A.

(5�) A 61K 31/192, 31/155,  (��) 902570
	 31/195,	31/216,		 (��) Т1
	 A	61P	3/00	 (��) �4/07/�007
(��) �007/�0� (45) �0/06/�008
(30)	 20020292940		28/11/2002		EP
(96)	 26/11/2003	EP	03780062.0
(97)	 16/05/2007	EP	1569634
(7�) FOURnIeR LABORATORIeS IReLAnD LIMITeD
 Anngrove carrigtwohill  co.cork, Ie
(74)	 ТОНИ	МЛАДЕНОВСКИ	
 Ул.	‘’Илинденска’’		2/	13,	1400,	Велес
(72)	 JUNIEN,	Jean-Louis;	
	 EDGAR,	Alan	and	
	 CHAPUT,	Evelyne

(54) УПОТРЕБА НА PPAR-АЛФА АГОНИСТ 
И МЕТФОРМИН  ВО ТРЕТМАНОТ НА 
ЗГОЛЕМЕНАТА ТЕЛЕСНА ТЕЖИНА

(57)	 1.	Употреба	на:			
	 метформин;	
	 PPARα	 агонист,	 кој	 е	 фенофибрат	 или	

соединение	 од	 групата	 која	 содржи	 една	 од	
следните	 или	 фармацевтски	 прифатливи	 нивни	
соли:	 гемфиброзил,	 фенофибрилна	 киселина,	
безафибрат	и	ципрофибрат;		

	 и	 фармацевтски	 прифатлив	 носител,	 во	
производството	на	фармацевтската	формулација	
за	третирање	на	зголемена	телесна	тежина.	

	 Има	уште	17	патентни	барања.

(54) СЕЛЕКТИВНИ МОДУЛАТОРИ КОИШТО 
ПРЕКУ ПЕРОКСИЗОМЕН ПРОЛИФЕРАТОР ГИ 
АКТИВИРААТ РЕЦЕПТОРИТЕ

(57)	 1.	Соединение	коешто	има	структурна	формула	I,

 

	 или	 негова	 фармацевтски	 прифатлива	 сол,	
раствор,	хидрат	или	стереоизомер,	каде	што:	R� 
и	R�	се	секој	независно:	метил	или	етил.	

	 Има	уште	9	патентни	барања.
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(5�) A 61K 31/5513, 31/7012,  (��) 902557
	 47/12,	47/26,	9/19,		 (��) Т1
	 A	61P	25/18,	25/28	 (��) ��/08/�007
(��) �007/�07 (45) �0/06/�008
(30)	 20010306829P		20/07/2001		US	and	
	 20020386474P		07/06/2002		US
(96)	 05/07/2002	EP	02749634.8
(97)	 08/08/2007	EP	1423124	
(7�) eLI LILLY AnD cOMPAnY
 Lilly corporate center Indianapolis 
 Indiana 46285, US
(74)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје

(72)	 DEKEMPER,	Kurt,	Douglas;	
	 FITES,	Alan,	Lee	and	
	 NAIL,	Steven,	L.
(54) ЛИОФИЛИЗИРАНА ФОРМУЛАЦИЈА КОЈАШТО 

СОДРЖИ ОЛАНЗАПИН
(57)	 1.	 Стабилна,	 аморфна,	 лиофилизирана,	

парентерална	 формулација	 којашто	 содржи	
оланзапин	 како	активна	 состојка,	 солубилизатор	
и	лактоза	како	стабилизатор.	

	 Има	уште	22	патентни	барања.
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(5�) H 02G 3/12 (��) 902520
  (��) Т1
(��)  �007/�08 (��) ��/08/�007
  (45) �0/06/�008
(30)	 200420015183U		30/06/2008		DE
(96)	 20/09/2005	EP	05020427.0
(97)	 06/06/2007	EP	1643605	B1
(7�) Tehalit GmbH
 Seebergstrasse 37 / 67716 Heltersberg, DE
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ 
 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(72)	 Arnold,	Hans-Joachim	and	
	 Moschenros,	Michel 
(54) РАМКА ЗА ПОСТАВУВАЊЕ АПАРАТ ЗА ТРКАЧКИ 

ПАТЕКИ
(57)	 1.	Рамка	за	инсталирање			апарат	за	инсталирање		

предно-заклучување	во	цевковод	за	инсталирање	
апарат	(1,2)	со	заштитни	потпорни	профили	(3,	4),	
која	содржи

	 -	 предна	плоча	(12,	22)	со	отвор	за	поставување	
електрично	инсталиран	апарат	(9),

	 -	 и	 потпорни	 навртки	 (11;	 21,	 27)	 под	 предната	
плоча	 (12,	 22)	 кои	 соработуваат	 со	 заштитните	
потпорни	профили	(3,	4),

 назначена со тоа што	 ги	 има	
карактеристикиве:

	 -	 рамката	 за	 инсталирање	 апарат	 се	 состои	 од	
два	 приближно	 U-обликувани	 рамкасти	 делови	
(10,	20),

	 -	 рамкастите	делови	(10,	20)	можат	да	бидат
	 -	 вградени	заедно,
	 -	 поместени	еден	во	однос	на	друг
	 -	 и	прицврстени	еден	во	однос	на	друг	во	крајната	

положба.	
	 Има	уште	8	патентни	барања.
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(5�) C 07C 311/08 (��) 902550
  (��) Т1
(��) �007/�09 (��) ��/08/�007
  (45) �0/09/�004
(30)	 04290168		22/01/2004		EP;	
	 0406388		22/03/2004		GB	and	
	 600259	P		09/08/2004		US
(96)	 12/01/2005	EP	05702274.1
(97)	 08/08/2007	EP1708992	
(7�) 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)	 BROWN,	Alan	D.,;	
	 JAMES,	Kim,;	
	 LANE,	Charlotte	A.L.,;	
	 MOSES,	Ian	B.,	and	
	 THOMSON,	Nicholas	M.,  
(54) ДЕРИВАТИ НА СУЛФОНАМИД ЗА ТРЕТИРАЊЕ 

БОЛЕСТИ
(57)	 1.	Соединение	со	општата	формула	(1):

 

	 каде	 што	 групата	 (CH�)n-C(=O)Q�	 е	 во	 мета	 или	
пара	положба,	R�	и	R�	се	независно	одбрани	од	H	
и	C�-C4	алкил,	n	е	0,	1	или	2,	а	Q1	е	група	одбрана	
од:

 

	 и	 група	 *-NR��-Q�-A,	 каде	 што	 p	 е	 1	 или	 2,	 Q� 
е	C�-C4	 алкилен,	R��	 е	H	 или	C�-C4	 алкил,	 а	A	 е	
пиридил,	C�-C�0	циклоалкил,	при	што	наведениот	
циклоалкил	 може	 да	 се	 премости	 со	 еден	 или	
повеќе	 јаглеродни	 атоми,	 тетрахидропиранил,	
пиперидинил	 кој	 може	 да	 биде	 супституиран	 со	
бензил,	тетрахидротиопиранил	или	група:

 

	 каде	што	R�,	R4,	R5,	R6	и	R7	може	да	бидат	исти	
или	 различни	 и	 се	 одбрани	 од	 H,	 C�-C4	 алкил,	
OR5,	SR9,	хало,	CN,	CF�,	OCF�,	COOR9,	SO�NR9R�0,	
CONR9R�0,	NR9R�0,	NHCOR�0	и	фенил;

	 каде	 што	 R8	 е	 C�-C4	 алкил,	 а	 R8	 и	 R�0	 може	 да	
бидат	 исти	 или	 различни	 и	 се	 одбрани	 од	 H	
или	C�-C4	алкил,	а	 “*”	 го	претставува	местото	на	
прикачување	за	карбонилната	група;

	 или,	доколку	е	соодветно,	нивните	фармацевтски	
прифатливи	 соли	 и/или	 изомери,	 тавтомери,	
солвати	или	нивни	изотопни	варијанти.	

	 Има	уште	32	патентни	барања.
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(5�) C 07D 405/12,  (��) 902590
	 A	61K	31/453,		 (��) Т1
	 A	61P	1/04,		 (��) �4/08/�007
	 C	07D	405/14	 (45) �0/06/�008
(��) �007/���  
(30)	 2003EP50236		19/06/2003		WO
(96)	 10/06/2004	EP	04739785.6
(97)	 13/06/2007	EP	1641784	
(7�) JAnSSen PHARMAceUTIcA n.V.
 Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, BE
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ 
 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(72)	 BOSMANS,	Jean-Paul,	Rene	Marie	Andre;	
	 GIJSEN,	Henricus,	Jacobus	Maria	and	
	 MEVELLEC,	Laurence,	Anne,	Janssen-Cilag
(54) 4-(АМИНОМЕТИЛ)-ПИПЕРИДИН БЕНЗАМИДИ 

КАКО 5HT4-АНТАГОНИСТИ
(57)	 1.	Соединение	со	формулата	(I)

 

	 негова	 стереохемиска	 изомерна	 форма,	 негова	
N-оксидна	 форма,	 или	 негова	 фармацевтски	
прифатлива	киселинска	или	базна	адитивна	сол,	
назначенo со тоа што	 -R�-R�-	 е	 бивалентен	
радикал	со	формулата

	 -O-CH�-O-	 	 	 (a-1),
	 -O-CH�-CH�-	 	 (a-2),
	 -O-CH�-CH�-O-	 	 (a-3),
	 -O-CH�-CH�-CH�-	 	 (a-4),
	 -O-CH�-CH�-CH�-О-		 (a-5),
	 -O-CH�-CH�-CH�-CH�-	 (a-6),
	 -O-CH�-CH�-CH�-CH�-О-	 (a-7),
	 -O-CH�-CH�-CH�-CH�-CH�-	 (a-8),
	 каде	 што	 во	 наведените	 бивалентни	 радикали	

евентуално	 еден	 или	 два	 водородни	 атоми	 на	
истиот	 или	 различен	 јаглероден	 атом	 може	 да	
бидат	заменети	од	C1-C6алкил	или	хидрокси,

 R�	е	водород,	хало,	C�-C4алкил;
 R4	 е	 C�-C6алкил;	 	 C�-C6алкил	 супституиран	 со	

циано,	 или	 C�-C6алкилокси;	 C�-C6алкилокси;	
циано;	амино	или	моно	или	ди(C�-C6алкил)амино;

 R5	 е	 водород	 или	C�-C6алкил,	 и	 -OR5	 радикалот	
е	 сместен	 на	 3-	 или	 4-положба	 од	 пиперидин	
средината;

	 L	 е	водород,	или	L	е	радикал	со	формулата
	 -Alk-R6	 	 	 (b-1),
	 -Alk-X-R7	 	 	 (b-2),
	 -Alk-Y-C(=O)-R9	 	 (b-3),	или
	 -Alk-Z-C(=O)-NR��R��	 (b-4),

	 каде	што	секој	Alk	e	C1-12алкандиил;	и
 R6	е	водород;	хидрокси;	циано;	C�-C6циклоалкил;	

C�-C6алкилсулфониламино;	арил	или	Het;
	 R7	 е	 C�-C6алкил;	 C�-C6алкил	 супституиран	 со	

хидрокси;	C�-C6циклоалкил;	арил	или	Het;
	 X	 е	O,	S,	SO�	или	NR8;	наведениот	R8	е	водород	

или	C�-C6алкил;
 R9	 е	 водород,	 C�-C6алкил,	 C�-C6циклоалкил,	

хидрокси	или	арил;
	 Y	 е	 директна	 врска,	 или	 NR�0	 каде	 што	 R�0	 е	

водород	или	C�-C6алкил;
	 Z	 е	директна	врска,	O,	S,	или	NR�0	каде	што	R�0	е	

водород	или	C�-C6алкил;
 R��	и	R��	секој	независно	се	водород,	C�-C6алкил,	

C�-C6циклоалкил,	 или	 R��	 и	 R��	 во	 комбинација	
со	 азотниот	 атом	 кој	 ги	 носи	 R��	 и	 R��	 може	
да	 формираат	 пиролидинил,	 пиперидинил,	
пиперазинил	 или	 4-морфолинил	 прстен	 и	 обата	
се	евентуално	супституирани	со	C�-C6алкил;

	 арил	 претставува	 несупституиран	 фенил	 или	
фенил	 супституиран	 со	 1,	 2	 или	 3	 супституенти	
секој	 независно	 одбран	 од	 хало,	 хидрокси,	 C�-
C6алкил,	 C�-C6алкилокси,	 C�-C6алкилкарбонил,	
нитро,	трифлуорометил,	амино,	амино-карбонил,	
и	аминосулфонил;	и

	 Het	 е	 фуранил;	 фуранил	 супституиран	 со	
C�-C6алкил	 или	 хало;	 тетрахидрофуранил;	
тетрахидрофуранил	супституиран	со	C�-C6алкил;	
диоксоланил;	 диоксоланил	 супституиран	 со	 C�-
C6алкил;	 диоксанил;	 диоксанил	 супституиран	
со	 C�-C6алкил;	 тетрахидропиранил;	
тетрахидропиранил	 супституиран	 со	 C�-C6алкил;	
2,3-дихидро-2-оксо-1H-имидазолил;	 2,3-дихидро-
2-оксо-1H-имидазолил	супституиран	со	еден	или	
два	супституенти	секој	независно	одбран	од	хало,	
или	C�-C6алкил;	

	 пиролидинил;	пиролидинил	супституиран	со	еден	
или	два	супституенти	секој	независно	одбран	од	
хало,	хидрокси,	или	C�-C6алкил;

	 пиридинил;	пиридинил	супституиран	со	еден	или	
два	супституенти	секој	независно	одбран	од	хало,	
хидрокси,	или	C�-C6алкил;

	 пиримидинил;	пиримидинил	супституиран	со	еден	
или	два	супституенти	секој	независно	одбран	од	
хало,	хидрокси,	или	C�-C6алкил;

	 пиридазинил;	пиридазинил	супституиран	со	еден	
или	два	супституенти	секој	независно	одбран	од	
хидрокси,	C�-C6алкилокси,	C�-C6алкил	или	хало;

	 пиразинил;	 пиразинил	 супституиран	 со	 еден	
или	два	супституенти	секој	независно	одбран	од	
хидрокси,	C�-C6алкилокси,	C�-C6алкил	или	хало.	

	 Има	уште	10	патентни	барања.
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(5�) A 61K 31/4995, 47/26,  (��) 902545
	 A	61P	35/00	 (13)	 Т1
(��) �007/��6 (��) �7/08/�007
  (45) �0/06/�008
(30)	 20040623813P		29/10/2004		US
(96)	 12/10/2005	EP05077333.2
(97)	 01/08/2007	EP1658848 
(7�) Pharma Mar S.A., Sociedad Unipersonal
 28770 Madrid, eS
(74)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ 
 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје

(72)	 Calvo	Salve,	Pilar;	
	 Tobio	Barreira,	Maria;	
	 Nuijen,	Bastiaan	and	
	 Beijnen,	Jacob	Hendrik
(54) ФОРМУЛАЦИИ КОИ ВКЛУЧУВААТ ЕКТА–

ИНАСЦИДИН И ДИСАХАРИД
(57)	 1.	 Состав	 кој	 вклучува	 ектаинасцидин	 и	

дисахарид.	
	 Има	уште	24	патентни	барања.
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(5�) A 61K 31/28, 9/08 (��) 902551
  (��) Т1
(��)  �007/��8 (��) �7/08/�007
  (45) �0/06/�008
(�0) �00�00�890�  0�/0�/�00�  CH
(96)	 04/03/2002	EP	02700095.9
(97)	 20/06/2007	EP	1368022	B1
(7�) DeBIOPHARM S.A.
 1002 Lausanne, CH
(74)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ 
 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(72)	 IBRAHIM,	Houssam;	
	 BLUNDELL,	Ross	and	
	 GRAY,	Martin

(54) УПОТРЕБА НА ШИШЕНЦЕ КОЕ СОДРЖИ 
РАСТВОР НА ОКСАЛИПЛАТИНА

(57)	 1.	 Употреба	 на	 стаклено	 шише	 кое	 содржи	
фармацевтски	 препарат	 од	 оксалиплатин	 во	
воден	 раствор	 во	 концентрација	 која	 опфаќа	
помеѓу	2	mg/ml	и	7	mg/ml,	шишето	има	однос		на	
површина	/	волумен,	изразени	во	mm2	/	mm3,	од	
помалку	од	0.20	и	чиј	корисен	капацитет	е	еднаков	
на	или	поголем	од	10	ml;	за	да	го	одржи	во	текот	
на	најмалку	10	месеци	споменатиот	препарат	со	
вкупно	ниво	на	нечистотии	кои	не	преминуваат	2%	
по	тежина	во	однос	на	тежината	на	оксалиплатин,	
споменатата	површина	е	контактна	површина	на	
водениот	 раствор	 на	 оксалиплатин	 со	шишето	 и	
споменатиот	волумен	кој	е	волуменот	на	шишето	
наполнето	со	споменатиот	раствор.	

	 Има	уште	3	патентни	барања.
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(5�) A 61M 25/10,  (��) 902532
	 A	61B	17/12	 (13)	 Т1
(��) �007/��� (��) ��/08/�007
  (45) �0/06/�008
(30)	 1998SV00070		03/12/1998		IT
(96)	 30/11/1999	EP	99962186.5
(97)	 30/05/2007	EP	1135186
(7�) Benedini, Roberto; Via Sereto; 
 Gardelli, Antonio; Via Duccio Di Boninsegna and 
 coppi, gioacchino; Via Alsazia
 7/F, 25040 Monticelli Brusati, Brescia, IT; 
 6, 40133 Bologna, IT and 
 40/2, 41100 Modena, IT
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ  
 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(72)	 COPPI,	Gioacchino;	Via	Alsazia
(54) КАТЕТЕР ЗА ЕНДОВАСКУЛАРЕН ТРЕТМАН НА 

СТЕНОЗИ НА КАРОТИДНАТА АРТЕРИЈА
(57)	 1.	Катетер	наменет	за	ендоваскуларна	употреба,	

кој	содржи	долго	и	еластично,	шупливо,	цевчесто	
тело	(1)	кое	има	крај	за	вметнување	(4)	и	крај	за	
поврзување	 (3)	 којшто	 е	 предвиден	 да	 остане	
надвор	од	телото,	како	и,	во	крајот	за	вметнување	
(4),	 најмалку	 два	 елементи	 (9,	 12)	 кои	 може	 да	
се	 шират/стеснуваат	 со	 помош	 на	 надворешно	
влијание	 и	 кои	 се	 поставени	 на	 меѓусебно	
растојание	така	што	да	може	да	функционираат	
-	едниот	нагорно,	а	другиот	надолно	од	дадениот	

дел	 на	 крвниот	 сад,	 при	што	 елементите	 (9,	 12)	
кои	може	да	се	шират/стеснуваат	се	прилагодени	
и/или	може	да	се	прилагодат,	во	поглед	на	својот	
пречник	во	проширена	состојба,	спрема	пречникот	
на	 крвните	садови	 (10,	210)	 во	 коишто	 треба	да	
се	 постават,	 така	 што	 привремено	 го	 блокираат	
крвотокот	во	наведениот	дел	од	крвниот	сад,

	 при	што	двата	елементи	(9,	12)	кои	се	поставени	
на	крајот	за	вметнување	(4),	може	да	се	надуваат	
и	издишат	со	помош	на	доводни	и	испусни	канали	
(6,	8)	кои	се	вградени	во	дебелината	на	ѕидот	на	
катетерот	и,

	 катетерот	 има	цевчест	 облик	 (1)	 со	 прв	 поголем	
пречник,	 којшто	 е	 предвиден	 на	 надворешната	
страна	со	прв	елемент	(9)	кој	може	да	се	надува/
издиши	со	помош	на	еден	(6)	од	каналите	кои	се	
вградени	во	дебелината	на	ѕидот,	при	што	најмалку	
еден	друг	канал	(8)	во	рамките	на	дебелината	на	
ѕидот	 се	 проширува	 по	 одредена	 должина,	 во	
продолжеток	(11)	кој	има	помал	пречник	суштински	
од	ред	големина	на	каналот	(8)	и	кој	завршува	во	
втор	елемент	(12)	кој	може	да	се	надува/издиши,

	 назначен	 со	 тоа,	 што	 наведените	 најмалку	 два	
елементи	 се	 поставени	 на	 строго	 определено	
меѓусебно	растојание	и,

	 катетерот,	 исто	 така,	 содржи	 и	 додатен	 канал	
(7)	 за	 водечката	 жица,	 којшто	 е	 поставен	 само	
на	оддалечениот	дел	на	 катетерот	и	истиот	има	
отвор	(21)	поставен	помеѓу	елементите	(9)	и	(12)	
кои	може	да	се	надуваат/издишат.	

	 Има	уште	8	патентни	барања.
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(5�) C 07D 401/06,  (��) 902524
	 A	61K	31/454,	31/4709,		 (��) Т1
	 31/4725,	A	61P	1/04,	1/06,		 (��) ��/08/�007
	 25/00,	35/00,	43/00,	9/06,		 (45) �0/06/�008
	 9/10,	9/12,	
	 C	07D	401/14,	405/14,	
	 413/14,	471/04,	491/048,	495/04		
(��) �007/��� 
(96)	 26/02/2001	EP	01906304.9
(97)	 04/07/2007	EP	1260512	B1
(7�) Mitsubishi Pharma corporation
 6-9, Hiranomachi 2-chome, Chuo-ku 
 Osaka-shi,  Osaka 541-0046, JP
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ 
 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(72)	 YAMABE,	H.	
	 MITSUBISHI-TOKYO	
	 PHARM.	INC.	RESEARCH	CEN.;	
	 OKUYAMA,	M.		
	 MITSUBISHI-TOKYO	
	 PHARM.	INC.	RESEARCH	CEN;	
	 NAKAO,	A.		
	 MITSUBISHI-TOKYO	
	 PHARM.	INC.	RESEARCH	CEN.;	
	 OOIZUMI,	M.		
	 MITSUBISHI-TOKYO	
	 PHARM.	INC.	RESEARCH	CEN	and	
	 SAITO,	K.		
	 MITSUBISHI-TOKYO	
	 PHARM.	INC.	RESEARCH	CEN.
(54) НОВИ ДЕРИВАТИ НА ЦИКЛИЧЕН АМИД
(57)	 1.	Соединение	претставено	со	следнава	формула	

(I)	или	негова	сол,	или	негов	хидрат	или	солват:
 

 назначено со тоа што:
	 X	 претставува	 алкил	 група,	 циклоалкил-

супституирана	 алкил	 група,	 арил-супституирана	
алкил	 група,	 арил-супституирана	 алкенил	 група,	
арил-супституирана	алкинил	група,	моноциклична	
или	 полициклична	 циклоалкил	 група	 која	 може	
да	 е	 супституирана	 со	 алкил	 група,	 арил	 група,	
хетероциклична	 група,	 или	 супституирана	 или	
несупституирана	амино	група;

 Q	 претставува	 група	 претставена	 со	 	 -CO,		
--O-,	 -S-,	 -CH(OR7)-,	 -C(=CH�)-	 или	 -C(=NR8)-	
каде	што	R7	 претставува	водороден	атом,	алкил	
група,	 хидроксиалкил	 група,	 ацил	 група,	 и	 R8	
претставува	 хидроксил	 група,	 алкоксил	 група,	
аралкилокси	 група,	 ацилокси	 група,	 ациламино	
група,	алкоксикарбонил	амино	група;

	 n	претставува	цел	број	од	0	до	5;
 R�	 и	 R�	 секој	 независно	 претставува	 водороден	

атом	или	алкил	група,	или	R�	и	R�	комбинираат	да	
формираат	алкилен	група;

	 B	претставува	било	која	од	следниве	групи:

 

	 каде	што	R�,	R4,	R5	и	R6	секој	независно	претставува	
супституент	одбран	од	 групата	која	се	состои	од	
водороден	атом,	халоген	атом,	нитро	група,	алкил	
група,	халогенирана	алкил	група,	хидроксил	група,	
алкоксил	 група,	 халогенирана	 алкоксил	 група,	 и	
циано	група;

	 m	претставува	1	или	2;	и	прстенот	од:
	 претставува	 5-	 или	 6-член	 ароматски	

хетероцикличен	 прстен	 кој	 содржи	 еден	 или	 два	
хетероатоми	кои	може	да	се	супституирани.	

	 Има	уште	19	патентни	барања.
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	 31/55,	45/06,	
	 A	61P	31/04,	
	 C	07D	263/58,	403/04,	413/04
(��) �007/��4  
(30)	 20010275292P		13/03/2001		US	and	
	 20000256094P		15/12/2000		US
(96)	 12/12/2001	EP01994269.7
(97)	 17/10/2007	EP1341769
(7�) VeRTeX PHARMAceUTIcALS IncORPORATeD
 Patent Department, 130 Waverly Sreet  cambridge 

MA 02139-4242, US
(74)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ 
 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(72)	 GRILLOT,	Anne-Laure;	
	 CHARIFSON,	Paul;	
	 STAMOS,	Dean;	
	 LIAO,	Yusheng;	
	 BADIA,	Michael	and	
	 TRUDEAU,	Martin
(54) ИНХИБИТОРИ НА БАКТЕРИСКА ГИРАЗА И 

НИВНИ УПОТРЕБИ
(57)	 1.	 Постапка	 за	 намалување	 на	 бактериска	

количина	во	ex-vivo	биолошки	примерок,	којашто	го	
содржи	чекорот	на	контактирање	на	споменатиот	
биолошки	примерок	со	соединение	со	формула	I:

 

 

	 или	 негова	 фармацевтски	 прифатлива	 сол,	
кадешто:

	 Z	е	О	или	N-R4;
	 W	е	азот	или	CRa;
 Ra	е	избран	од	водород,	халоген,	 -CF�,	R7,	 -OR7,	

или	-N(R7)�;
 R�	 е	 арил	 или	 хетероарилен	 прстен,	 кадешто	

споменатиот	 прстен	 е	 опционално	 супституиран	
се	 до	 четири	 R9;	 кадешто	 како	 R9	 супституент	
во	орто-позиција	од	R�	земен	заедно	со	R�	може	
да	формира	фузиран,	незаситен	или	парцијално	
незаситен,	 опционално	 супституиран	 5-8	
престенест	 член	 којшто	 има	 0-2	 хетероатоми	 во	
прстенот	избрани	од	азот,	кислород	или	сулфур;

 R�	 и	 R�	 се	 секој	 независно	 избрани	 од	 R6,	
халоген,	 CN,	 SR6,	 OR6,	 N(R6)�,	 CON(R6)�,	 COR6,	
CO�R6,	 COCOR6,	 SO�R6,	 SO�N(R6)�,	 или	 R�	 и	

R�	 се	 земени	 заедно	 за	 да	 формира	 фузиран,	
незаситен	или	парцијално	незаситен,	опционално	
супституирани	 5-8	 члена	 во	 прстенот	 којшто	
содржи	0-2	хетероатоми	во	прстенот	избрани		од	
азот,	кислород	или	сулфур;

 R4	е	избран	од	R6,	CON(R6),	COR6,	CO�R6,	COCOR6,	
SO�R6,	SO�N(R6)�	или	(CH�)yR�;

	 y	e	1-6;
 R5	е	избран	од	R7,	Ar,	COAr,	CON(R7)Ar,	(CH�)yN(R7)�,	

C(=NR�0)-N(R7)�,	 C(=S)-N(R7)�,	 CON(R7)�,	 или	
SO�N(R7)�;

	 Ar	 е	 пет	 член	 хетероарил,	 хетероциклил	 или	
карбоцикличен	 прстен,	 кадешто	 споменатиот	
прстен	 е	 опционално	 супституиран	 се	 до	 три	
супституенти	 избрани	 од	 оксо,	 халоген,	 CN,	
NO�,	R8,	OR8,	NHR8,	NHCOR8,	NHCONHR8,	COR8,	
CONHR8,	SO�R8,	NHSO�NHR8	или	SO�NHR8;

	 секој	 R6	 е	 независно	 избран	 од	 R7	 или	
опционално	 супституирана	 група	 избрана	
од	 алкокси,	 хидроксиалкил,	 хетероциклил,	
хетероциклилалкил,	 арил,	 аралкил,	 аралокси,	
арилоксиалкил,	 хетероарил,	 хетeроаралкил,	
хетероаралокси	или	хетероарилоксиалкил;

	 секој	 R7	 е	 независно	 избран	 од	 водород	 или	
опционално	 супституирана	 алифатична	 група	
којашто	има	еден	до	шест	јаглероди,	или	два	R7	на	
самиот	азот	земен	заедно	со	азотот	опционално	
формираат	 четири	 до	шест	 члена	 заситени	 или	
незаситени	 хетероциклични	 прстени	 коишто	
имаат	еден	до	три	хетероатоми;	

 R8	 е	 C�-C4	 алифатичнa	 групa,	 кадешто	 два	 R8 
на	 соседните	 позиции	 од	 Ar,	 или	 арилен	 или	
хетероарилен	 прстен,	 може	 да	 биде	 земен	
заедно	 со	 нивните	 интервенирачки	 атоми	 за	 да	
формираат	три	до	шест	член	фузиран	прстен;

	 секој	 R9	 е	 независно	 избран	 од	 оксо,	 халоген,	
CN,	NO�,	Tn(халоалкил),	R6,	SR6,	OR6,	OR8,	N(R6)�,	
CON(R6)�,	 COR6,	 CO�R6,	 CO�N(R6)�,	 COCOR6,	
SO�R6,	 SO�N(R6)�,	 TnPO(OR7)�,	 TnOPO(OR7)�,	
TnSP(OR7)�	или	TnNPO(OR7)�;	

	 секој	Q	е	независно	избран	од	C�-C�	разгранет	или	
прав	алкил;	

	 T	е	избран	од	-Q-	или	-Qm-CH(Qm-R�)-;	
	 секој	 m	 и	 n	 се	 независно	 избрани	 од	 нула	 или	

еден;	и	R�0	e	избран	од	R7	или	Ar;
	 кадешто	 ако	 R9	 и	 R�	 земени	 заедно	 или	 R� 

и	 R�	 земени	 заедно	 формираат	 опционално	
супституирана	арилна	или	хетероарилна	група	или	
R6	е	опционално	супституиран	арил,	хетероарил,	
арилалкил	или	хетероарилалкил,	еден	или	повеќе	
незаситени	јаглеродни	атоми	од	споменатиот	арил,	
хетероарил,	 арилалкил	 или	 хетероарилалкил	
група		може	да	биде	супституиран	со	халоген,	-R0,	
-OR0,	-SR0,	1,2-метилен-диокси,	1,2-етилендиокси,	
фенил(Ph),	 -O(Ph),	 -CH�(Ph),	 -CH�CH�(Ph),	 -
NO�,	 -CN,	 -N(R0)�,	 -NR0C(O)R0,	 -NR0C(O)N(R0)�,	
-NR0CO�R0-,	 -NR0NR0C(O)R0,	 -NR0NR0C(O)N(R0)�,	
-NR0NR0CO�R0,	 -C(O)C(O)R0,	 -C(O)CH�C(O)R0,	 -
CO�R0,	-C(O)R0,	-C(O)N(R0)�,	-OC(O)N(R0)�,	-S(O)�R0,	
-SO�N(R0)�,	 -S(O)R0,	 -NR0SO�N(R0)�,	 -NR0SO�R0,	
-C(=S)N(R0)�,	 -C(=NH)-N(R0)�,	 -(CH�)yNHC(O)R0,	
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-(CH�)yNHC(O)CH(V-R0) (R0);	 кадешто	 R0	 е	 H,	
супституирана	или	несупституирана	алифатична	
група,	 несупституиран	 хетероарилен	 или	
хетероцикличен	прстен,	фенил	(Ph),	супституиран	
Ph,	 -O(Ph),	 супституиран-О(Ph),	 -CH�(Ph),	
или	 супституиран	 -CH�(Ph);	 у	 e	 0-6;	 кадешто	
алифатичната	група	или	фенилниот	прстен	можат	
да	 бидат	 супституирани	 со	 амино,	 алкиламино,	
диалкиламино,	 аминокарбонил,	 халоген,	 алкил,	
алкиламоникарбонил,	 диалкиламинокарбонил,	
алкиламинокарбонилокси,	 диалкиламинокар
бонилокси,	 алкокси,	 нитро,	 цијано,	 карбокси,	
алкоксикарбонил,	 алкилкарбонил,	 хидрокси,	
халоалкокси	 или	 халоалкил	 и	 V	 е	 лева	 група,	
избрана	од	O,	S,	-NH-,	-CH�-,	-C(O)-,	-C(O)NH-	или	
C1-6	алкилидна	низа	кадешто	еден	или	два	заситени	
јаглероди	 од	 алкилидната	 низа	 се	 заменети	 со	
-C(O)-,	 -C(O)C(O)-,	 -CONH-,	 -CONHNH-,	 -CO�-,	
-OC(O)-,	 -NHCO�-,	 -O-,	 -NHCONH-,	 -ОC(O)NH-,	
-NHNH-,	 -NHCO-,	 -S-,	 -SO-,	 -SO�-,	 -NH-,	 -SO�NH-	
или	-NHSO�-;

	 ако	 R9	 и	 R�	 земени	 заедно	 или	 R�	 и	 R�	 земени	
заедно	 формираат	 опционално	 супституирана	
неароматична	хетероциклична	група	или	циклична	
алифатична	група,	R6	е	опционално	супституирана	
не-ароматична	 хетероциклична	 група	 или	
R7	 е	 опционално	 супституирана	 алифатична	
група,	 споменатата	 алифатична	 група	 или	 не-
ароматичен	хетероцикличен	прстен	може	да	биде	
супституиран	на	заситениот	јаглерод	со	било	кој	од	
супституентите	излистани	подоле	за	арилната	или	
хетероарилната	група	и	следните	=О,	=S,	=NNHR*,	
=NH(R*)�,	 =N-,	 =NNHC(O)R*,	 =NNHCO�	 (алкил),	
=NNHSO�(алкил),	или	=NR*,	кадешто	секој	R*H	е	
независно	 избран	 од	 водород,	 несупституирана	
алифатична	група	или	супституирана	алифатична	
група	 супституирана	 со	 амино,	 алкиламино,	
диалкиламино,	 аминокарбонил,	 халоген,	 алкил,	
алкиламинокарбонил,	 диалкиламинокарбонил,	
алкиламинокарбонилокси,	 диалкиламинокар
бонилокси,	 алкокси,	 нитро,	 цијано,	 карбокси,	
алкоксикарбонил,	 алкилкарбонил,	 хидрокси,	
халоалкокси	или	халоалкил;	и

	 ако	 R9	 и	 R�	 земени	 заедно	 или	 R�	 и	 R�	 земени	
заедно	 формираат	 опционално	 супституиран	
азот-којшто	содржи	ароматичен	или	неароматичен	
хетероцикличен	 прстен,	 или	 R6	 е	 опционално	
супституиран	азот-којшто	содржи	ароматичен	или	
неароматичен	 хетероцикличен	 прстен,	 азотот	 на	
опционално	 супституиран	 ароматичен	 или	 не-
ароматичен	хетероцикличен	прстен	може	да	биде	
супституиран	 со	 -R+,	 -N(R+)�,	 -C(O)R+,	 -CO�R+,	 -
C(O)C(O)R+,	-C(O)CH�C(O)R+,	-SO�R+,	-SO�N(R+)�,	-
C(=S)N(R+)�,	-C(=NH)-N(R+)�	и	-NR+SO�R+;	кадешто	
R+	 е	 H,	 алифатичната	 група,	 супституирана	
алифатична	 група,	 фенил	 (Ph),	 супституиран	
Ph,	 -O(Ph),	 супституиран	 -О(Ph),	 CH�(Ph),	
супституиран	 CH�(Ph),	 или	 несупституиран	
хетероарил	или	хетероцикличен	прстен	каде	што	
алифатичната	група	или	фенилниот	прстен	може	
да	 биде	 супституиран	 со	 амино,	 алкиламино,	
диалкиламино,	 аминокарбонил,	 халоген,	 алкил,	
алкиламинокарбонил,	 диалкиламинокарбонил,	
алкиламинокарбонилокси,	 диалкиламинокар
бонилокси,	 алкокси,	 нитро,	 цијано,	 карбокси,	
алкоксикарбонил,	 алкилкарбонил,	 хидрокси,	
халоалкокси	или	халоалкил.

	 Има	уште	51	патентни	барања.
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(96)	 16/04/1998	EP98918247.2
(97)	 11/07/2007	EP0975771 
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 14 Cambridge Center  
 cambridge Massachusetts 02142, US
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(72)	 GOTWALS,	Philip;	
	 KOTELIANSKY,	Victor;	
	 CATE,	Richard	and	
	 SANICOLA-NADEL,	Michelle

(54) ТИП II TgF-BeTA РЕЦЕПТОР/ИМУНОГЛОБУЛИН 
КОНСТАНТЕН ДЕЛ НА ФУЗИРАНИ ПРОТЕИНИ

(57)	 1.	Состав	којшто	содржи	TGF-β	рецептор	II	(TGF-	
β	R	II)	фузирачки	протеин	којшто	содржи:	

	 (a)	 полипептид	 кодиран	 со	 полинуклеотидот	
прикажан	во	SEQ	ID	NO:2;

	 (б)	полипептид	 	 којшто	содржи	аминокиселинска	
секвенца	на	SEQ	ID	NO:8;	или

	 (в)	 полипептид	 којшто	 содржи	 аминокиселинска	
секвенца	којашто	е	барем	најмалку	98%	идентична	
со	аминокиселинската	секвенца	од	SEQ	ID	NO:8;	

	 и	 константен	 дел	 на	 имуноглобулин,	 кадешто	
споменатиот	 TGF-β	 R	 II	 фузиран	 протеин	 се	
поврзува	со	TGP-β.	

	 Има	уште	9	патентни	барања.

902559



Glasnik 15/3,  str.2-128 juni 2008 Skopje

Patenti

9�

(5�) A 61K 39/285, 39/245 (��) 902601
  (��) Т1
(��) �007/��7 (��) �4/08/�007
  (45) �0/06/�008
(30)	 200200590		19/04/2002		DK
(96)	 16/04/2003	EP03732280.7
(97)	 11/07/2007	EP1420822
(7�) Bavarian Nordic A/S
 Bogeskovvej 9  3490 Kvistgaard, DK
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ 
 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(72)	 CHAPLIN,	Paul;	
	 SUTER,	Mark;	
	 ACKERMANN,	Mathias;	

	 FRANCHINI,	Marco;	
	 VOLLSTEDT,	Sabine	and	
	 HEFTI,	Hans,	Peter
(54) МОДИФИЦИРАН ВИРУС ЗА ВАКЦИНА 

АНКАРА, НАМЕНЕТ ЗА ВАКЦИНАЦИЈА НА 
НОВОРОДЕНЧИЊА

(57)	 1.	 Употреба	 на	 модифициран	 вирус	 за	 вакцина	
Анкара	 (MVA),	 за	 добивање	 лек	 за	 третирање	
на	 неонатално	 животно	 вклучително	 и	 човек,	
назначена со тоа што	MVA	е	вирус	кој	неуспешно	
го	 инфицира	 неонаталното	животно	 вклучително	
и	 човекот	 и	 што	 третирањето	 го	 поттикнува	 или	
интензивира	 созревањето	 на	 имунолошкиот	
систем.	

	 Има	уште	11	патентни	барања.
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 Boegeskovvej 9  3490 Kvistgaard, DK
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ 
 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(72)	 HOWLEY,	Paul	and	
	 LEYRER,	Sonja
(54) РЕКОМБИНАНТЕН POXVIRUS КОЈ СОДРЖИ 

НАЈМАЛКУ ДВА cOWPOX ATI ПРОМОТОРИ

(57)	 1.	Рекомбинантен	poxvirus	кој	содржи	во	вирусниот	
геном	 најмалку	 две	 изразувачки	 касети,	 секоја	
го	 содржи	 cowpox	 	ATI	 промоторот	 според	 SEQ	
ID.:	 No.	 1,	 негов	 дериват	 или	 потсеквенца	 на	
ATI	 промоторот,	 и	 шифрирачка	 секвенца,	 каде	
што	 изразувањето	 на	 шифрирачката	 секвенца	
е	 регулирано	 од	 наведениот	 промотор,	 дериват	
или	потсеквенца	и	каде	што	дериватот	на	cowpox	
ATI	 промоторот	е	 секвенца	во	 која	не	повеќе	од	
6	нуклеотиди	се	супституирани,	избришани	и/или	
вметнати	во	секвенцата	од	SEQ	ID:	No.	1,	каде	што	
потсеквенцата	на	ATI	промоторот	има	должина	од	
најмалку	 10	 нуклеотиди	 од	 секвенцата	 од	 SEQ	
ID:	No.	 1	 и	 каде	што	промоторот,	 дериватот	или	
потсеквенцата	 содржи	 нуклеотиди	 22	 до	 29	 од	
SEQ	ID:	No.	1	и	каде	што	промоторот,	дериватот	
или	потсеквенцата	 ја	има	биолошката	активност	
да	бидe	активен	како	промотор.	

	 Има	уште	20	патентни	барања.

Слика 1
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(5�) A 61K 31/505,  (��) 902546
	 31/22,	31/365,	31/40,		 (��) Т1
	 31/415,	31/44,		 (��) 0�/09/�007
	 A	61P	43/00	 (45) �0/06/�008
(��) �007/���  
(30)	 19990002591		06/02/1999		GB	and	
	 19990002594		06/02/1999		GB
(96)	 01/02/2000	EP00901744.3
(97)	 18/07/2007	EP1150678 
(7�) AstraZeneca AB and The University Court of 
 The University of Aberdeen
 151 85 Sodertalje, SE and Regent Walk/Aberdeen 

AB24 3FX, GB

(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(72)	 CAMERON,	Norman	E.	and	
	 COTTER,	Mary	A.
(54) УПОТРЕБА НА ИНХИБИТОРИ НА 3-ХИДРОКСИ-

3-МЕТИЛГЛУТАРИЛ КОЕНЗИМ А РЕДУКТАЗА 
ЗА ПРОИЗВЕДУВАЊЕ МЕДИКАМЕНТИ ЗА 
ТРЕТИРАЊЕ ДИЈАБЕТСКА НЕВРОПАТИЈА

(57)	 1.	 Употреба	 на	 статин	 лек	 за	 добивање	 на	
медикамент	 за	 третирање	 на	 дијабетска	
невропатија.	

	 Има	уште	11	патентни	барања.
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(5�) C 07D 473/30,  (��) 902543
	 A	61K	31/52,		 (��) Т1
	 A	61P	3/04,		 (��) 0�/09/�007
	 C	07D	239/48,	473/34,	473/40	 (45) �0/06/�008
(��) �007/��4  
(30)	 20020421874P		28/10/2002		US
(96)	 21/10/2003	EP03751149.0
(97)	 29/08/2007	EP1558615 
(7�) Pfizer Products Incorporated
 eastern Point Road, groton, cT 06340, US
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ  
 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(72)	 Griffith,	David	A.
(54) ПУРИНСКИ СОЕДИНЕНИЈА И НИВНА 

УПОТРЕБА КАКО ЛИГАНДИ НА РЕЦЕПТОРИТЕ 
НА КАНАБИНОИДИ

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

 

	 каде	што:
	 A	е	можно	супституирана	арилна	група;
	 B	е	можно	супституирана	арилна	група;
 R�	е	атом	на	водород,	 (C�-C4)алкил,	 (C�-C4)алкил	

супституиран	со	хало,	или	(C�-C4)алкокси;
 R4	претставува:
	 група	со	формулата	(IA):
 

 

	 каде	што:
 R4b	 и	 R4b’	 се,	 независно	 еден	 од	 друг,	 атом	 на	

водород,	група	цијано,	хидрокси,	амино,	H�NC(O)-	
или	хемиска	средина	одбрана	од	групата	која	се	
состои	од	(C�-C6)алкил,	(C�-C6)алкокси,	ацилокси,	
ацил,	 (C�-C�)алкил-O-C(O)-,	 (C�-C4)алкил-NH-
C(O)-,	 (C�-C4)алкил)�N-C(O)-,	 (C�-C6)алкиламино-,	
((C�-C4)алкил)�амино-,	(C�-C6)циклоалкиламино-	и	
ациламино-,

	 или	 R4b	 или	 R4b’	 заедно	 со	 R4e,	 R4e’,	 R4f	 или	 R4f’ 
формира	врска,	метиленски	мост,	или	етиленски	
мост;

	 X	е	врска,	 група	 -CH�CH�-	или	 -C(R4c)(R4c’)-,	 каде	
што	 R4c	 и	 R4c’	 претставуваат,	 независно	 еден	 од	
друг,	 атом	 на	 водород,	 група	 цијано,	 хидрокси,	
амино,	 H�NC(O)-,	 или	 хемиска	 средина	 одбрана	
од	 групата	 која	 се	 состои	 од	 (C�-C6)алкил,	 (C�-
C6)алкокси,	ацилокси,	ацил,	(C�-C�)алкил-O-C(O)-
,	 (C�-C4)алкил-NH-C(O)-,	 ((C�-C4)алкил)�N-C(O)-,	
(C�-C6)алкиламино-,	 ди(C�-C4)алкиламино-,	 (C�-
C6)циклоалкиламино-	и	ациламино-,

	 или	 R4c	 или	 R4c’	 заедно	 со	 R4e,	 R4e’,	 R4f	 или	 R4f’	
формира	врска,	метиленски	мост	или	етиленски	
мост;

	 Y	е	атом	на	кислород,	атом	на	сулфур,	група	-C(O)-
,	-C(=N-OH)-,	или	-C(R4d)(R4d’)-,	каде	што	R4d	и	R4d’ 
се,	независно	еден	од	друг,	атом	на	водород,	група	
цијано,	 хидрокси,	 амино,	 H�NC(O)-,	 или	 хемиска	
средина	 одбрана	 од	 групата	 која	 се	 состои	 од	
(C�-C6)алкил,	(C�-C6)алкокси,	ацилокси,	ацил,	(C�-
C�)алкил-O-C(O)-,	 (C�-C4)алкил-NH-C(O)-,	 ((C�-
C4)алкил)�N-C(O)-,	 HO-NH-,	 (C�-C6)алкиламино-,	
ди(C�-C4)алкиламино-,	(C�-C6)циклоалкиламино-	и	
ациламино-,

	 или	 R4d	 и	 R4d’	 заедно	 формираат	 делумно	 или	
целосно	 заситен,	 3-	 до	 6-член	 хетероцикличен	
прстен,	5-	или	6-член	лактонски	прстен,	или	4-	до	
6-член	 лактамски	 прстен,	 каде	 што	 наведениот	
хетероцикличен	 прстен,	 наведениот	 лактонски	
прстен	 и	 наведениот	 лактамски	 прстен	може	 да	
бидат	 супституирани	 и	 наведениот	 лактонски	
прстен	 и	 наведениот	 лактамски	 прстен	може	 да	
содржат	додатен	хетероатом	одбран	од	кислород,	
азот	и	сулфур,	или

	 Y	претставува	група	-NR4d”-,	каде	што	R4d”	е	атом	на	
водород	или	хемиска	врска	одбрана	од	групата	која	
се	состои	од	(C�-C6)алкил,	(C�-C6)циклоалкил,	(C�-
C�)алкилсулфонил-,	(C�-C�)алкиламиносулфонил-
,	 ди(C�-C�)алкиламиносулфонил-,	 ацил	 и	 (C�-
C6)алкил-O-C(O)-,

	 Z	 претставува	 врска,	 -CH�CH�-,	 или	 -C(R4e)(R4e’)-
,	 каде	што	R4e	и	R4e’	 се,	независно	еден	од	друг,	
атом	на	водород,	група	цијано,	хидрокси,	амино,	
H�NC(O)-,	 или	 хемиска	 средина	 одбрана	 од	
групата	 која	 се	 состои	 од	 (C�-C6)алкил,	 (C�-
C6)алкокси,	ацилокси,	ацил,	(C�-C�)алкил-O-C(O)-
,	 (C�-C4)алкил-NH-C(O)-,	 ((C�-C4)алкил)�N-C(O)-,	
(C�-C6)алкиламино-,	 ди(C�-C4)алкиламино-,	 (C�-
C6)циклоалкиламино-	и	ациламино-,

	 или	 R4e	 или	 R4e’	 заедно	 со	 R4b,	 R4b’,	 R4c	 или	 R4c’ 
формира	врска,	метиленски	мост	или	етиленски	
мост;	и

 R4f	 и	 R4f’	 се,	 независно	 еден	 од	 друг,	 атом	 на	
водород,	група	цијано,	хидрокси,	амино,	H�NC(O)-
,	или	хемиска	средина	одбрана	од	групата	која	се	
состои	од	(C�-C6)алкил,	(C�-C6)алкокси,	ацилокси,	
ацил,	 (C�-C�)алкил-O-C(O)-,	 (C�-C4)алкил-NH-
C(O)-,	((C�-C4)алкил)�N-C(O)-,	(C�-C6)алкиламино-,	
ди(C�-C4)алкиламино-,	(C�-C6)циклоалкиламино-	и	
ациламино-,

	 или	 R4f	 или	 R4f’	 заедно	 со	 R4b,	 R4b’,	 R4c	 или	 R4c’ 
формира	врска,	метиленски	мост	или	етиленски	
мост;
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	 под	услов:	а)	најмалку	еден	од	R4b,	R4b’,	R4c,	R4c’,	
R4d,	R4d’,	R4d”,	R4e,	R4e’,	R4f	и	R4f’	да	биде	различен	од	
атом	 на	 водород,	 (C�-C4)алкил,	 или	 (C�-C4)алкил	
супституиран	со	хало;	и	б)	Y	да	не	биде	атом	на	
кислород,	атом	на	сулфур	или	група	-NH-,	кога	X	и	
Z	се	врска,	-CH�-	или	-CH�CH�-,	а	R4b,	R4b’,	R4f	и	R4f’	
да	бидат	водород;

	 каде	 што	 терминот	 „можно	 супституиран	 арил”	
означува	 фенилна	 група	 која	 може	 да	 биде	
супституирана	 со	 еден	 или	 повеќе	 супституенти	
кои	 се	 независно	 одбрани	 од	 (C�-C4)алкил,	 (C�-
C�)алкенил,	хетероарил,	3-	до	6-член	хетероциклик,	
бромо,	 хлоро,	 флуоро,	 јодо,	 цијано,	 хидрокси,	
(C�-C4)алкокси,	 амино,	 (C�-C6)алкил	 амино,	 ди-
(C�-C�)алкил	амино	и	аминокарбоксилат	(т.е.	(C�-
C�)алкил-O-C(O)-NH-);

	 каде	 што	 терминот	 „ацил”	 означува	 (C�-
C6)алканоилна,	 (C�-C6)циклоалкилкарбонилна,	
хетероциклична	 карбонилна,	 ароилна	 и	
хетероароилна	група;

	 каде	што	терминот	„хетероцикличен”	означува	3-	
до	6-член	прстен	кој	содржи	1	до	3	хетероатоми	
кои	се	независно	одбрани	од	сулфур,	кислород	и	
азот;

	 каде	што	можно	супституираниот	хетероцикличен	
прстен	 може	 да	 биде	 несупституиран	 или	
супституиран	 со	 еден	 или	 повеќе	 супституенти	
кои	 се	 независно	 одбрани	 од	 (C�-C�)алкил,	 (C�-
C6)циклоалкил,	 (C�-C4)алкенил,	 хлоро,	 флуоро,	
цијано,	 хидрокси,	 (C�-C�)алкокси,	 арилокси,	
амино,	(C�-C6)алкил	амино,	ди-(C�-C�)алкил	амино,	
аминокарбоксилат	 (т.е.	 (C�-C�)алкил-O-C(O)-NH-),	
или	кето	(окси);

	 каде	 што	 терминот	 „хетероарил”	 означува	
ароматски	 средини	 кои	 содржат	 најмалку	 еден	
хетероатом	 (одбран	од	кислород,	сулфур	и	азот)	
во	рамките	на	5-	до	10-член	ароматски	прстенест	
систем;

	 негова	 фармацевтски	 прифатлива	 сол,	 или	
солват	или	хидрат	на	наведеното	соединение	или	
наведената	сол.	

	 Има	уште	13	патентни	барања.
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(5�) C 07D 219/04,  (��) 902603
	 A	61K	31/473,		 (��) Т1
	 A	61P	35/00	 (��) 04/09/�007
(��) �007/��5 (45) �0/06/�008
(30)	 20001035927		21/07/2000		DE
(96)	 18/07/2001	EP01969410.8
(97)	 27/06/2007	EP1301485	
(7�) Zentaris GmbH 
 Weismullerstrasse 50  60314 Frankfurt/Main, De
(74)	 Бајалски	Димитар,	адвокат 
 Ул.	Ѓуро	Ѓаковиќ	бр.	72/1-1	1000	Скопје
(72)	 EMIG,		Peter;		
	 NICKEL,	Bernd;		
	 BACHER,	Gerald;		
	 BECKERS,	Thomas;	
	 GUNTHER,	Eckhard;	
	 BAASNER,	Silke	and	
	 AUE,Beate
(54) НОВИ ДЕРИВАТИ НА ХЕТЕРОАРИЛОТ И 

НИВНАТА УПОТРЕБА ВО ФАРМАЦЕВТСКАТА 
ИНДУСТРИЈА

(57)	 1.	 Дериватите	 на	 акридинот,	 во	 согласност	 со	
формулата	(I):

 

	 каде	што
	 R,	R�,	R�,	R�	можат	да	се	спојат	со	кој	и	да	е	атом	

на	акридин	јаглерод,	од	С�	до	С6,	се	идентични	или	
пак	еазлични	и,	независно	еден	од	друг,	означуваат	
водород,	 со	 прав	 синџир	или	 пак	 разгранет	 (С�-
С8)-алкил,	 (С�-С7)-	 циклоалкил,	 со	 исправен	
синџир	или	пак	разгранет	(С�-С8)-алкилкарбонил,	
со	 исправен	 синџир	 или	 пак	 разгранет	 (С�-С8)-
алкокси,	 халоген	 арил-(С�-С8)-алкокси,	 нитро,	
амино,	 моно-(С�-С4)-алкиламино,	 ди-(С�-С4)-
алкиламино,	 (С�-С8)-	 алкоксикарбониламино,	
(С�-С6)-алкоксикарбониламино-	 (С�-С8)-алкил,	
цијано,	со	прав	синџир	или	разгранет	цијано-(С�-	
С6)-алкил,	 карбоксил,	 (С�-С6)-алкоксикарбони,	
(С�-С4)-алкил,	 кој	 се	 заменува	 со	 еден	 или	
со	 повеѓе	 атоми	 на	 флуор,	 карбокси-(С�-С8)-
алкоксикарбонил-(С�-	С8)-алкил,	 (С�-С6)-алкенил,	
(С�-С6)-алкинил,	со	прав	синџир	или	пак	разгранет	
цијано-(С�-С6)-алкил,	 арил,	 каде	 што	 арилниот	
радикал	може	да	 биде	 несупституиран,	 или	 пак	
моно-	 или	 полисупституиран	 со	 идентични	 или	
со	различни	супститути	од	групата	што	се	состои	
од	халоген,	со	прав	синџир	или	разгранет	(С�-С8)-
алкил,	 (С�-	 С7)-циклоалкил,	 карбоксил,	 со	 прав	
синџир	или	разгранет	(С�-С8)-алкокси,	бензилокси,	
нитро,	 амино,	 моно-(С�-С4)-	 алкиламино,	 ди-

(С�-С4)-алкиламино,	 цијано,	 со	 прав	 синџир	 или	
разгранет	цијано-(С�-С6)-алкил,	

	 Z	 	 претставува	 кислород	 или	 сулфур,	 каде	 што	
радикалот

 

	 супституиран	 при	 хетероциклусот	 на	 акридин	
може	 да	 се	 спои	 со	С	 атоми	С�-С9,	 од	 скелетор	
на	акридин	прстенот;	P,	Q	независно	еден	од	друг	
претставуваат	атом	на	кислород	или,	во	секој	од	
случаите,	два	водородни	атома,

	 Х	 е	 азот,	 или	 C-R5,	 кадешто	 R5	 претставува	
водород	или	(С1	-	С6)-алкил,

	 n,	 m,	 независно	 еден	 од	 друг,	 означуваат	 цел	
број	од	0	до	3,	со	претпоставката	дека,	во	случај	
n	=	0,	X	означува	CR5R6	 група	каде	што	R5	и	R6,	
независно	 еден	 од	 друг,	 претставуваат	 азот	 (С�-
С6)-алкил	и	дека	атомот	на	азотот,	споен	со	С=Z	
групата,	 се	 супституира	 со	 водороден	 атом	 од	
(С�-С6)-алкил	 групата,	 R4	 претставува	 (С�-С�0)	 -
алкил	 радикал,	 со	 прав	 синџир	 или	 разгранет,	
кој	може	да	биде	заситен	или	незасите,	со	една	
до	 три	 двојни	 и/или	 тројни	 врски,	 и	 кој	 може	 да	
биде	 несупституиран	 или	 пак	 супституиран	 како	
опција,	 на	истиот	или	на	различен	број	С	атоми	
на	 еден,	 на	 два	 или	 на	 три	 арил,	 хетероарил,	
халоген,	 цијано,	 (С�-С6)-алкоксикарбониламино,	
(С�-С6)-алкокси,	 амино,	 моно-(С�-С4)-алкиламино	
или	ди-(С�-С4)-алкиламино;	(С6-С�4)-арил	радикал,	
(С6-С�4)-арил-(С�-С4)-алкил	 радикал	 или	 (С�-С�0)-
хетероарил	или	(С�-С�0)-хетероарил-(С�-С4)-алкил	
радикал,	 кој	 содржи	 еден	 или	 два	 хетероатоми	
селектирани	 од	 групата	 што	 се	 состои	 од	 N,	 O	
и	 Ѕ,	 кадешто	 (С�-С4)-алкил	 радикалот	 може	 да	
биде	несупституиран	или	моно-полисупституиран	
со	 идентични	 или	 со	 различни	 супституенти	 од	
групата	што	 се	 состои	 од	 (С�-С6)-алкил,	 халоген	
и	 оксо	 (=О)	 и	 каде	 што	 (С6-С�4)-арил	 или	 (С�-
С�0)-хетероарил	 радикалот	 може	 да	 биде	
несупституирам	 моно-	 или	 полисупституиран		
со	 идентични	 или	 различни	 супституенти	 од	
групата	 што	 се	 состои	 	 од	 прав	 или	 разгранет	
(С�-С8)-алкил,	 (С�-С7)-циклоалкил,	 халогем	
цијано,	 (С�	 	 С6)-алкоксикарбониламино,	 (С�-С6)-
алкокси,	 карбоксил,	 (С�-С8)-алкоксикарбонил,	 со	
прав	 синџир	 или	 разгранет	 (С�-С6)-алкил,	 кој	 е	
супституиран	 со	 еден	 или	 два	 атома	 на	 флуор,	
хидроксил,	со	прав	синџир	или	разгранет	(С�-С6)-
алкокси,	 кадешто	 припоените	 атомина	 кислород	
можат,	 исто	 така,	 да	 бидат	 споени	 со	 (С�-С�)-
алкилен	 групи,	 бензилокси,	 нитро,	 амино,	 моно-
(С�-	С4)-алкиламино,	ди-(С�-С4)-алкиламино,	арил,		
кој,	во	својот	дел,	може	да	биде	несупституиран	
или	пак	моно	или	полисупституиран		со	идентични	
или	со	различни	супституенти	од	групата	што	се	
состои	од	прав	или	разгранет	(С�-С8)-	алкил,	(С�-
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С7)-циклоалкил,	 карбоксил,	 прав	 или	 разгранет	
(С�-С8)-алкоксикарбонил,	 со	 трифлуорометил,	
хидроксил,	 прав	 или	 разгранет	 (С�-С8)-алкокси,	
бензилокси,	 нитро,	 амино,	 моно-(С�-С4)-
алкиламино,	ди-(С�-С4)-алкиламино,	цијано,	прав	
илио	разгранет	цијано-(С�-С6)-алкил,

	 и	 нивните	 структурни	 изомери	 и	 стереоизомери,	
особено	 тавтомери,	 дијастереомери	 и	
енандиомери,	 и	 нивните	 соли	 прифатливи	 во	
фармацевтската	 индустраиј,	 особено	 солите	 со	
додавање	киселина.	

	 Има	уште	9	патентни	барања.

(5�) C 07D 405/12,  (��) 902604
	 A	61K	31/4025,	31/427,		 (��) Т1
	 A	61P	3/10,		 (��) 04/09/�007
	 C	07D	401/12,	409/12,	417/12	 (45) �0/06/�008
(��) �007/��6  
(30)	 20040005454		19/05/2004		FR
(96)	 18/05/2005	EP05291066.8
(97)	 11/07/2007	EP1598350	
(7�) Les Laboratoires Servier
 12, Place de la Defense, 
 92415 Courbevoie Cedex, FR
(74)	 Бајалски	Димитар,	адвокат 
 Ул.	Ѓуро	Ѓаковиќ	бр.	72/1-1	1000	Скопје
(72)	 De	nanteuil,	Guillaume;		
	 Benoist,	Alain;	
	 Combettes,	Murielle	and	
	 Harley,	Elizabeth
(54) ДЕРИВАТИ НА ПИРОЛИДИНИ И 

ТИАЗОЛИДИНИ, НИВНОТО ПОДГОТВУВАЊЕ 
И НИВНАТА УПОТРЕБА ВО ЛЕКУВАЊЕТО 
ХИПЕРГЛИКЕМИЈА И ДИЈАБЕТЕС ОД ТИПОТ II

(57)	 1.	Соединение	со	формулата	(I):

 

	 каде	што:
	 -	 Х�	 претставува	 атом	 или	 група	 избрана	 меѓу	

CR4aR4b,	 O,	 S(O)q�	 и	 NR5,	 кадешто	 и	 R4a	 и	 R4b,	
коишто	 може	 да	 бидат	 идентични	 или	 пак	
различни,	 претставуваат,	 секој	 одделно,	 атом	
на	 водород,	 или	 линеарна	 или	 разгранета	 (С�-
С6)алкил	група,	или	R4a	и	R4b	заедно	формираат	
С�-С7циклоалкил	група,	при	што	ги	носи	атом	на	
јаглерод,

 q�	претставува	нула,	1	или	2,

	 а	R5	претставува	атом	на	водород	или	линеарна	
или	разгранета	С�-С6	алкил	група	супституирана,	
како	опција,	со	хидрокси	група,

	 -	m�	претставува	нула	или	цел	број	или	пак	еден	
од	броевите	од	1	до	4,	вклучително,

	 -	m�	претставува	цел	број	или	пак	еден	од	броевите	
од	1	до	4,	вклучително,

	 -	 и	 n�	 и	 n�,	 што	 може	 да	 бидат	 идентични	 или	
различни,	претставуваат,	секој	одделно,	цел	број	
од	1	до	3	вклучително,

	 -	 R�	 претставува	 атом	 на	 водород,	 или	 група	
селектирана	 од	 карбокси,	 линеарна	 или	
разгранета	 (С�-С6)алкоксикарбонил,	 карбонил	
супституиран,	 како	 опција	 со	 една	 или	 две,	
линеарни	или	разгранети	(С�-С6)алкил	групи	и	со	
линеарен	или	разгранет		С�-С6алкил	супституирам	
како	 опција,	 	 со	 хидрокси	 група	 или	 со	 амино	
група,	 супституирана,	 како	 опција,	 со	 една	 или	
две,	линеарни	или	разгранети	С�-С6алкил	групи,

	 -	R�	претставува		атом	на	водород	или	линеарна	
или	разгранета		С�-С6алкил	група,

	 -	 Аk	 претставува	 линеарен	 или	 разгранет	 С�-
С4алкилен	синџир,	супституиран,	како	опција,	со	
еден	 или	 два	 атоми	 на	 халоген,	 по	 можност	 на	
флуор,

	 -	р	претставува	нула	1	или	2,
	 -	R�	претставува	атом	на	водород	или	пак	цијано	

група,
	 -	и	Х�	и	Х�,	што	можат	да	бидат	идентични	или	пак	

различни,	претставуваат,	секој	одделно,	или	Ѕ(O)q� 
група,	каде	што	q�	претставува	нула,	1	или	2,	или	
пак	CR6aR6b	група,	каде	што	и	R6a	и	R6b,	кои	може	
да	бидат	идентични	или	различни,		претставуваат,	
секој	 одделно,	атом	на	водород	или	халоген,	 по	
можност	флуор,	 атом,	 или	R6a	 претставува	 атом	
на	водород,	а	R6b	претставува	хидрокси	група,

	 нејзините	изомери,	каде	што	постојат,	и	нејзините	
дополнителни	 соли	 со	 киселина	 прифатлива	 во	
фармацевтската	индустрија.	

	 Има	уште	18	патентни	барања.
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(5�) C 07D 279/02,  (��) 902605
	 A	61K	31/5415,	31/549,		 (��) Т1
	 A	61P	25/28,		 (��) 04/09/�007
	 C	07D	285/24	 (45) �0/06/�008
(��) �007/��7  
(30)	 20010016622		21/12/2001		FR
(96)	 20/12/2002	EP02805407.0
(97)	 04/07/2007	EP1456189 
(7�) Les Laboratoires Servier
 12, Place de la Defense, 
 92415 Courbevoie Cedex, FR
(74)	 Бајалски	Димитар,	адвокат 
 Ул.	Ѓуро	Ѓаковиќ	бр.	72/1-1	1000	Скопје
(72)	 	LESTAGE,	Pierre;	
	 CORDI,	Alex	and	
	 Desos,	Patrice
(54) ДЕРИВАТИ НА БЕНЗОТИА(ДИА)ЗИНОТ 

И НИВНАТА УПОТРЕБА КАКО АМПА 
МОДУЛАТОРИ

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

	 каде	што:
 R�	-	претставува	хидрокси	група	или	пак	RCO-О-	

група
 R�	-	претставува	атом	на	водород,	атом	на	халоген	

хидрокси	група	или	R’CO-O-група,
 R�,	 R’	 -	 коишто	 може	 да	 бидат	 идентични	 или	

да	 се	 разликуваат,	 претставуваат	 линеарна	 или	
разгранњто	 (С�-С6)-алкил	 група,	 супституирана,	
како	опција,	со	арил	група,	линеарна	или	разгранета	
(С�-С6)алкенил	група,	супституирана,	како	опција,	
од	 арил	 група,	 линеарна	 или	 разгранета	 (С�-
С6)перхалоалкил	 група,	 (С�-С7)циклоалкил	 група,	
адамантил	група,	арил	група	или	пак	хетероарил	
група,

 R�	 -	 претставува	 атом	 на	 водород,	 линеарна	
или	 разгранета	 (C�-C6)-алкил	 група	 или	 (C�-C7)-
циклоалкил	група

	 A	претставува	CR4R5	група		или	пак	NR4	група,
 R4	 претставува	 атом	 на	 водород	 или	 линеарна	

или	разгранета	(С�-С6)алкил	група
 R5	 -	 претставува	 атома	 на	 водород	 или	 атом	 на	

халоген,
	 нивните	 изомери	 и	 нивните	 додатни	 соли	 со	

киселина	или	база	прифатливи	во	фармацевтската	
индустрија,	при	што	се	подразбира	дека:

	 -	 R�	 претставува	RCO-O-	 група	 кога	 се	 наоѓа	 во	
позицијата	5	на	соединението	со	формулата	(1),

	 -	 „арил	 група”	 ќе	 треба	 да	 значи	 ароматска	
моноциклична	 група,	 или	 бициклична	 група	 во	
која	 најмалку	 еден	 од	 прстените	 е	 ароматски,	
супституиран,	 како	 опција,	 со	 една	 или	 повеќе	
идентични	 	 или	 различни	 групи:	 халогенска,	
линеарна	или	разгранета	(C�-С6)-алкил,	линеарна	
или	 разгранета	 (С�-С6)алкокси,	 линеарна	 или	
разгранета	 (С�-С6)перхалоалкил,	 линеарна	 или	
разгранета	 (С�-С6)	 перхалоалкокси,	 хидрокси,	
цијано,	нитро,	амино,		(супституирана,	како	опција,	
со	една	или	повеќе,	линеарни	или	разгранети	(С�-
С6)алкил	(групи),		аминосулфонил	(супституирана,	
како	опција,	со	една	или	повеѓе,

	 -	линеарни	или	разгранети	(С�-С6)алкил	групи)	или	
фенил	 (супституирана,	 како	опција,	 со	една	или	
повеѓе,	 идентични	 или	 различни	 групи:	 халоген,	
линеарна	или	разгранета	(С�-С6)алкил,	линеарна	
или	 разгранета	 	 (С�-С6)перхалоалкил,	 хидрокси	
или,	линеарна	или	разгранета	(С�-С6)алкокси),

	 -	„хетероарил	група”	ќе	треба	да	значи	ароматска	
моноциклична	група,	или	бициклична	група	во	која	
најмалку	еден	од	прстените	е	ароматски,	и	содржи	
еден,	два	или	три	идентични	или	различни	хетеро	
атоми,	селектирани	меѓу	атомот	на	азот,	кислород	
и	сулфур,	супституиран,	како	опција,	со	една	или	
повеќе	 различни	 групи:	 халоген,	 линеарна	 или	
разгранета	(С�-С6)алкил,	линеарна	или	разгранета	
(С�-С6)алкокси,	 линеарна	 или	 разгранета	 (С�-	
С6)перхалоалкил,	линеарна	или	разгранета	(С�-С6) 
перхалоалкокси,	хидрокси,	цијано,	нитро,	амино,		
(супституирана,	како	опција,	со	една	или	повеќе,	
линеарни	 или	 разгранети	 (С�-С6)алкил	 (групи),		
аминосулфонил	 (супституирана,	 како	 опција,	 со	
една	 или	 повеќе,	 линеарни	 или	 разгранети	 (С�-
С6)алкил	групи).	

	 Има	уште	11	патентни	барања.
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(5�) A 61K 31/4453, 31/485,  (��) 902615
	 A	61P	21/02,	25/08	 (13)	 Т1
(��) �007/��8 (��) 05/09/�007
  (45) �0/06/�008
(30)	 20030000929P		09/04/2003		HU
(96)	 07/04/2004	EP04726223.3
(97)	 22/08/2007	EP1610785
(7�) RIcHTeR geDeOn VegYeSZeTI gYAR RT
 Gyomroi ut 19-21,  1103 Budapest X, HU
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(72)	 TARNAWA,	Istvan;	
	 TIHANYI,	Karoly;	
	 KOCSIS,	Pal;	
	 NEMETH,	Gyorgy	and	
	 DALMADI,	Balazs

(54) ФАРМАЦЕВТСКА КОМБИНАЦИЈА ЗА 
ТРЕТИРАЊЕ СПАСТИЧНОСТ И/ИЛИ БОЛКА

(57)	 1.	 Фармацевтска	 комбинација	 за	 третирање	
спастичност	и/или	болка	назначена со тоа што 
комбинацијата	 содржи	 како	 активна	 состојка	 70-
95%	w/w	соединение	со	формулата	I,	каде	што	R	
претставува	 метил	 или	 етил	 група,	 и	 5-30%	w/w	
декстрометорфан	 (хемиско	 име:	 (+/-)-3-метокси-
17-метилморфинан.	

 

	 Има	уште	4	патентни	барања.
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(5�) c 07J 1/00,  (��) 902622
	 A	61K	31/58,		 (��) Т1
	 A	61P	5/46	 (��) 06/09/�007
(��) �007/��9 (45) �0/06/�008
(30)	 20000119495		18/09/2000		EP
(96)	 17/09/2001	EP	01969729.1
(97)	 01/08/2007	EP	1330468	
(7�) Laboratoires Serono SA
 centre Industriel, 1267 coinsins, Vaud, cH
(74)	 ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ	А.Д.	СКОПJЕ	 
 бул.	„Кузман	Јосифовски	Питу„	28	лок.8,	
	 1000,	Скопје
(72)	 BURTON,	Gerardo;	
	 LANTOS,	Carlos,	P.	and	
	 VELEIRO,	Adriana,Silvia

(54) СУЛФУРНИ АНАЛОЗИ НА 21-ХИДРОКСИ-
6,19-ОКСИДОПРОГЕСТЕРОН(21ОН-6ОР) ЗА 
ТРЕТИРАЊЕ ВИШОК НА ГЛУКОКОРТИКОИДИ

(57)	 1.	Соединение	од	формулата	(II)
 

	 каде	што	X	е	S,	SO	или	SO�,	и	R	е	или	H	или	OH.	
	 Има	уште	17	патентни	барања.

Слика 1
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(5�) C 07D 277/46,  (��) 902623
	 A	61K	31/427,		 (��) Т1
	 C	07D	417/14	 (��) 07/09/�007
(��) �007/�40 (45) �0/06/�008
(30)	 20040100083		12/01/2004		EP
(96)	 11/01/2005	EP	05701490.4
(97)	 08/08/2007	EP	1709019
(7�) Laboratoires Serono SA
 centre Industriel, 1267 coinsins, Vaud, cH
(74)	 ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ	А.Д.	СКОПJЕ		
 бул.	„Кузман	Јосифовски	Питу„	28	лок.8,	
	 1000,	Скопје
(72)	 RUECKLE,	Thomas;	
	 QUATTROPANI,	Anna;	
	 SCHWARZ,	Matthias;	
	 DORBAIS,	Jerome;	
	 SAUER,	Wolfgang;	
	 CLEVA,	Christophe	and	
	 DESFORGES,	Gwenaelle
(54) ДЕРИВАТИ НА ТИАЗОЛ И НИВНА УПОТРЕБА
(57)	 1.	Дериват	на	тиазол	според	формулата	(I),
 

	 каде	што	R�	е	дел	од	формулата	-NR5R6;
 R�,	 R�	 и	 R5	 се	 избрани	 независно	 од	 H,	 C�-C6-

алкил,	C�-C6-алкенил	и	C�-C6-алкинил;

 R4	e	избран	од	H,	C�-C6-алкил,	C�-C6-алкенил	и	C�-
C6-алкинил	и	NR8R9	каде	што	R8	и	R9	се	независно	
избрани	 од	H,	C�-C6-алкил,	C�-C6-алкенил,	C�-C6-
алкинил,	 C�-C6-алкил	 алкокси	 карбонил	 и	 C�-C6-
алкил	ацилокси;

 R6	e	избран	од	C�-C6-алкил,	C�-C6-алкенил	C2-C6-
алкинил,	C�-C6-алкил	 алкокси,	 арил,	 хетероарил,	
C�-C8-циклоалкил,	 C�-C8-хетероциклоалкил,	
C�-C6-алкил	 арил,	 C�-C6-алкил	 хетероарил,	 C�-
C6-алкил	 C�-C8-циклоалкил,	 C�-C6-алкил	 C�-
C8-хетероциклоалкил,	 C�-C6-алкил	 ацил,	 C�-C6-
алкил	 карбокси,	 C�-C6-алкил	 амино,	 C�-C6-алкил	
аминокарбонил,	 C�-C6-алкил	 алкоксикарбонил	 и	
C�-C6-алкил	 ацил	 амино;	 или	R5	 и	 R6,	 заедно	 со	
јаглеродните	атоми	за	кои	се	врзани,	формираат	
5-8-член	сатуриран	или	ароматичен	прстен	кој	што	
содржи	опционално	еден	или	повеќе	хетероатоми	
избрани	од	O,	N	и	S;	каде	што	„арил”	се	однесува	
на	несатурирана	ароматична	карбоциклична	група	
од	6-14	јаглеродни	атоми	и	каде	што	„хетероарил”	
се	однесува	на	моноциклична	хетероароматична	
или	 бициклична	 или	 трициклична	 фузирана	
прстеновидна	хетероароматична	група.

	 X	е	селектиран	од	S	и	O;	како	и	нивни	изомери	за	
употреба	како	медикамент.	

	 Има	уште	25	патентни	барања.
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(5�) C 07D 519/00,  (��) 902617
	 A	61K	31/415,	31/425,		 (��) Т1
	 A	61P	37/02,	37/08,	9/10,		 (��) �5/�0/�007
	 C	07D	471/04,	487/04	 (45) �0/06/�008
(��) �007/�85  
(30)	 20010204574		23/11/2001		EP
(96)	 22/11/2002	EP02803410.6
(97)	 15/08/2007	EP1451196 
(7�) JAnSSen PHARMAceUTIcA n.V.
 Turnhoutseweg 30 / 2340 Beerse, BE
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ 
 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(72)	 JANSSENS,	Frans	Eduard;	
	 FERNANDEZ-GADEA,	Francisco	Javier;	
	 ALCAZAR-VACA,	Manuel,	Jesus;	
	 EGTMEIER,	Frank;	
	 LEENAERTS,	Joseph,	Еlizabeth;	
	 VAN	ROSSEM,	Koenraad,	Arthur;	
	 MARTINEZ-JIMENEZ,	Pedro;	
	 BARTOLOME-NEBREDA,	Jose,	Мanuel;	
	 GOMEZ-SANCHEZ,	Antonio	and	
	 VAN	REEMPTS,	Jozef,	Leo,	Henri
(54) УПОТРЕБАТА НА СУПСТИТУИРАНИ ТЕТРА–

ЦИКЛИЧНИ ДЕРИВАТИ НА ИМИДАЗОЛ КАКО 
АНТИХИСТАМИНСКИ СРЕДСТВА

(57)	 1.	 Употреба	 на	 соединение	 за	 производство	
на	 медикамент	 за	 имуномодулација	 кај	 цицач,	
за	 задушување	 на	 хиперосензитивност	 и/
или	 воспалителни	 реакции	 и	 при	 третманот	
и	 спречувањето	 на	 алергиски	 болести	 и	
гастроинтестинални	 состојби,	 назначена	 со	 тоа,	
што	соединението	е	соединение	според	општата	
формула	(I)

 

	 негови	 фармацевтски	 прифатливи	 киселински	
или	базни	адитивни	соли,	негови	стереохемиски	
изомерни	форми	и	негова	N-оксидна	форма,	каде	
што:

	 m	e	1	или	2;
	 n	 e	0,	1	или	2;
	 а,	b,	c	независно	се	единечна	или	двојна	врска;
	 X	 е	 ковалентна	 врска	 или	 бивалентен	 C1-

6алкандиил	радикал	каде	што	една	или	повеќе	 -
CH�-	 групи	може	 евентуално	 да	 бидат	 заменети	
со	-O-,	-S-,	-CO-,	или	-NR7-	каде	што:

	 R3	 e	 водород,	 алкил,	 Ar-алкил,	 Het,	 Het-алкил,	

хидроксиалкил,	 алкилокси,	 алкилоксиалкил,	
алкилоксиалкилоксиалкил,	 аминоалкил,	
моно-	 или	 ди-алкиламиноалкил,	 формил,	
алкилкарбониламиноалкил,	 алкил–
карбонилокси-алкил,	 алкилоксикарбонил,	
алкилоксикарбонилалкил,	 алкиламинокарбонил,	
алкиламинокарбонилалкил,	 хидрокси–
алкилоксиалкил,	 аминокарбонил,	 амино-
карбонилалкил,	 алкилоксикарбонил	или	алкилка
рбонилоксиалкилоксиалкил;

	 Y	 е	бивалентен	C1-4алкандиил	или	C2-4алкендиил	
радикал;

	 Z	 е	N,	во	кој	случај	а	е	двојна	врска	и	b	е	единечна	
врска	или	N-R7	во	кој	случај	а	единечна	врска,	b	е	
двојна	врска	и	R7	е	дефинирано	како	гoре;

 R�,	R�	 независно	 се	 водород,	 хидрокси,	
алкил,	 алкилокси,	Ar,	Ar-алкил,	ди(Ar-)алкил,	Het	
или	Het-алкил;

	 -A-B-	 независно	 е	 бивалентен	 радикал	 со	
формулата	

	 -Е-CR8=CR8-	 	 (a-1);
	 -CR8=CR8-Е-	 	 (a-2);
	 -CR8=CR8-CR8=CR8-	 (a-3);
	 каде	што
 R8	 секој	 независно	 е	 водород,	 хало,	 хидрокси,	

алкил	или	алкилокси;
	 Е	 е	 бивалентен	 радикал	 со	 формулата	 -O-,	 -S-	

или	-NR7-	каде	што	R7	е	дефинирано	како	гoре;
	 -C-D-	 независно	 е	 бивалентен	 радикал	 со	

формулата	
	 -CR8=CR8-CR8=CR8-	 (b-1);
	 -N=CR8-CR8=CR8-	 	 (b-2);
	 -CR8=N-CR8=CR8-	 	 (b-3);
	 -CR8=CR8-N=CR8-	 	 (b-4);
	 -CR8=CR8-CR8=N-	 	 (b-5);
	 каде	што	R8	е	дефинирано	како	гoре;
 R�	 е	 водород,	 хало,	 хидрокси,	алкил,	алкилокси,	

Ar,	Ar-алкил,	ди(Ar-)алкил,	Het	или	Het-алкил;
 R4	 e	 водород,	 алкил,	 амино,	 алкиламино,	 Ar-

амино,	 Het-амино,	 алкилкарбонил-амино,	 Ar-
карбониламино,	 Het-карбониламино,	 алкил–
аминокарбониламино,	 Аr-аминокарбониламино,	
Het-аминокарбониламино,	алкилоксиалкиламино,	
Ar-оксиалкиламино	или	Het-оксиалкиламино;

 R5	е	водород	или	алкил;
	 или	R4	и	R5	заедно	може	да	формираат	бивалентен	

радикал	со	формулата	
	 -М=CR9=CR�0-	 	 (c-1);
	 -CR�0=CR9-M-	 	 (c-2);
	 -М-CR9R8-CR�0R8-	 	 (c-3);
	 -CR�0R8-CR9R8-М-	 	 (c-4);
	 -CR8=N-NR7-	 	 (c-5);
	 -NR7-N=CR8-	 	 (c-6);
	 -CR8=CR9-CR�0=CR8-	 (c-7);
	 -CR8R8-CR9R8-CR�0R8-M-	 (c-8);
	 -M-CR�0R8-CR9R8-CR8R8-	 (c-9);
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	 -CR8R8-CR8=N-NR7-		 (c-10);
	 -NR7-N=CR8-CR8R8-	(c-11);
	 каде	што	
 R7	и	R8	се	дефинирани	како	гoре;
 R9,	 R�0	 независно	 се	 водород,	 алкил,	 хало,	

халоалкил;
	 или	R9	и	R�0	заедно	може	да	формираат	бивалентен	

радикал	со	формулата	-CR8=CR8-CR8=CR8-;	и
	 М	е	 бивалентен	 радикал	 со	 формулата	 -CH�-,	 -

O-	-S-	или	-NR7-	каде	што	R7	е	дефинирано	како	
гoре;

	 Ar	е	 хомоциклик	 одбран	 од	 групата	 на	 нафтил	
и	фенил,	 секој	 евентуално	 супституиран	 со	 1,	 2	
или	3	супституенти;	секој	супституент	независно	
одбран	 од	 групата	 на	 хидрокси,	 хало,	 циано,	
нитро,	 амино,	 моно-	 или	 диалкиламино,	 алкил,	
халоалкил,	алкилокси,	халоалкилокси,	карбоксил,	
алкилоксикарбонил,	аминокарбонил	и	моно-	или	
диалкиламинокарбонил;

	 Het	 е	 моноцикличен	 хетероциклик	 одбран	 од	
групата	 на	 пиролил,	 пиразолил,	 имидазолил,	
фуранил,	 тиенил,	 оксазолил,	 изоксазолил,	
тиазолил,	изотиазолил,	пиридинил,	пиримидинил,	
пиразинил	 и	 пиридазинил;	 или	 бицикличен	
хетероциклик	 одбран	 од	 групата	 на	 хинолинил,	
хиноксалинил,	 индолил,	 бензимидазолил,	

бензоксазолил,	 бензисоксазолил,	 бензотиазолил,	
бензисотиазолил,	 бензофуранил	 и	 бензотиенил;	
секој	моноцикличен	или	бицикличен	хетероциклик	
може	 евентуално	 да	 е	 супституиран	 на	
јаглеродниот	 атом	 со	 хало,	 хидрокси,	 алкил	 или	
алкилокси;

	 алкил	 e	 неразгранет	 или	 разгранет	 заситен	
јаглеводороден	радикал	кој	има	од	1	до	6	јаглеродни	
атоми;	 или	 е	 цикличен	 заситен	 јаглеводороден	
радикал	кој	има	од	3	до	6	 јаглеродни	атоми;	или	
е	 цикличен	 заситен	 јаглеводороден	 радикал	 кој	
има	 од	 3	 до	 6	 јаглеродни	 атоми	 прикачени	 на	
неразгранет	или	разгранет	заситен	јаглеводороден	
радикал	кој	има	од	1	до	6	јаглеродни	атоми;	каде	
што	секој	 јаглероден	атом	може	евентуално	да	е	
супституиран	 со	 хало,	 хидрокси,	 алкилокси	 или	
оксо;

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

	 халоалкил	 е	 неразгранет	 или	 разгранет	 заситен	
јаглеводороден	радикал	кој	има	од	1	до	6	јаглеродни	
атоми	 или	 цикличен	 заситен	 јаглеводороден	
радикал	 кој	 има	 од	 3	 до	 6	 јаглеродни	 атоми,	
каде	 што	 еден	 или	 повеќе	 јаглеродни	 атоми	 се	
супституираи	со	еден	или	повеќе	хало-атоми.	

	 Има	уште	10	патентни	барања.
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(5�) G 06F 19/00 (��) 902606
  (��) Т1
(��) �007/�89 (��) �6/�0/�007
  (45) �0/06/�008
(30)	 20011000722		16/10/2001		DE
(96)	 16/10/2001	EP01124641.0
(97)	 29/08/2007	EP1235179 
(7�) Rehwald, Jorg, Dr.
 Eppendofer Baum 18, 20249 Hamburg, DE
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ	 
 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(72)	 Rehwald,	Jorg,	Dr.
(54) СИСТЕМ ЗА ПРИБИРАЊЕ И СКЛАДИРАЊЕ 

ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ И ПРИДРУЖЕН МЕМОРИСКИ 
ЕЛЕМЕНТ И МЕТОДА ЗА ПРУЖАЊЕ 
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ИЛИ МЕДИЦИНСКИ 
ТРЕТМАН НА ЖИВО СУШТЕСТВО ВО СЛУЧАЈ 
НА ИТНА ПОТРЕБА

(57)	 1.	 Мемориски	 елемент	 (25)	 за	 складирање	 на	
лични	медицински	податоци	кој	содржи	најмалку	
две	 мемориски	 области,	 каде	 што	 најмалку	
една	 мемориска	 област	 е	 ROM	 	 и	 најмалку	
една	 мемориска	 област	 е	 RAM	 ,	 каде	 што	 на	
мемориските	 области	 им	 се	 доделени	 различни	
дозволи	 за	 пристап,	 каде	 што	 меморискиот	
елемент	(25)	се	состои	од	едно	парче	и	каде	што	
меморискиот	елемент	(25)	е	поставен	врз	рамна	
конструкција	(10)	која	има	конфигурација	на	мала	
картичка,	 назначен	 со	 тоа,	 што	 меморискиот	
елемент	 (25)	 е	 поделен	 на	 четири	 мемориски	
области,

	 ·	 каде	 што	 првата	 мемориска	 област	 има	
конфигурација	на	ROM,	каде	што	е	предвидено	да	
се	сместат	основните	лични	податоци,	конкретно	
име,	 адреса,	 податоци	 за	 здравственото	
осигурување,	 податоци	 за	 најблиските	 роднини,	
податоци	 за	 општиот	 [семејниот(Fr.)]	 лекар,	
биометричките	податоци	и	слично;	и

	 при	 што	 мемориските	 области	 два	 до	 четири	
имаат	конфигурација	на	RAM,

	 ·	 каде	 што	 втората	 мемориска	 област	 е	
предвидена	за	складирање	на	лични	медицински	
дијагностички	 [клинички(Fr.)]	 податоци,	 кои	
конкретно	 се	 однесуваат	 на	 состојби	 на	 срцето,	
метаболитски	 заболувања,	 заболувања	 на	
крвотокот,	 белодробни	 заболувања,	 инфекции,	
алергии	и	слично,

	 ·	 каде	 што	 третата	 мемориска	 област	 е	
предвидена	за	складирање	на	лични	медицински	
променливи	 податоци,	 конкретно	 лабораториски	
резултати,	 испитувања,	 неоплазија,	 рентгенски	
резултати,	лекови,	операции,	бременост,	вградени	
помагала	и	слично;	и

	 ·	 каде	 што	 четвртата	 мемориска	 област	 е	
предвидена	за	складирање	на	лични	медицински	
податоци	за	ординирана	терапија,

	 мемориската	 содржина	 на	мемориските	 области	
содржи	различни	шифрирани	записи,

	 каде	што	мемориските	области	се	конфигурирани	
со	различни	дозволи	за	пристап,

	 ·	 каде	 што	 првата	 дозвола	 за	 пристап	 му	
овозможува	 на	 помошниот	 персонал	 на	 лекарот	
само	 да	 изврши	 увид	 во	 податоците	 од	 првата	
мемориска	 област	 која	 е	 конфигурирана	 како	
ROM,

	 ·	 каде	 што	 втората	 дозвола	 за	 пристап	 му	
овозможува	 на	 фармацевтот	 само	 да	 запише	 и	
да	 изврши	 увид	 во	 четвртата	мемориска	 област	
која	е	 конфигурирана	како	RAM	и,	исто	 така,	да	
изврши	увид	во	првата	мемориска	област	која	е	
конфигурирана	како	ROM;	и

	 ·	 каде	 што	 третата	 дозвола	 за	 пристап	 му	
овозможува	 на	 лекарот	 да	 запише	 и/или	 да	
изврши	увид	во	сите	мемориски	области	-	еден	до	
четири;	и

	 каде	што	дозволите	за	пристап	се	конфигурирани	
конкретно	 како	PIN	 	 и/или	 картичка	 за	 дозволен	
пристап	 и/или	 како	 шифра	 во	 уред	 за	 читање	
на	 внесена	 картичка	 и/или	 како	 биометрички	
податоци;	и

	 преносливиот	 мемориски	 елемент	 (10)	 е	
конфигуриран	 како	 чип	 кој	 додатно	 содржи	
предавател	 со	 автоматски	 прием	 на	 одговорот	
(21),

	 ·	 каде	 што	 присуството	 или	 отсуството	 на	
меморискиот	елемент	(10)	може	да	се	утврди	со	
помош	на	предавателот	за	автоматски	прием	на	
одговорот	(21);	и

	 ·	 каде	 што	 податоците	 кои	 се	 складирани	 во	
меморискиот	елемент	(10),	може	да	се	прочитаат	
со	помош	на	предавателот	 за	автоматски	прием	
на	одговорот	(21).	

	 Има	уште	8	патентни	барања.
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(5�) A 61K 9/51, 38/09 (��) 902619
  (��) Т1
(��) �007/�90 (��) �7/�0/�007
  (45) �0/06/�008
(30)	 20000128555		27/12/2000		EP	and	
	 20010125742		26/10/2001		EP
(96)	 17/12/2001	EP01995691.1
(97)	 03/10/2007	EP1345597 
(7�) AReS TRADIng S.A.
 Zone Industrielle de l’Ouriettaz  
 1170 Aubonne, CH
(74)	 ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ	А.Д.	СКОПJЕ		
 бул.	„Кузман	Јосифовски	Питу„	28	лок.8,	
	 1000,	Скопје
(72)	 DEL	CURTO,	Maria	Dorly;	
	 CHICCO,	Daniela	and	
	 ESPOSITO,	Pierandrea

(54) АМФИФИЛНИ ЛИПИДНИ НАНОЧЕСТИЧКИ 
ЗА ИНКОРПОРАЦИЈА ВО ПЕПТИДИ И/ИЛИ 
ПРОТЕИНИ

(57)	 1.	 Липидни	 наночестички,	 коишто	 содржат	 лек,	
липиден	 матрикс	 и	 површинско	 активен	 агенс	
карактеризирани во тоа што	наведениот	лек	е	
пептид	или	протеин	и	наведениот	липиден	матрикс	
има	моноглицеридна	состојка	која	е	најмалку	70%	
т/т,	процентот	е	врз	база	на	тежината	на	липидниот	
матрикс,	каде	што	наведените	наночестички	се	во	
опсег	од	1	nm	до	3,000	nm.	

	 Има	уште	21	патентни	барања.

Слика 1
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(5�) C 07C 311/08,  (��) 902610
	 A	61K	31/195	 (��) Т1
(��) �007/�9� (��) �7/�0/�007
  (45) �0/06/�008
(30)	 20000015477		30/11/2000		FR
(96)	 30/11/2001	EP01998533.2
(97)	 26/09/2007	EP1341753 
(7�) Sanofi-Aventis
 174, Avenue de France,  75013 Paris, FR
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(72)	 BOVY,	Philippe,	R.;	
	 CECCHI,	Roberto;	
	 COURTEMANCHE,	Giles;	
	 OLIVA,	Ambrogio;	
	 VIVIANI,	Nunzia	and	
	 CROCI,	Tiziani
(54) ЦИКЛОХЕКСИЛ(АЛКИЛ)-ПРОПАНОЛАМИНИ, 

МЕТОДА ЗА НИВНО ДОБИВАЊЕ И ФАРМА–
ЦЕВТСКИ СОСТАВИ КОИ ГИ СОДРЖАТ 
ИСТИТЕ

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

	 каде	што:
	 A	е	група	со	формулата	(a)	или	(b):

 

	 каде	што:
	 R	претставува	атом	на	водород	или	халоген,	група	

-S(O)z(C�-C4)алкил,	група	
	 -NHSO2(C�-C4)алкил,	 група	 -SO�NH(C�-C4)алкил	

и	 група	 -NHSO�фенил-(C�-C4)алкил	 или	 група	 -
NHSO�фенил,	 при	 што	 наведениот	 фенил	 може	
да	биде	супституиран	со	атом	на	халоген,	со	група	
(C�-C4)алкил	или	со	група	(C�-C4)алкокси;

 R�	 претставува	 атом	 на	 водород	 или	 група	 (C�-
C4)алкил,	 група	 -CO(C�-C4)алкил,	 група	 фенил-
(C�-C4)алкил	 или	 група	 -COфенил,	 при	 што	
наведениот	фенил	може	да	биде	супституиран	со	
атом	на	халоген	или	со	група	(C�-C4)алкокси;

 R�	е	атом	на	водород,	група	-SO�(C�-C4)алкил,	група	
-SO�фенил-(C�-C4)алкил	или	група	-SO�фенил;

	 X	 формира	 прстен	 со	 5	 до	 8	 атоми,	 при	 што	
прстенот	може	да	биде	заситен	или	незаситен	и	
може	да	биде	супституиран	со	една	или	две	групи	
(C�-C4)алкил	и	да	носи	една	или	две	карбонилни	
групи;

	 n,	m	и	z	се,	независно	еден	од	друг,	0,	1	или	2;
 R�	 претставува	 атом	 на	 водород	 или	 халоген,	

група	 (C�-C6)алкил,	 група	 (C�-C4)алкокси,	 група	 -
COO(C�-C4)алкил,	 група	 -CO(C�-C4)алкил,	 група	
-NHSO�(C�-C4)алкил,	 група	 -NHSO�фенил-(C�-
C4)алкил,	-NO�,	-CN,	-CONR4R5,	-COOH,	или	група	
4,5-дихидро-1,3-оксазол-2-ил	 или	 4,4-диметил-
4,5-дихидро-1,3-оксазол-2-ил;

 R4	 и	 R5	 претставуваат,	 независно	 еден	 од	 друг,	
атом	 на	 водород,	 фенилна	 група,	 група(C�-
C4)алкил	или	група	фенил-(C�-C4)алкил;

	 или
 R4	 и	 R5,	 заедно	 со	 азотниот	 атом	 за	 кој	 се	

прикачени,	може	да	формираат	прстен	со	вкупно	
5	до	7	атоми;

	 и	неговите	соли	или	солвати.	
	 Има	уште	12	патентни	барања.
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(5�) C 07D 413/14,  (��) 902611
	 A	61K	31/4245,		 (��) Т1
	 A	61P	9/12	 (��) �7/�0/�007
(��) �007/�9� (45) �0/06/�008
(30)	 20040048928		25/02/2004		JP	and	
	 20050031057		07/01/2005		US
(96)	 23/02/2005	EP05719737.8
(97)	 15/08/2007	EP1718641 
(7�) TAKeDA PHARMAceUTIcAL 
 cOMPAnY LIMITeD
 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, 
 Osaka-shi, Osaka 541-0045, JP
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ  
 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(72)	 KUROITA,	Takanobu;	
	 SAKAMOTO,	Hiroki	and	
	 OJIMA,	Mami
(54) ДЕРИВАТИ НА БЕНЗАМИДАЗОЛ И НИВНА 

УПОТРЕБА КАКО АНТАГОНИСТИ НА 
РЕЦЕПТОРОТ А II

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

	 каде	што	R�	е	група	претставена	со	формулата:
 

	 каде	што	R�,	R�,	R4,	R5,	R6,	R7	и	R8	се,	независно	
еден	од	друг,	атом	на	водород	или	C1-6	алкил,	или	
негова	сол.	

	 Има	уште	17	патентни	барања.
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(5�) C 07D 205/08,  (��) 902621
	 A	61K	31/397,		 (��) Т1
	 A	61P	3/06	 (��) �7/�0/�007
(��) �007/�9� (45) �0/06/�008
(30)	 20030518698P		10/11/2003		US;	
	 20040549577P		03/03/2004		US;	
	 20040592529P		30/07/2004		US	and	
	 20040614005P		28/09/2004		US
(96)	 10/11/2004	EP04810780.9
(97)	 08/08/2007	EP1682499 
(7�) Microbia, Inc.
 320 Bent Street  Cambridge, 
 Massachusetts 02141, US
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ  
 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(72)	 TALLEY,	John,	J.;	
	 CURRIE,	Mark,	G.;	
	 MARTINEZ,	Eduardo;	
	 ANTONELLI,	Stephen;	
	 BARDEN,	Timothy,	C.;	
	 LUNDRIGAN-SOUCY,	Regina;	
	 SCHAIRER,	Wayne,	C.;	
	 YANG,	Jing-Jing;	
	 ZIMMER,	Daniel	P.;	
	 Cali,	Brian	and	
	 Yorgey,	Peter	S.
(54) 4-БИАРИЛИЛ-1-ФЕНИЛАЗЕТИДИН-2-ОНИ
(57)	 1.	Соединение	со	формулата:

 

 
	 каде	што:
 R�	 претставува	 еден,	 два,	 три,	 четири	 или	 пет	

остатоци	кои	се	независно	еден	од	друг	одбрани	
од	H,	халоген,	-OH,	понизок	алкил,	OCF�H,	OCF�,	
CF�H,	 CH�F,	 -O-понизок	 алкил,	 метилендиокси,	
етилендиокси,	 хидрокси	 понизок	 алкил,	 -CN,	
CF3,	 нитро,	 -SH,	 -S-понизок	 алкил,	 амино,	
алкиламино,	 диалкиламино,	 аминосулфонил,	
алкиламиносулфонил,	 диалкиламиносулфонил,	
алкилсулфонил,	 арилсулфонил,	 ацил,	 карбокси,	
алкоксикарбонил,	 карбоксиалкил,	 карбоксамидо,	
алкилсулфоксид,	 ациламино,	 амидино,	 фенил,	
бензил,	фенокси,	бензилокси,	-PO�H�,	-SO�H,	

	 -B(OH)�,	 шеќер,	 полиол,	 глукуронид	 и	 шеќерен	
карбамат;

 R�	 претставува	 еден,	 два,	 три,	 четири	 или	 пет	
остатоци	кои	се	независно	еден	од	друг	одбрани	
од	H,	халоген,	-OH,	понизок	алкил,	OCF�H,	OCF�,	
CF�H,	 CH�F,	 -O-понизок	 алкил,	 метилендиокси,	
етилендиокси,	 хидрокси	 понизок	 алкил,	 -CN,	
CF�,	 нитро,	 -SH,	 -S-понизок	 алкил,	 амино,	
алкиламино,	 диалкиламино,	 аминосулфонил,	
алкиламиносулфонил,	 диалкиламиносулфонил,	
алкилсулфонил,	 арилсулфонил,	 ацил,	 карбокси,	
алкоксикарбонил,	 карбоксиалкил,	 карбоксамидо,	
алкилсулфоксид,	 ациламино,	 амидино,	 -PO�H�,	
-SO�H,	 -B(OH)�,	 шеќер,	 полиол,	 глукуронид	 и	
шеќерен	карбамат;

 R4	 претставува	 еден,	 два,	 три	 или	 четири	
остатоци	 кои	 се	 одбрани	 независно	 еден	 од	
друг	 од	 H,	 халоген,	 -OH,	 понизок	 алкил,	 -O-
понизок	 алкил,	 хидрокси	 понизок	 алкил,	 -CN,	
CF�,	 нитро,	 -SH,	 -S-понизок	 алкил,	 амино,	
алкиламино,	 диалкиламино,	 аминосулфонил,	
алкиламиносулфонил,	 диалкиламиносулфонил,	
алкилсулфонил,	 арилсулфонил,	 ацил,	 карбокси,	
алкоксикарбонил,	 карбоксиалкил,	 карбоксамидо,	
алкилсулфоксид,	 ациламино,	 амидино,	 -PO�H�,	
-SO�H,	 -B(OH)�,	 шеќер,	 полиол,	 глукуронид	 и	
шеќерен	карбамат;

 R5	 претставува	 еден,	 два,	 три,	 четири	 или	 пет	
остатоци	кои	се	одбрани	независно	еден	од	друг	
од	 водород,	 халоген,	 -OH,	 понизок	 алкил,	 -O-
понизок	 алкил,	 метилендиокси,	 етилендиокси,	
хидрокси	понизок	алкил,	-CN,	-CF�,	нитро,	-SH,	-S-
понизок	алкил,	амино,	алкиламино,	диалкиламино,	
аминосулфонил,	алкиламиносулфонил,	диалкил–
аминосулфонил,	алкилсулфонил,	арилсулфонил,	
ацил,	карбокси,	алкоксикарбонил,	карбоксиалкил,	
карбоксамидо,	 алкилсулфоксид,	 ациламино,	
амидино,	

	 -PO�H�,	-SO�H,	-B(OH)�,	шеќер,	полиол,	глукуронид	
и	шеќерен	карбамат;	под	услов	кога	R5	е	водород,	
R4	да	биде	-OH,	-SH	или	-B(OH)�;

	 U	е	 (C�-C6)-алкилен,	каде	што	еден	или	повеќе	-
CH�-	може	да	се	заменат	со	радикал	одбран	од	-S-
,	-S(O)-,	-SO�-,	-O-,	-C(=O)-,	-CHOH-,	-CHF-,	-CF�-,	
-CH(O-понизок	 алкил)-,	 -CH(O-понизок	 ацил)-,	 -
CH(OSO�H)-,	-CH(OPO�H�)-,	-CH(OB(OH)�)-,	или	

	 -NOH-;	под	услов:
 (�) R5	да	не	може	да	биде	група	-CN;	2,5-диметокси;	

2,6-диметокси	или	халоген,	кога	ниту	R4	ниту	R5 
не	содржат	 група	 -OH,	амино,	понизок	алкил,	O-
понизок	алкил,	алкоксикарбонил,	-B(OH)�,	-PO�H� 
или	-SO�H;

	 (2)	соседните	остатоци	-CH�-	во	U	да	не	може	да	
се	заменат	со	-S-,	-S(O)-,	-SO�-	или	-O-;	и

	 (3)	остатоците	-S-,	-S(O)-,	-SO�-,	-O-	и	-NH-	во	U	да	
не	може	да	се	одделат	само	со	еден	јаглерод.	

	 Има	уште	96	патентни	барања.
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(5�)  (��) 902614
  (��) Т1
(��) �007/�96 (��) �9/�0/�007
  (45) �0/06/�008
(30)	 20020391359P		25/06/2002		US
(96)	 20/06/2003	EP03760708.2
(97)	 05/09/2007	EP1539802 
(7�) Serono genetics Institute S.A.
 Route Nationale 7  91030 Evry Cedex, FR
(74)	 ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ	А.Д.	СКОПJЕ  
 бул.	„Кузман	Јосифовски	Питу„	28	лок.8,	
	 1000,	Скопје
(72)	 CAVAREC,	Laurent;	
	 CHUMAKOV,	Ilya;	
	 DESTENAVES,	Benoit;	
	 GOTHIER,	Catherine	and	
	 ELIAS,	Isabelle
(54) НОВИ KcnQ ПОЛИПЕПТИДИ И НИВНА 

УПОТРЕБА ВО ДИЈАГНОЗАТА НА МЕНТАЛНИ 
ПОРЕМЕТУВАЊА

(57)	 1.	 Изолиран	 полипептид	 избран	 од	 групата	
составена	од:

	 а)	полипептид	 којшто	 содржи	 опсег	 од	 најмалку	
дваесет	амино	киселини	од	амино	киселините	од	
589	до	643	од	SEQ	ID	NO:	2;

	 б)	полипептид	 којшто	содржи	амино	 киселини	од	
589	до	643	од	SEQ	ID	NO:	2;

	 в)	полипептид	 којшто	содржи	амино	 киселини	од	
545	до	643	од	SEQ	ID	NO:	2;

	 г)	 полипептид	којшто	ја	содржи		SEQ	ID	NO:	2;
	 д)	полипептид	којшто	ја	содржи		SEQ	ID	NO:	4;
	 ѓ)	полипептид	којшто	ја	содржи		SEQ	ID	NO:	6;
	 е)	полипептид	кој	што	содржи	мутеин	од	било	која	

од	SEQ	ID	NO:	2,	SEQ	ID	NO:	4	или	SEQ	ID	NO:	6,	
каде	што	наведениот	мутеин	има		

	 најмалку	95%,	96%,	97%,	98%	или	99%	идентичност	
со	најмалку	една	од	SEQ	ID	NO:	2,	SEQ	ID	NO:	4	
или	SEQ	ID	NO:	6;	и

	 ж)	мутеин	на	било	кое	од	(б)	до	(ѓ)	каде	што	било	
која	 измена	 во	 амино	 киселинската	 секвенца	 се	
конзервативни	амино	 киселински	 супституции	на	
амино	киселинските	секвенции	од	(б)	до	(ѓ).	

	 Има	уште	35	патентни	барања.
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(5�) C 07D 211/22 (��) 902591
  (��) Т1
(��)  �007/40� (��) �5/�0/�007
  (45) �0/06/�008
(30)	 19980042251		13/03/1998		US	and	
	 19990250718		16/02/1999		US
(96)	 11/03/1999	EP	99911318.6
(97)	 19/09/2007	EP	1192134	B1
(7�) Aventis Pharmaceuticals, Inc. and 
 Sanofi-Aventis Deutschland gmbH
 300 Somerset Corporate Boulevard,   

Bridgewater, new Jersey 08807, US, US and
 Bruningstrasse 50, 
 65929 Frankfurt am Main, De, De
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ  
 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(72)	 BINA	Alan	G.;	
	 DAUGS,	Edward	D..;	
	 EVANS	Jonathan	C.;	
	 FLEMMING	Hans-Wolfram;	
	 GUILLAMOT	Gerard;	
	 HAWTORNE	Robert	A.;	
	 HILPERT	Thomas	H.E.;	
	 HITT	James	E.;	
	 KING	Chi-Hsin	R.;	
	 KOEK	Johannes	N.;	
	 LASKOVICS	Frederick	M.;	
	 LEFLER	John	M.;	
	 MARGOLIN	Alexey	L.;	
	 MINISH,	Sharon	K.;	

	 ORTYL	Thomas	T.;	
	 RAJEWSKI	Lian	G.;	
	 SACK	Marvin	J.;	
	 SKULTETY	Paul	F.;	
	 STOLTZ-DUNN	Sandra	K.;	
	 TIGNER	Alonzo	L.	and	
	 TOMLINSON	Ian	A.
(54) ПОСТАПКИ ЗА ДОБИВАЊЕ (R)-g(A)-2,3-

Д И М Е ТО КС И Ф Е Н И Л ) - 1 - ( 2 - ( 4 - ФЛ УО РО –
ФЕНИЛ)ЕТИЛ)-4-ПИПЕРИДИНМЕТАНОЛ

(57)	 1.	 Соединение	 со	 формулата	 (3a)	 со	 назив	
(R)-α-(2,3-диметоксифенил)-1-[2-(4-флуоро–
фенил)етил]-4-пиперидинметанол,	сол	на	(2S,3S)-
(+)-ди-p-анизоил)винска	киселина:	

 

	 Има	уште	9	патентни	барања.
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(5�) B 67D 1/04 (��) 902575
  (��) Т1
(��) �007/4�� (��) ��/��/�007
  (45) �0/06/�008
(30)	 1023967			21/07/2003		NL
(96)	 15/07/2004	EP	04774822.3
(97)	 22/08/2007	EP	1651556	B1
(7�) Heineken Suplly chain B.V
 Burgemeester Smeetsweg 1  
 2382 PH Zoeterwoude, nL
(74)	 ТОНИ	МЛАДЕНОВСКИ 
 Ул.	‘’Илинденска’’		2/	13,	1400,	Велес
(72)	 PAKKERT,	Engbert,	Hermannes	and	
	 INNIKEL,	Quintijin
(54) РАЗДВОЈУВАЧ НА ПИЈАЛАК СО ЛИНИЈА ЗА 

РАЗДВОЈУВАЊЕ КОЈА СЕ ОТВОРА СО ОСКА
(57)	 1.	 Раздвојувач	 на	 пијалак	 (1)	 со	 комора	 (2)	 со	

отвор	 за	 сместување	 на	 контејнерот	 (13)	 со	
газиран	пијалак,	 контејнерот	има	отвор	 за	излез	

со	вентил	за	исклучување	(10),	глава	за	славина	
(14)	 која	 за	 време	 на	 употребата	 е	 поврзана	 со	
отворот	за	излез	(9)	преку	линија	(13),	славината	
има	 оперативен	 елемент	 (23,	 25)	 за	 отворање	
и	 затворање	 на	 линијата,	 назначен	 со	 тоа	 што	
линијата	има	релативно	 крут	дел	 (32,	70)	 со	прв	
дел	(30,	76)	и	втор	дел	(31,	77)	кои	се	во	контакт	
еден	со	друг	во	контактна	рамнина	која	се	протега	
вдолж	 правецот	 на	 линијата	 и	 која	 може	 да	 се	
употреби	 за	 да	 обезбеди	 влез	 кон	 внатрешната	
површина	 од	 делот	 од	 линијата,	 каде	 уредите	
за	 запечатување	 (41,	 42,	 47,	 79,	 90,	 91)	 кои	
се	 протегаат	 вдолж	 правецот	 на	 линијата	 се	
распоредени	на	или	близу	во	контакт	со	рамнината	
за	да	формираат	течна	бариера	и	каде	двата	дела	
од	линијата	имаат	зглоб	(34,	35,	80,	81)	кој	може	
да	 го	 придвижи	 елементот	 за	 заклучување	 (51,	
52,	53,	59,	60,	82,	83)	за	фиксирање	на	деловите	
од	линијата	(30,	31,	76,	77)	во	позиција	на	контакт	
еден	со	друг.	

	 Има	уште	8	патентни	барања.
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(5�) B 67D 1/04, 1/08 (��) 902586
  (��) Т1
(��) �007/4�4 (��) ��/��/�007
  (45) �0/06/�008
(30)	 1023969		21/07/2003		NL
(96)	 15/07/2004	EP	04774824.9
(97)	 29/08/2007	EP	1651558	B1
(7�) HeIneKen SUPPLY cHAIn B.V.
 Burgemeester Smeetsweg 1  
 2382 PH Zoeterwoude, nL
(74)	 ТОНИ	МЛАДЕНОВСКИ	
 Ул.	‘’Илинденска’’		2/	13,	1400,	Велес
(72)	 PAKKERT,	Engbert,	Hermannes	and	
	 INNIKEL,	Quintijin
(54) СИСТЕМ ЗА РАЗДВОЈУВАЊЕ ПИЈАЛАК И 

КОНТЕЈНЕР СО РЕЗЕРВОАР ЗА МЕДИУМ ЗА 
ПРИТИСОК

(57)	 1.	Систем	од	раздвојувач	на	пијалак	(2)	со	комора	
(4)	 за	 сместување	 на	 контејнерот	 со	 газиран	
пијалак,	капак	(5)	за	затворање	на	комората,	глава	

на	 раздвојувачот	 (13)	 за	 отворање	 и	 затворање	
на	линијата	за	раздвојување	 (10)	и	контејнер	 (3)	
со	газиран	пијалок		со	отвор	на	раздвојувачот	на	
пијалакот	(8)	и	линија	за	раздвојување	(10)	која	го	
поврзува	отворот	на	раздвојувачот	на	пијалакот	со	
главата	 за	 раздвојување,	 контејнерот	 има	 отвор	
за	довод	на	медиумот	за	притисок	(21)	назначен 
со тоа што	контејнерот	(3)	има	резервоар	(17)	
за	медиумот	за	притисок,	резервоарот	има	линија	
за	 удвојување	 на	 притисокот	 (20),	 капакот	 има	
линија	за	притисок	(22)	со,	на	едниот	крај,	спојка	
на	резервоарот	(23)	за	поврзување	на	резервоарот	
со	 линијата	 за	 удвојување	 на	 притисокот	 и	 на	
другиот	 крај,	 спојка	 со	 доводот	 на	 медиумот	 за	
притисок,	 каде	 спојката	 на	 резервоарот	 (23)	 и	
спојката	на	доводот	на	медиумот	за	притисок	(24)	
се	доведени	во	тесна	течна	врска	со	линијата	за	
притисок	(20)	и	отворот	на	медиумот	за	притисок	
(21),	во	склад	со	затворањето	на	капакот	(5).	

	 Има	уште	5	патентни	барања.

902586
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Patenti

��4

(5�) C 07C 237/30,  (��) 902583
	 A	61K	31/165,		 (��) Т1
	 A	61P	19/02,		 (��) �5/��/�007
	 C	07C	323/25,		 (45) �0/06/�008
	 C	07D	233/64
(��) �007/4�6  
(30)	 0015744		27/06/2000		GB;	
	 0017942		22/07/2000		GB	and	
	 9904651		17/12/1999		SE
(96)	 12/12/2000	EP	03013990.1
(97)	 31/10/2007	EP	1352896	B1
(7�) AstraZeneca AB
 151 85 Sodertalje, SE
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ 
 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(72)	 Caffrey,	Moya;	
	 Pimm,	Austen;	
	 Thorne,	Philip;	
	 Willis,	Paul;	
	 Furber,	Mark,;	
	 Mortimore,	Michael,;	
	 Alcazar,	Lilian	and	
	 Luker,	Timothy

(54) ДЕРИВАТИ НА АДАМАНТАН ЗА ТРЕТИРАЊЕ 
ИНФЛАМАТОРНИ, ИМУНОЛОШКИ И 
КАРДИОВАСКУЛАРНИ ЗАБОЛУВАЊА

(57)	 1.	Соединение	кое	е	одбрано	од:
	 2 -Хлоро - 5 - [ [ 2 - ( 2 - х идро к си - етиламино ) -

етиламино]-метил]-N-(трицикло[3.3.1.13,7]дец-1-
илметил)бензамид,

	 2-Хлоро-5-[3-[(2-хидроксиетил)амино]пропил]-N-
(трицикло[3.3.1.13,7]дец-1-илметил)бензамид,

	 2-Хлоро-5-[3-[(3-хидроксипропил)амино]пропил]-
N-(трицикло[3.3.1.13,7]дец-1-илметил)бензамид,

	 2 - Х л о р о - 5 - [ 3 - ( м ет и л амин о ) п р о п и л ] - N -
(трицикло[3.3.1.13,7]дец-1-илметил)бензамид,

	 2-Хлоро-5-[3-[(1-метилетил)амино)пропил]-N-
(трицикло[3.3.1.13,7]дец-1-илметил)бензамид,

	 5- [3 - [ (2-Амино-2-метилпропил)амино]про
пил]-2-хлоро-N-(трицикло[3.3.1.13,7]дец-1-
илметил)бензамид,	и

	 2-Хлоро-5-[3-[(2-хидрокси-2-метилпропил)амин
о]пропил]-N-(трицикло[3.3.1.13,7]дец-1-илметил)-
бензамид.	

	 Има	уште	13	патентни	барања.

902583
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Patenti

(5�) A 61K 9/16, 31/137 (��) 902607
  (��) Т1
(��) �007/4�8 (��) �6/��/�007
  (45) �0/06/�008
(30)	 102004036641		28/07/2004		DE
(96)	 27/07/2005	EP	05768606.5
(97)	 26/12/2007	EP1778193
(7�) KRKA, tovarna zdravil, d.d., novo Mesto
 Smarjeska cesta 6, 8501 novo mesto, SI
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ  
 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(72)	 PISEK,	Robert;	
	 ZUPANCIC,	Silvo	and	
	 SEGULA,	Zakelj,	Mojca
(54) ФАРМАЦЕВТСКИ ПАРТИКУЛАТЕН СОСТАВ СО 

ПРОДОЛЖЕНО ОСЛОБОДУВАЊЕ КОЈ СОДРЖИ 
ВЕНЛАФАКСИН

(57)	 1.	Метода	за	добивање	фармацевтски	состав	кој	
содржи	 венлафаксин	 или	 негова	 фармацевтски	
прифатлива	 сол,	 назначена со тоа што	 ги	
опфаќа	следните	етапи:

	 (1)	 подготвување	 на	 суспензија	 на	 венлафаксин	
или	сол	на	венлафаксин,	каде	што	растворливоста	
на	 наведениот	 венлафаксин	 или	 солите	 на	
венлафаксин	ќе	биде	помала	од	25	g/l	на	собна	
температура;

	 (2)	 претворање	 на	 суспензијата	 од	 етапа	 (1)	 во	
форма	на	честици;

	 (3)	 обложување	 на	 честиците	 кои	 се	 добиени	
во	етапа	 (2),	 со	 слој	од	полимер	со	продолжено	
ослободување.	

	 Има	уште	28	патентни	барања.

902607
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Patenti
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(5�) A 61K 38/22, 31/425, 38/26,  (��) 902574
	 A	61P	3/08	 (��) Т1
(��) �007/4�� (��) �0/��/�007 

 (45) �0/06/�008
(30)	 139794		21/06/1999		US
(96)	 06/06/2000	EP	00938173.2
(97)	 12/09/2007	EP1133312
(7�) eLI LILLY AnD cOMPAnY
 Lilly corporate center  Indianapolis, 
 Indiana 46285, US
(74)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ 
 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(72)	 VIGNATI,	Louis;	
	 JOHNSON,	William,T.;	
	 STRAMM,	Lawrence,	E.	and	
	 YAKUBU-MADUS,	Fatima,	Emitsel

(54) СИНЕРГЕТСКА УПОТРЕБА НА ТИАЗО–
ЛИДИНЕДИОНИ СО ГЛУКАГОН-СЛИЧЕН 
ПЕПТИД-1 И НИВНИ АГОНИСТИ ЗА ЛЕКУВАЊЕ 
ДИЈАБЕТЕС НЕ-ЗАВИСЕН ОД ИНСУЛИН

(57)	 1.	 Употреба	 на	 ефективна	 количина	 на	 GLP-
1	 пептиден	 агонист	 во	 подготвување	 на	 лек	
за	 лекување	 на	 диабетес	 мелитус	 независен	
од	 инсулин,	 кадешто	 лекувањето	 содржи	 ко-
администрација	на	ефективна	 количина	на	GLP-
1	 пептиден	 агонист	 со	 ефективна	 количина	 на	
тиазолидиндион	 кадешто	 ефективната	 количина	
на	GLP-1	пептидниот	агонист	е	во	опсег	од	5	до	
200	μг	на	ден.	

	 Има	уште	12	патентни	барања.

902583
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Patenti

(5�) C 07D 209/42,  (��) 902612
	 A	61K	31/404,		 (��) Т1
	 A	61P	9/12,		 (��) �4/��/�007
 C 07C �7�/�� (45) �0/06/�008
(��) �007/5�6  
(30)	 02290206.8		30/01/2002		EP
(96)	 30/01/2002	EP02290206.8
(97)	 27/06/2007	EP1333026
(7�) Les Laboratoires Servier
 1, rue Carle Hebert, 92415 Courbevoie Cedex, FR
(74)	 Бајалски	Димитар,	адвокат 
 Ул.	Ѓуро	Ѓаковиќ	бр.	72/1-1	1000	Скопје
(72)	 PORCS-MAKKAY,	Marta;		
	 MEZEI,	Tibor;	
	 SIMIG,	Gyula	and	
	 MANDI,	Attila
(54) ПОСТАПКА ЗА ПОДГОТОВКА НА ПЕРИНДОПРИЛ 

СО ВИСОКА ЧИСТОТА И ИНТЕРМЕДИЈАРНИ 
СОЕДИНЕНИЈА КОРИСНИ ВО СИНТЕЗАТА

(57)	 1.	 Постапка	 за	 подготовка	 на	 соединението	 со	
формула	I	и	t-бутиламин	сол	со	формула	I’:	

	 без	 загадувања	 изведливи	 од	 дициклохексил	
карбодиимид,	 особено	 без	 соединенија	 со	
формула	VII’и	VIII’:	

	 која	 вклучува	 реагирање	 со	 соединението	 со	
формула	II:	

 

	 со	дериват	на	карбонска	киселина	селектиран	од	
алкил	 хлороформијатите;	 ди-алкил-дикарбонати	
и	 бензил	 хлороформијати;	 со	 активација	 на	
соединението	од	така	добиената	општа	формула	
III	:	

	 кадешто	 R	 стои	 за	 понизок	 алкил	 или	 арил-
понизок	алкил,	со	тионил	хлорид;	така	добиеното	
активирано	 соединение	 стапува	 во	 реакција	 со	
соединението	со	формула	IV:	

 

	 и	доколку	се	сака	така	добиеното	соединение	со	
формула	I	стапува	во	реакција	со	t-бутиламин,	

	 што	 значи	 дека	 „понизок	 алкил”	 значи	 алкилна	
група	со	нормален	или	

	 разгранет	 синџир	 која	 содржи	 1-6	 атоми	 на	
јаглен.	

	 Има	уште	20	патентни	барања.

902612
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Patenti

��8

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

Pregledi

pregledi

PREGLED NA objavENI PATENTI SPORED ME\UNARODNATA KLASIFIKACIJA NA PATENTITE 

(51)  kod po Me|unarodnata klasifikacija na patentite (MKP) 
(51)  kod po Me|unarodnata klasifikacija na patentite (MKP) - osnoven
(11,13)  registarski broj na dokumentot, vid na dokumentot

A61K31/44	 C07D471/04	 902613	T1
A61K31/505	 C07D471/04	 902613	T1
A61K31/52	 C07D471/04	 902613	T1
B67D1/04	 B67D1/04	 902575	T1
C07D471/04	 C07D471/04	 902613	T1
C07D487/04	 C07D471/04	 902613	T1
A01K67/027	 C12N15/79	 902569	T1
A01N37/52	 A01N37/52	 902564	T1
A61B17/12	 A61M25/10	 902532	T1
A61K31/00	 A61K31/00	 902530	T1
A61K31/00	 C07D235/30	 902541	T1
A61K31/137	 A61K9/48	 902589	T1
A61K31/137	 A61K9/16	 902607	T1
A61K31/155	 A61K31/192	 902570	T1
A61K31/16	 C07C235/20	 902608	T1
A61K31/165	 C07C237/30	 902583	T1
A61K31/166	 C07C381/00	 902579	T1
A61K31/17	 A61K31/205	 902538	T1
A61K31/19	 A61K31/20	 902566	T1
A61K31/19	 C07C317/44	 902599	T1
A61K31/192	 C07C51/00	 902526	T1
A61K31/192	 A61K31/192	 902570	T1
A61K31/192	 C07C235/20	 902556	T1
A61K31/195	 A61K31/192	 902570	T1
A61K31/195	 C07C311/08	 902610	T1
A61K31/20	 A61K31/20	 902566	T1
A61K31/205	 A61K31/205	 902538	T1
A61K31/216	 C07C51/00	 902526	T1
A61K31/216	 A61K31/192	 902570	T1
A61K31/22	 A61K31/505	 902546	T1
A61K31/28	 A61K31/28	 902551	T1
A61K31/336	 A61K47/14	 902593	T1
A61K31/343	 C07D333/20	 902558	T1
A61K31/35	 C07D407/06	 902522	T1
A61K31/365	 A61K31/505	 902546	T1
A61K31/38	 C07D277/36	 902588	T1
A61K31/381	 C07D333/20	 902558	T1

A61K31/397	 A61K31/7076	 902582	T1
A61K31/397	 C07D205/08	 902621	T1
A61K31/40	 A61K31/40	 902519	T1
A61K31/40	 A61K31/505	 902546	T1
A61K31/4015	 A61K35/56	 902544	T1
A61K31/4025	 C07D405/12	 902604	T1
A61K31/403	 C07D209/52	 902565	T1
A61K31/403	 A61K31/403	 902573	T1
A61K31/404	 C07D209/42	 902612	T1
A61K31/415	 A61K31/505	 902546	T1
A61K31/415	 C07D519/00	 902617	T1
A61K31/4184	 C07D235/30	 902541	T1
A61K31/423	 C07D235/30	 902541	T1
A61K31/4245	 C07D271/06	 902525	T1
A61K31/4245	 C07D413/14	 902611	T1
A61K31/425	 C07D277/36	 902588	T1
A61K31/425	 C07D519/00	 902617	T1
A61K31/425	 A61K38/22	 902574	T1
A61K31/427	 C07D405/12	 902604	T1
A61K31/427	 C07D277/46	 902623	T1
A61K31/433	 C07D271/06	 902525	T1
A61K31/433	 C07D207/44	 902549	T1
A61K31/437	 C07D235/30	 902541	T1
A61K31/44	 A61K31/20	 902566	T1
A61K31/44	 C07D489/02	 902555	T1
A61K31/44	 A61K31/505	 902546	T1
A61K31/4436	 A61K31/20	 902566	T1
A61K31/4439	 C07D235/30	 902541	T1
A61K31/444	 C07D213/74	 902533	T1
A61K31/445	 C07D211/26	 902561	T1
A61K31/4453	 A61K31/4453	 902615	T1
A61K31/453	 C07D405/12	 902590	T1
A61K31/454	 C07D401/06	 902524	T1
A61K31/47	 C07D215/40	 902585	T1
A61K31/4709	 C07D401/06	 902524	T1
A61K31/4709	 C07D235/30	 902541	T1
A61K31/4725	 C07D401/06	 902524	T1
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Patenti

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

Pregledi

A61K31/473	 C07D219/04	 902603	T1
A61K31/485	 A61K9/52	 902594	T1
A61K31/485	 A61K31/4453	 902615	T1
A61K31/4995	 A61K31/4995	 902545	T1
A61K31/5025	 C07D487/04	 902540	T1
A61K31/505	 A61K45/06	 902542	T1
A61K31/505	 C07D487/04	 902562	T1
A61K31/505	 A61K31/505	 902546	T1
A61K31/506	 C07D235/30	 902541	T1
A61K31/52	 C07D473/30	 902543	T1
A61K31/527	 C07D239/70	 902539	T1
A61K31/535	 C07D498/04	 902535	T1
A61K31/5377	 A61K47/38	 902609	T1
A61K31/5377	 C07D235/30	 902541	T1
A61K31/5415	 C07D279/02	 902605	T1
A61K31/549	 C07D279/02	 902605	T1
A61K31/55	 C07D235/30	 902541	T1
A61K31/5513	 A61K31/5513	 902557	T1
A61K31/56	 A61K31/56	 902536	T1
A61K31/565	 A61K31/56	 902536	T1
A61K31/568	 A61K31/56	 902536	T1
A61K31/58	 C07J1/00	 902622	T1
A61K31/7012	 A61K31/5513	 902557	T1
A61K31/7034	 A61P3/04	 902581	T1
A61K31/7076	 A61K31/7076	 902582	T1
A61K35/56	 A61K35/56	 902544	T1
A61K38/05	 C07K5/078	 902592	T1
A61K38/09	 A61K38/09	 902560	T1
A61K38/09	 A61K9/51	 902619	T1
A61K38/10	 C07K7/08	 902534	T1
A61K38/17	 A61K35/56	 902544	T1
A61K38/17	 C12N15/62	 902559	T1
A61K38/20	 A61K38/20	 902571	T1
A61K38/22	 A61K38/22	 902574	T1
A61K38/26	 A61K38/22	 902574	T1
A61K39/21	 A61K39/39	 902537	T1
A61K39/245	 A61K39/285	 902601	T1
A61K39/275	 C12N15/863	 902602	T1
A61K39/285	 A61K39/285	 902601	T1
A61K39/285	 C12N15/863	 902602	T1
A61K39/39	 A61K39/39	 902537	T1
A61K39/395	 C12N15/79	 902569	T1
A61K45/06	 A61K45/06	 902542	T1
A61K45/06	 C07D235/30	 902541	T1
A61K47/12	 A61K38/20	 902571	T1
A61K47/12	 A61K31/5513	 902557	T1

A61K47/14	 A61K31/56	 902536	T1
A61K47/14	 A61K47/14	 902593	T1
A61K47/26	 A61K38/09	 902560	T1
A61K47/26	 A61K31/5513	 902557	T1
A61K47/26	 A61K31/4995	 902545	T1
A61K47/38	 A61K47/38	 902609	T1
A61K49/08	 A61K49/08	 902576	T1
A61K49/10	 A61K49/08	 902576	T1
A61K9/00	 A61K9/00	 902620	T1
A61K9/08	 A61K38/09	 902560	T1
A61K9/08	 A61K47/14	 902593	T1
A61K9/08	 A61K31/28	 902551	T1
A61K9/16	 A61K9/16	 902607	T1
A61K9/19	 A61K31/5513	 902557	T1
A61K9/48	 A61K9/48	 902589	T1
A61K9/48	 A61K47/14	 902593	T1
A61K9/51	 A61K9/51	 902619	T1
A61K9/52	 A61K9/52	 902594	T1
A61K9/70	 A61K9/70	 902523	T1
A61L2/07	 A61L2/07	 902547	T1
A61M25/10	 A61M25/10	 902532	T1
A61M5/20	 A61M5/20	 902597	T1
A61M5/32	 A61M5/20	 902597	T1
A61P1/00	 C07K7/08	 902534	T1
A61P1/04	 C07D405/12	 902590	T1
A61P1/04	 C07D401/06	 902524	T1
A61P1/06	 C07D401/06	 902524	T1
A61P11/00	 C07K7/08	 902534	T1
A61P13/08	 C07K7/08	 902534	T1
A61P15/08	 A61K31/56	 902536	T1
A61P17/10	 A61K31/20	 902566	T1
A61P19/02	 C07C237/30	 902583	T1
A61P21/02	 A61K31/4453	 902615	T1
A61P25/00	 C07D277/36	 902588	T1
A61P25/00	 C07D333/20	 902558	T1
A61P25/00	 C07D211/26	 902561	T1
A61P25/00	 C07D401/06	 902524	T1
A61P25/04	 A61K9/52	 902594	T1
A61P25/08	 A61K31/4453	 902615	T1
A61P25/16	 C07D487/04	 902540	T1
A61P25/16	 C07D213/74	 902533	T1
A61P25/16	 C07C51/00	 902526	T1
A61P25/18	 A61K31/5513	 902557	T1
A61P25/28	 C07C51/00	 902526	T1
A61P25/28	 C07D487/04	 902562	T1
A61P25/28	 C07D207/44	 902549	T1
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Patenti

��0

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

Pregledi

A61P25/28	 A61K31/5513	 902557	T1
A61P25/28	 C07D279/02	 902605	T1
A61P29/00	 C07D215/40	 902585	T1
A61P29/00	 C07K7/08	 902534	T1
A61P29/00	 C07D239/70	 902539	T1
A61P3/00	 C07C235/20	 902608	T1
A61P3/00	 A61K31/192	 902570	T1
A61P3/04	 A61P3/04	 902581	T1
A61P3/04	 C07K7/08	 902534	T1
A61P3/04	 C07C51/00	 902526	T1
A61P3/04	 C07D473/30	 902543	T1
A61P3/06	 C07D205/08	 902621	T1
A61P3/08	 C07C51/00	 902526	T1
A61P3/08	 A61K38/22	 902574	T1
A61P3/10	 A61P3/04	 902581	T1
A61P3/10	 A61K31/205	 902538	T1
A61P3/10	 C07C235/20	 902556	T1
A61P3/10	 C07D405/12	 902604	T1
A61P31/04	 C07D235/30	 902541	T1
A61P31/18	 A61K39/39	 902537	T1
A61P33/02	 A61K47/14	 902593	T1
A61P35/00	 A61K45/06	 902542	T1
A61P35/00	 C07C51/00	 902526	T1
A61P35/00	 A61K35/56	 902544	T1
A61P35/00	 C07D407/06	 902522	T1
A61P35/00	 A61K47/38	 902609	T1
A61P35/00	 A61K38/20	 902571	T1
A61P35/00	 A61K31/4995	 902545	T1
A61P35/00	 C07D401/06	 902524	T1
A61P35/00	 C07D219/04	 902603	T1
A61P37/02	 C07D487/04	 902540	T1
A61P37/02	 C07D519/00	 902617	T1
A61P37/08	 C07C51/00	 902526	T1
A61P37/08	 C07D519/00	 902617	T1
A61P43/00	 A61P3/04	 902581	T1
A61P43/00	 C07D401/06	 902524	T1
A61P43/00	 A61K31/505	 902546	T1
A61P5/26	 A61K31/56	 902536	T1
A61P5/46	 C07J1/00	 902622	T1
A61P7/02	 A61K31/7076	 902582	T1
A61P7/02	 C07K5/078	 902592	T1
A61P9/00	 C07K7/08	 902534	T1
A61P9/06	 C07C381/00	 902579	T1
A61P9/06	 C07D401/06	 902524	T1
A61P9/10	 C07C51/00	 902526	T1
A61P9/10	 C07C381/00	 902579	T1

A61P9/10	 C07D401/06	 902524	T1
A61P9/10	 C07D519/00	 902617	T1
A61P9/12	 A61K31/403	 902573	T1
A61P9/12	 C07D401/06	 902524	T1
A61P9/12	 C07D413/14	 902611	T1
A61P9/12	 C07D209/42	 902612	T1
B21B1/22	 B21H7/00	 902596	T1
B21B13/00	 B21H7/00	 902596	T1
B21C37/02	 B21H7/00	 902596	T1
B21H7/00	 B21H7/00	 902596	T1
B29C59/04	 B21H7/00	 902596	T1
B44D3/12	 B65D1/22	 902598	T1
B65D1/22	 B65D1/22	 902598	T1
B65D43/06	 B65D43/06	 902553	T1
B67D1/04	 B67D1/04	 902586	T1
B67D1/08	 B67D1/04	 902586	T1
C01F11/46	 C04B11/05	 902624	T1
C04B11/05	 C04B11/05	 902624	T1
C07C203/04	 A61K31/403	 902573	T1
C07C227/32	 C07C227/32	 902580	T1
C07C235/20	 C07C235/20	 902608	T1
C07C235/20	 C07C235/20	 902556	T1
C07C237/30	 C07C237/30	 902583	T1
C07C251/48	 C07C51/00	 902526	T1
C07C251/48	 C07C51/00	 902529	T1
C07C271/22	 C07D209/42	 902612	T1
C07C281/00	 C07C51/00	 902526	T1
C07C281/00	 C07C51/00	 902529	T1
C07C311/08	 C07C311/08	 902550	T1
C07C311/08	 C07C311/08	 902610	T1
C07C315/02	 C07C315/02	 902527	T1
C07C317/44	 C07C317/44	 902599	T1
C07C317/46	 C07C317/44	 902599	T1
C07C323/09	 C07C51/00	 902526	T1
C07C323/09	 C07C51/00	 902529	T1
C07C323/25	 C07C237/30	 902583	T1
C07C323/61	 C07C51/00	 902529	T1
C07C323/63	 C07C51/00	 902526	T1
C07C323/63	 C07C51/00	 902529	T1
C07C323/64	 C07C51/00	 902529	T1
C07C327/28	 C07C315/02	 902527	T1
C07C381/00	 C07C381/00	 902579	T1
C07C49/597	 C07D207/44	 902549	T1
C07C51/00	 C07C51/00	 902526	T1
C07C51/00	 C07C51/00	 902529	T1
C07C59/84	 C07C51/00	 902526	T1
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C07C59/84	 C07C51/00	 902529	T1
C07C59/88	 C07C51/00	 902526	T1
C07C59/88	 C07C51/00	 902529	T1
C07C59/90	 C07C51/00	 902529	T1
C07C67/00	 C07C51/00	 902526	T1
C07C67/00	 C07C51/00	 902529	T1
C07C69/67	 C07C51/00	 902526	T1
C07C69/67	 C07C51/00	 902529	T1
C07C69/712	 C07C51/00	 902526	T1
C07C69/712	 C07C51/00	 902529	T1
C07C69/736	 C07C51/00	 902529	T1
C07C69/738	 C07C51/00	 902529	T1
C07D205/08	 C07D205/08	 902600	T1
C07D205/08	 C07D205/08	 902621	T1
C07D207/44	 C07D207/44	 902549	T1
C07D209/42	 C07K5/02	 902572	T1
C07D209/42	 C07D209/42	 902612	T1
C07D209/48	 C07D207/44	 902549	T1
C07D209/52	 C07D209/52	 902565	T1
C07D209/88	 A61K31/403	 902573	T1
C07D211/22	 C07D211/22	 902591	T1
C07D211/26	 C07D211/26	 902561	T1
C07D213/74	 C07D213/74	 902533	T1
C07D215/38	 C07D213/74	 902533	T1
C07D215/40	 C07D215/40	 902585	T1
C07D217/22	 C07D213/74	 902533	T1
C07D217/24	 C07D215/40	 902585	T1
C07D219/04	 C07D219/04	 902603	T1
C07D223/16	 C07D223/16	 902548	T1
C07D233/64	 C07C237/30	 902583	T1
C07D235/30	 C07D235/30	 902541	T1
C07D239/42	 C07D239/42	 902577	T1
C07D239/48	 C07D473/30	 902543	T1
C07D239/70	 C07D239/70	 902539	T1
C07D263/58	 C07D235/30	 902541	T1
C07D265/38	 C07D498/04	 902535	T1
C07D271/06	 C07D271/06	 902525	T1
C07D277/36	 C07D277/36	 902588	T1
C07D277/46	 C07D277/46	 902623	T1
C07D279/02	 C07D279/02	 902605	T1
C07D285/08	 C07D271/06	 902525	T1
C07D285/08	 C07D207/44	 902549	T1
C07D285/16	 C07D285/16	 902568	T1
C07D285/24	 C07D279/02	 902605	T1
C07D303/32	 C07D407/06	 902522	T1
C07D307/82	 C07D333/20	 902558	T1

C07D311/30	 C07C51/00	 902526	T1
C07D333/20	 C07D333/20	 902558	T1
C07D333/28	 C07D333/20	 902558	T1
C07D333/32	 C07D333/20	 902558	T1
C07D333/34	 C07D277/36	 902588	T1
C07D333/64	 C07D333/20	 902558	T1
C07D401/04	 C07D239/70	 902539	T1
C07D401/06	 C07D401/06	 902524	T1
C07D401/12	 C07D209/52	 902565	T1
C07D401/12	 C07D239/70	 902539	T1
C07D401/12	 C07D405/12	 902604	T1
C07D401/14	 C07D401/06	 902524	T1
C07D403/04	 C07D239/70	 902539	T1
C07D403/04	 C07D235/30	 902541	T1
C07D403/12	 C07D209/52	 902565	T1
C07D405/12	 C07D215/40	 902585	T1
C07D405/12	 C07D239/70	 902539	T1
C07D405/12	 C07D405/12	 902590	T1
C07D405/12	 C07D405/12	 902604	T1
C07D405/14	 C07D405/12	 902590	T1
C07D405/14	 C07D401/06	 902524	T1
C07D407/06	 C07D407/06	 902522	T1
C07D409/12	 C07D405/12	 902604	T1
C07D413/04	 C07D271/06	 902525	T1
C07D413/04	 C07D235/30	 902541	T1
C07D413/06	 C07D271/06	 902525	T1
C07D413/12	 C07D209/52	 902565	T1
C07D413/12	 C07D239/70	 902539	T1
C07D413/14	 C07D401/06	 902524	T1
C07D413/14	 C07D413/14	 902611	T1
C07D417/06	 C07D417/06	 902563	T1
C07D417/12	 C07D209/52	 902565	T1
C07D417/12	 C07D405/12	 902604	T1
C07D417/14	 C07D277/46	 902623	T1
C07D471/04	 C07D401/06	 902524	T1
C07D471/04	 C07D519/00	 902617	T1
C07D473/30	 C07D473/30	 902543	T1
C07D473/34	 C07D473/30	 902543	T1
C07D473/40	 C07D473/30	 902543	T1
C07D487/04	 C07D487/04	 902540	T1
C07D487/04	 C07D487/04	 902562	T1
C07D487/04	 C07D519/00	 902617	T1
C07D489/02	 C07D489/02	 902555	T1
C07D491/048	 C07D401/06	 902524	T1
C07D493/08	 C07D407/06	 902522	T1
C07D495/04	 C07D401/06	 902524	T1
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C07D498/04	 C07D498/04	 902535	T1
C07D498/14	 C07D498/04	 902535	T1
C07D519/00	 C07D519/00	 902617	T1
C07F11/00	 A61K31/00	 902530	T1
C07F9/02	 C07F9/40	 902595	T1
C07F9/38	 C07F9/40	 902595	T1
C07F9/40	 C07F9/40	 902595	T1
C07H15/203	 A61P3/04	 902581	T1
C07H19/00	 C07H19/00	 902578	T1
C07H19/10	 C07H19/00	 902578	T1
C07H19/20	 C07H19/00	 902578	T1
C07J1/00	 C07J1/00	 902622	T1
C07K14/245	 C07K7/08	 902534	T1
C07K14/475	 C07K14/475	 902521	T1
C07K14/71	 C12N15/62	 902559	T1
C07K16/00	 C12N15/79	 902569	T1

C07K16/46	 C12N15/79	 902569	T1
C07K5/02	 C07K5/02	 902572	T1
C07K5/06	 C07K5/02	 902572	T1
C07K5/078	 C07K5/078	 902592	T1
C07K7/08	 C07K7/08	 902534	T1
C07K7/56	 C07K7/56	 902528	T1
C12N15/62	 C12N15/62	 902559	T1
C12N15/79	 C12N15/79	 902569	T1
C12N15/863	 C12N15/863	 902602	T1
C12N5/10	 C12N15/79	 902569	T1
C12N5/10	 C12N15/863	 902602	T1
C12Q1/68	 C12Q1/68	 902584	T1
C12Q1/70	 C12Q1/68	 902584	T1
G06F19/00	 G06F19/00	 902606	T1
H02G3/12	 H02G3/12	 902520	T1
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PREGLED PO NOSITELI NA objavENI PATENTI

(73)  nositel na pravoto na patent
(51)  kod po Me|unarodnata klasifikacija na patentite (MKP) 
(11,13)  registarski broj na dokumentot vid na dokumentot

(7�) LeS LABORATOIReS SeRVIeR 
(51)	 C	07K	5/078,	
	 A	61K	38/05,	
	 A	61P	7/02	 (11,13)	902592	T1
   
 Amgen Inc., 
	 C	07D	471/04,	
	 A	61K	31/44,	31/505,	31/52,	
	 C	07D	487/04	 	 902613	T1
   
 AReS TRADIng S.A. 
	 A	61K	9/51,	38/09	 	 902619	T1
   
 ASTRAZENECA AB 
	 A	61K	31/7076,	31/397,	
	 A	61P	7/02	 	 902582	T1

 AstraZeneca AB 
	 C	07H	19/00,	19/10,	19/20	 902578	T1
   
	 A	61K	47/38,	31/5377,	
	 A	61P	35/00	 	 902609	T1
   
	 C	07C	235/20,	
	 A	61K	31/16,	
	 A	61P	3/00	 	 902608	T1
   
	 C	07C	237/30,	
	 A	61K	31/165,	
	 A	61P	19/02,	
	 C	07C	323/25,	
	 C	07D	233/64	 	 902583	T1
   
 AstraZeneca AB and 
 The University Court of The University of  
 Aberdeen 
	 A	61K	31/505,	31/22,	31/365,	
	 31/40,	31/415,	31/44,	
	 A	61P	43/00	 	 902546	T1

(7�) Aventis Pharmaceuticals, Inc. and 
 Sanofi-Aventis Deutschland gmbH 
(51)	 C	07D	211/22	 (11,13)	902591	T1
   
 BASF Aktiengеsellschaft 
	 C	07D	285/16	 	 902568	T1
   
	 C	07D	239/42	 	 902577	T1
   
	 A	01N	37/52	 	 902564	T1
   
 Bavarian Nordic A/S 
	 A	61K	39/285,	39/245	 	 902601	T1
   
	 C	12N	15/863,	
	 A	61K	39/275,	39/285,	
	 C	12N	5/10	 	 902602	T1
   
 Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft 
	 A	61K	31/56,	31/565,	31/568,	47/14,	
	 A	61P	15/08,	5/26	 	 902536	T1
   
	 C	07D	215/40,	
	 A	61K	31/47,	
	 A	61P	29/00,	
	 C	07D	217/24,	405/12	 	 902585	T1

	 A	61K	49/08,	49/10	 	 902576	T1
   
 Benedini, Roberto; Via Sereto; 
 Gardelli, Antonio; Via Duccio Di Boninsegna  
 and 
 coppi, gioacchino; Via Alsazia 
	 A	61M	25/10,	
	 A	61B	17/12	 	 902532	T1
   
 Bershad, Susan 
	 A	61K	31/20,	31/19,	31/44,	31/4436,	
	 A	61P	17/10	 	 902566	T1
   
 Biogen Idec MA  Inc. 
	 C	07K	14/475	 	 902521	T1
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(51)	 C	12N	15/62,	
	 A	61K	38/17,	
	 C	07K	14/71	 (11,13)	902559	T1
   
 BIOPROJeT 
	 C	07D	213/74,	
	 A	61K	31/444,	
	 A	61P	25/16,	
	 C	07D	215/38,	217/22	 	 902533	T1
   
 Bristol-Myers Squibb company 
	 C	07D	487/04,	
	 A	61K	31/5025,	
	 A	61P	25/16,	37/02	 	 902540	T1
   
 cePHALOn FRAnce 
	 C	07C	315/02,	327/28	 	 902527	T1
   
 cHIeSI FARMAceUTIcI S.p.A 
	 A	61K	9/00	 	 902620	T1
   
 Connaught Technology Corporation 
	 A	61K	39/39,	39/21,	
	 A	61P	31/18	 	 902537	T1
   
 consejo Superior de Investigaciones  
 cientificas and 
 Universidad Autonoma de Madrid 
	 C	07D	207/44,	
	 A	61K	31/433,	
	 A	61P	25/28,	
 C 07C 49/597 
	 C	07D	209/48,	285/08	 	 902549	T1
   
 couturier, Jean 
	 C	04B	11/05,	
	 C	01F	11/46	 	 902624	T1
   
 DARWIn DIScOVeRY LIMITeD 
	 C	07C	317/44,	
	 A	61K	31/19,	
	 C	07C	317/46	 	 902599	T1
   
 DeBIOPHARM S.A. 
	 A	61K	31/28,	9/08	 	 902551	T1

(7�) Deutsche Amphibolin-Werke 
 Von Robert Murjahn Stiftung & co. Kg 
(51)	 B	65D	1/22,	
	 B	44D	3/12	 (11,13)	902598	T1
   
 Dompe S.P.A. 
	 A	61L	2/07	 	 902547	T1
   
 eLI LILLY AnD cOMPAnY 
	 C	07D	277/36,	
	 A	61K	31/38,	31/425,	
	 A	61P	25/00,	
	 C	07D	333/34	 	 902588	T1
   
	 A	61K	45/06,	31/505,	
	 A	61P	35/00	 	 902542	T1
   
	 C	07C	235/20,	
	 A	61K	31/192,	
	 A	61P	3/10	 	 902556	T1
   
	 A	61K	31/5513,	31/7012,	47/12,	47/26,	9/19,	
	 A	61P	25/18,	25/28	 	 902557	T1
   
	 A	61K	38/22,	31/425,	38/26,	
	 A	61P	3/08	 	 902574	T1
   
 eRASMUS UnIVeRSITY MeDIcAL cenTeR  
 ROTTeRDAM 
	 C	12N	15/79,	
	 A	01K	67/027,	
	 A	61K	39/395,	
	 C	07K	16/00,	16/46,	
	 C	12N	5/10	 	 902569	T1
   
 eTHYPHARM 
	 A	61K	9/52,	31/485,	
	 A	61P	25/04	 	 902594	T1
   
 euro-celtique S.A. 
	 C	07D	489/02,	
	 A	61K	31/44	 	 902555	T1
   
 FOURnIeR LABORATORIeS 
 IReLAnD LIMITeD  
	 A	61K	31/192,	31/155,	31/195,	31/216,	
	 A	61P	3/00	 	 902570	T1
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 genFIT 
	 C	07C	51/00,	
	 A	61K	31/192,	31/216,	
	 A	61P	25/16,	25/28,	3/04,	3/08,	
	 35/00,	37/08,	9/10,	
	 C	07C	251/48,	281/00,	323/09,	
	 323/63,	59/84,	59/88,	
	 67/00,	69/67,	69/712,	
	 C	07D	311/30	 	 902526	T1
   
	 C	07C	51/00,	251/48,	281/00,	
	 323/09,	323/61,	323/63,	323/64,	
	 59/84,	59/88,	59/90,	67/00,	69/67,	
	 69/712,	69/736,	69/738	 902529	T1
   
 gILeAD ScIenceS, Inc. 
	 C	07F	9/40,	9/02,	9/38	 	 902595	T1
   
 H. LUnDBecK A/S 
	 C	07D	333/20,	
	 A	61K	31/343,	31/381,	
	 A	61P	25/00,	
	 C	07D	307/82,	333/28,	
	 333/32,	333/64	 	 902558	T1
   
 Heineken Suplly chain B.V 
	 B	67D	1/04	 	 902575	T1
   
 HeIneKen SUPPLY cHAIn B.V. 
	 B	67D	1/04,	1/08	 	 902586	T1
   
 JAnSSen PHARMAceUTIcA n.V. 
	 C	07D	405/12,	
	 A	61K	31/453,	
	 A	61P	1/04,	
	 C	07D	405/14	 	 902590	T1
   
	 C	07D	519/00,	
	 A	61K	31/415,	31/425,	
	 A	61P	37/02,	37/08,	9/10,	
	 C	07D	471/04,	487/04	 	 902617	T1
   
 Jokey Plastik gummersbach gmbH 
	 B	65D	43/06	 	 902553	T1
   
 KISSeI PHARMAceUTIcAL company Ltd 
	 A	61P	3/04,	
	 C	07H	15/203,	

(51)	 A	61K	31/7034,	
	 A	61P	3/10,	43/00	 (11,13)	902581	T1
   
 KRKA, tovarna zdravil, d.d., novo Mesto 
	 A	61K	9/16,	31/137	 	 902607	T1
   
 LABORATOIReS SeROnO S.A. and 
 Vernalis(R&D) Limited 
	 C	07D	271/06,	
	 A	61K	31/4245,	31/433,	
	 C	07D	285/08,	413/04,	413/06	 902525	T1
   
 Laboratoires Serono SA 
	 C	07J	1/00,	
	 A	61K	31/58,	
	 A	61P	5/46	 	 902622	T1
   
	 C	07D	277/46,	
	 A	61K	31/427,	
	 C	07D	417/14	 	 902623	T1
   
 LeK Pharmaceuticals d.d. 
	 A	61K	31/40	 	 902519	T1
   
 Les Laboratoires Servier 
	 C	07D	223/16	 	 902548	T1
   
	 C	07D	498/04,	
	 A	61K	31/535,	
	 C	07D	265/38,	498/14	 	 902535	T1
   
	 C	07K	5/02,	
	 C	07D	209/42,	
	 C	07K	5/06	 	 902572	T1
   
	 C	07C	227/32	 	 902580	T1
   
	 C	07D	405/12,	
	 A	61K	31/4025,	31/427,	
	 A	61P	3/10,	
	 C	07D	401/12,	409/12,	417/12	 902604	T1
   
	 C	07D	279/02,	
	 A	61K	31/5415,	31/549,	
	 A	61P	25/28,	
	 C	07D	285/24	 	 902605	T1
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(51)	 C	07D	209/42,	
	 A	61K	31/404,	
	 A	61P	9/12,	
	 C	07C	271/22	 (11,13)	902612	T1
   
 Microbia, Inc. 
	 C	07K	7/08,	
	 A	61K	38/10,	
	 A	61P	1/00,	11/00,	13/08,	29/00,	3/04,	9/00,	
	 C	07K	14/245	 	 902534	T1
   
 Microbia, Inc. 
	 C	07D	205/08,	
	 A	61K	31/397,	
	 A	61P	3/06	 	 902621	T1
   
 Mitsubishi Pharma corporation 
	 C	07D	401/06,	
	 A	61K	31/454,	31/4709,	31/4725,	
	 A	61P	1/04,	1/06,	25/00,	35/00,	
	 43/00,	9/06,	9/10,	9/12,	
	 C	07D	401/14,	405/14,	413/14,	
	 471/04,	491/048,	495/04	 	 902524	T1
   
 nicOx S.A.  
	 A	61K	31/403,	
	 A	61P	9/12,	
	 C	07C	203/04,	
	 C	07D	209/88	 	 902573	T1
   
 Norchip A/S 
	 C	12Q	1/68,	1/70	 	 902584	T1
   
 novartis Vaccines &  diagnostics, Inc. 
	 A	61K	38/20,	47/12,	
	 A	61P	35/00	 	 902571	T1
   
 PA consulting Services Limited 
	 A	61M	5/20,	5/32	 	 902597	T1
   
 Pfizer Inc. 
	 C	07C	311/08	 	 902550	T1
   
 Pfizer Products Inc. 
	 C	07D	473/30,	
	 A	61K	31/52,	
	 A	61P	3/04,	
	 C	07D	239/48,	473/34,	473/40	 902543	T1

(7�) Pharma Mar S.A., 
 Sociedad Unipersonal 
(51)	 A	61K	31/4995,	47/26,	
	 A	61P	35/00	 (11,13)	902545	T1
   
 PHARMA MAR, S.A. 
	 A	61K	35/56,	31/4015,	38/17,	
	 A	61P	35/00	 	 902544	T1
   
 Pharma Mar, S.A.U. 
	 C	07D	407/06,	
	 A	61K	31/35,	
	 A	61P	35/00,	
	 C	07D	303/32,	493/08	 	 902522	T1
   
 Pharmathen S.A. 
	 A	61K	9/48,	31/137	 	 902589	T1
   
 Protektorwerk Florenz 
 Maisch gmbH & co. Kg  
	 B	21H	7/00,	
	 B	21B	1/22,	13/00,	
	 B	21C	37/02,	
	 B	29C	59/04	 	 902596	T1

 Ranbaxy Laboratories Limited 
	 C	07D	209/52,	
	 A	61K	31/403,	
	 C	07D	401/12,	403/12,	
	 413/12,	417/12	 	 902565	T1
   
 Rehwald, Jorg, Dr. 
	 G	06F	19/00	 	 902606	T1
   
 RIcHTeR geDeOn VegYeSZeTI gYAR RT 
	 A	61K	31/4453,	31/485,	
	 A	61P	21/02,	25/08	 	 902615	T1
   
 SAnOFI - AVenTIS 
	 C	07D	211/26,	
	 A	61K	31/445,	
	 A	61P	25/00	 	 902561	T1
   
	 C	07D	417/06	 	 902563	T1
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Patenti

(7�) SAnOFI - AVenTIS and 
 Mitsubishi Pharma corporation 
(51)	 C	07D	487/04,	
	 A	61K	31/505,	
	 A	61P	25/28	 (11,13)	902562	T1
   
 Sanofi-Aventis 
	 A	61K	47/14,	31/336,	9/08,	9/48,	
	 A	61P	33/02	 	 902593	T1
   
 Sanofi-Aventis 
	 C	07C	311/08,	A	61K	31/195	 902610	T1
   
 Sanofi-Aventis Deutschland gmbH 
	 C	07C	381/00,	
	 A	61K	31/166,	
	 A	61P	9/06,	9/10	 	 902579	T1
   
 Schering Corporation 
	 C	07D	205/08	 	 902600	T1
   
 Serono genetics Institute S.A.  
	 	 	 902614	T1
   
 SIgMA-TAU Industrie Farmaceutiche 
 Riunite S.p.A. 
	 A	61K	31/205,	31/17,	
	 A	61P	3/10	 	 902538	T1
   
 SIgMA-TAU Industrie Farmaceutiche 
 Riunite S.p.A. 
	 C	07K	7/56	 	 902528	T1
   
 Strakan International Limited 
	 A	61K	9/70	 	 902523	T1
   
 TAKeDA PHARMAceUTIcAL 
 cOMPAnY LIMITeD 
	 C	07D	413/14,	
	 A	61K	31/4245,	
	 A	61P	9/12	 	 902611	T1
   
 Tehalit GmbH 
	 H	02G	3/12	 	 902520	T1

(7�) VeRTeX PHARMAceUTIcALS   
 IncORPORATeD 
(5�) C	07D	235/30,	
	 A	61K	31/00,	31/4184,	31/423,	
	 31/437,	31/4439,	31/4709,	31/506,	
	 31/5377,	31/55,	45/06,	
	 A	61P	31/04,	
	 C	07D	263/58,	403/04,	413/04	 902541	T1
   
 WARneR-LAMBeRT cOMPAnY   LLc  
	 C	07D	239/70,	
	 A	61K	31/527,	
	 A	61P	29/00,	
	 C	07D	401/04,	401/12,	403/04,	
	 405/12,	413/12	 	 902539	T1
   
 Zentaris AG 
	 A	61K	38/09,	47/26,	9/08		 902560	T1

 Zentaris GmbH  
	 C	07D	219/04,	
	 A	61K	31/473,	
	 A	61P	35/00	 	 902603	T1
   
 Zinpro Corporation 
	 A	61K	31/00,	
	 C	07F	11/00	 	 902530	T1
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spojuvawe

Promeni, prenos, prestanok na va`ewe

proMena

prenos

(��) 901041
(73)	 	 Fowlds	Limited	c/o	Equity	Trust	(Guernsey)	Ltd.
	 	 P.O.Box	124,	Mignot	Plateau,	
	 	 St.Peter	Port		Guemsey	GY1	4EG,	EG

(��) 901114
(73)	 	 LABORATORIOS	LICONSA,	S.A.
	 	 Gran	Via	Carlos	III,	98	7		Barcelona,	ES

(��) 901262
(73)	 	 Nycomed	GmbH
	 	 Byk-Gulden-Strasse	2		78467	Konstanz,	DE

(��) 901041
(73)	 	 Fowlds	Limited	c/o	Equity	Trust	(Guernsey)	Ltd.
	 	 P.O.Box	124,	Mignot	Plateau,	
	 	 St.Peter	Port		Guemsey	GY1	4EG,	EG

(��) 900535
(73)	 	 Novartis	Vaccines	&		diagnostics,	Inc.
	 	 4560	Horton	Street,	Emeryville,	CA	94608,	US

(��) 900296
(73)	 	 GLAXO	GROUP	LIMITED
	 	 CLARGES	HOUSE,	6-12	CLARGES	STREET,		

	 LONDON	W1Y	8DH,	GB

(��) 900732
(73)	 	 STEFES	AGRO	GMBH
	 	 OTTOSTRASSE	5,	D-50170	KERPEN,	DE

prestanok na va@ewe

(��) 900734
(73)	 	 CSIR,	CORPORATE	BUILDING,	
	 	 SCIENTIA,	PRETORIA	0001,	ZA
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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 (od Lokarno)

(54)  Naziv na dizajnot

(55)  Prikazi na industriskiot dizajn

(57) Nazna~uvawe na boite ili kombinacii na boi

(72)  Podatoci za avtorot: prezime, ime i adresa

(73)  Podatoci za podnositelot na prijavata

(74)  Podatoci za zastapnik

__________________________________

* Internationally agreed Numbers for the Indentification of Data
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20070050

(21)	 20070050	 (45)	 30.06.2008
	 	 (22)	 20.12.2007
(28)	 1(еден)	дизајн
(72)	 Филиповски,	Златко,	MK
(73)	 ЛОЗАР	ПЕЛИСТЕРКА	АД	СКОПЈЕ
	 бул.Кочо	Рацин	бр.97	Скопје,	MK
(74)	 Трчкова	Славица,	адвокат		ул.	„Мито	Хаџивасилев	

Јасмин”	бр.16/28	1000	Скопје,	MK
(51)	 09-01
(54)	 „ШИШЕ”
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20070050
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2008001

(21)	 2008001	 (45)	 30.06.2008
	 	 (22)	 17.01.2008
(28)	 1(еден)	дизајн
(72)	 Богдановски	Славче,	МК
(73)	 Богдановски	Славче
	 с.Непроштено,	Теарце-Тетово,	MK
(51)	 06-10
(54)	 „ЗАВЕСА ЗА ВРАТА”
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(21)	 2008003	 (45)	 30.06.2008
	 	 (22)	 14.02.2008
(28)	 1(еден)	дизајн	
(30)	 USA	29/284,133		31/08/2007		US
(72)	 Carie,	A.DAVIS,	United	States	of	America;	
	 Scott	C.BIONDICH,	United	States	of	America;	
	 Daniel	Young-Doo	CHUNG,	Republic	of	South	korea;	

Michael	Antonio	BLANCHET-RUTH,	 	United	States	
of	America	and

	 Jereme	Nathaniel	DUMM,		United	States	of	America
(73)	 The	Coca-Cola	Company		
	 One	Coca-Cola	Plaza,	NW,	Atlanta,	Georgia	30313,	

US
(74)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

Скопје		ул.	Даме	Груев	бр.3/2-11	1000	Скопје
(51)	 09-01
(54)	 ШИШЕ

2008003

Sl. 2

Sl. 1

Sl. 4 Sl. 5Sl. 6 Sl. 7

Sl. 3
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(21)	 2008005	 (45)	 30.06.2008
	 	 (22)	 13.03.2008
(28)	 4(четири)	дизајни
(72)	 DOGAN,	Atilla
(73)	 MAKEL	 ELEKTRIK	 MALZEMELERI	 SANAYI	 VE	

TICARET	LIMITED	SIRKETI
	 Fevzi	Cakmak	CD.	Muhacir	MH.No:51,Kirac	Mevkii	

Buyukcekmece,	Istanbul,	TR
(74)	 Пепељугоски	 Валентин,	 адвокат	 	 ул.	 „Вељко	

Влаховиќ”	4/1-1,	1000	Скопје
(51)	 13-03
(54)	 ЕЛЕКТРИЧНИ ПРЕКИНУВАЧИ И ПРИКЛУЧОЦИ

2008005

Sl. 2.1

Sl. 3.2

Sl. 2.3

Sl. 1.2
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2008005

Sl. 4.2

Sl. 4.3

Sl. 4.1
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(21)	 2008006	 (45)	 30.06.2008
	 	 (22)	 13.03.2008
(28)	 4(четири)	дизајни
(72)	 DOGAN,	Atilla
(73)	 MAKEL	 ELEKTRIK	 MALZEMELERI	 SANAYI	 VE	

TICARET	LIMITED	SIRKETI
	 Fevzi	Cakmak	CD.	Muhacir	MH.No:	51,	Kirac	Mevkii	

Buyukcekmece,	Istanbul,	TR
(74)	 Пепељугоски	 Валентин,	 адвокат,	 ул.	 „Вељко	

Влаховиќ”	4/1-1,	1000	Скопје,	МК
(51)	 13-03
(54) EЛЕКТРИЧНИ ПРЕКИНУВАЧИ И ПРИКЛУЧОЦИ

2008006
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2008006
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2008007

(21)	 2008007	 (45)	 30.06.2008
	 	 (22)	 19.03.2008
(28)	 1	(еден)	дизајн
(72)	 OHARA,	Nariko	and	TAKAMATSU,	Kuniaki
(73)	 OHARA,	Nariko	and	TAKAMATSU,	Kuniaki
	 538-18,	 Ayameikeminami	 7-chome,	 Nara-shi,	 Nara	

631-0033,	JP	and	34-22,	Oaza,	Shinchaya,	Meiwa-
cho,	Taki-gun,	Mie	515-0314,	JP

(74)	 Бајалски	 Димитар,	 адвокат	 ул.	 Ѓуро	 Ѓаковиќ	
бр.72/1-1	1000	Скопје

(51)	 06-11
(54)	 „ПОСТИЛАЧ ЗА ВЕЖБАЊЕ”
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(21)	 2008008	 (45)	 30.06.2008
	 	 (22)	 03.04.2008
(28)	 1(еден)	дизајн
(72)	 Ангеле	Илиевски,	MK
(73)	 Друштво	 за	 производство,	 трговија	 и	 услуги	

ЛАПЛАСТ-М	ДООЕЛ	експорт-импорт	Скопје
	 ул.Франце	Прешерн	бр.165	Скопје,	MK
(74)	 Тоневски	 Драган,	 адвокат	 	 бул.	 „Кочо	 Рацин’’	

бр.14/4-13	1000	Скопје,	MK
(51)	 25-02
(54)	 НОСАЧ НА ЧАДОР
	

2008008
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2008008
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PREGLED NA PRIJAVI NA DIZAJN SPORED ME\UNARODNATA KLASIFIKACIJA NA INDUSTRISKI 
DIZAJN

(51)  kod po Me|unarodnata klasifikacija na industriski dizajn 
(21)  broj na prijavata

(73)  nositel na pravoto na id
(21)  broj na prijavata

PREGLED PO NOSITELI NA PRIJAVI NA DIZAJN

PREGLEDI

Pregledi

(51) 06-10 (21) 2008001

(51) 06-11 (21) 2008007

(51) 09-01 (21) 2008003

(51) 09-01 (21) 2007050

(51) 13-03 (21) 2008005

(51) 13-03 (21) 2008006

(51) 25-02 (21) 2008008

(73)	 Bogdanovski	Slav~e
		 s.	Nepro{teno,	Tearce-Tetovo,	MK
	(21)	 2008001

		 LAPLAST	-	M	DOOEL	
		 eksport-import	Skopje,	MK
		 2008008

		 LOZAR	PELISTERKA	AD	SKOPJE,	MK
		 2007050

		 MAKEL ELEKTRIK MALZEMELERI   
 SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI,   
 TR
		 2008005
		 2008006

		 OHARA, Nariko and
  TAKAMATSU, Kuniaki, JP
		 2008-007

		 The Coca Cola Company, US
		 2008-003
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 Industri ski  di zajn

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

Podatocite se ozna~eni so INID* kodovi za industriski dizajn (WIPO standard ST  80) 

(11)             Registarski broj na dokumentot

(18) Datum na va`ewe na industriski dizajn

(21) Broj na prijavata     

(22)  Data na podnesuvawe

(18)  Data na izlo`beno, ili saemsko prvenstvo 

(28)  Predmet na prijavata, se naveduva vkupniot broj industriski dizajni 

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

(45)  Data na objavuvawe

(51)  Me|unarodna klasifikacija na industriski dizajn (Lokarnska)

(54)  Naziv na teloto, odnosno slikata ili crte`ot 

(55)  Fotografija ili grafi~ki prikaz (skica) na telo odnosno slikata ili  
   crte`ot

(57) Nazna~uvawe na boite ili kombinacii na boi

(60) Podatoci za prijavata podnesena do SZP na porane{na SFRJ (data na  
   prvenstvo, isprava / re{enie)

(72)  Avtor

(73)  Nositel na pravoto

(74)  Zastapnik

__________________________________

* Internationally agreed Numbers for the Indentification of Data



Glasnik, 15/3,  str.142-150, juni 2008 Skopje

Industriski dizajn

143

00550

(11)	 00550	 (45)	 30.06.2008
(21)	 20070016	 (22)	 23.04.2007
(28)  1(еден) дизајн (18) 25.10.2011
(30)	 000612965-0001		25/10/2006		EM
(72)	 Damien	BOURNE	(a/	o	Sidel	,	Ave	de	la	Patrouille	

de	 France,	 	 BP204	 Octeville-sur-Mer,	 	 76035	 Le	
Havre)

(73)	 The	Coca-Cola	Company		
	 One	 Coca-Cola	 Plaza,	 NW,	 Atlanta,	 Georgia	

30313,	US
(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ 

Скопје  ул. Даме Груев бр.3/2-11 1000 Скопје
(51)	 09-01
(54)	 „ШИШЕ”
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00555

(11)	 00555	 (45)	 30.06.2008
(21)	 20070031	 (22)	 05.07.2007
(28)  1(еден) дизајн (18) 05.07.2012
(72) Димоски Јован ул.”Борис Кидрич” бр. 22, 2000 

Штип, МК
(73) Димоски Јован
 ул.”Борис Кидрич” бр. 22, 2000 Штип, MK
(51)	 23-03
(54)	 „ПЕЧКА”
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00551

(11)	 00551	 (45)	 30.06.2008
(21)	 20070033	 (22)	 08.08.2007
(28) 1(еден) дизајн (18) 08.08.2012

(72) Илиевски Наум с.Водоча 81, Струмица, МК
(73) Илиевски Наум
 с.Водоча 81, Струмица, MK
(74) БИНПРО ДООЕЛ Скопје,  ул. Ленинова 15а-13 

1000 Скопје
(51)	 11-03
(54)	 „МЕДАЉОН”
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00554

(11)	 00554	 (45)	 30.06.2008
(21)	 20070034	 (22)	 13.08.2007
(28) 1(еден) дизајн (18) 13.08.2012
(72) авторот не сака да биде наведен во пријавата
(73)	 LIJANOVICI		d.o.o.
	 Visoka	glavica	b.b.,	88220	Siroki	brijeg,	BA
(74) БИНСО Д.О.О. Скопје  ул. Народен Фронт 7/4 

1000 Скопје
(51)	 07-04
(54)	 „ПОТПИРКА	(ДРЖАЧ)	ЗА	ПРШУТ”
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00553

(11)	 00553	 (45)	 30.06.2008
(21)	 20070036	 (22)	 16.08.2007
(28) 13(тринаесет) дизајни (18) 16.08.2012
(72) Марта Наумовска Грнарова ул.”Востаничка” бр. 

42А, 1000 Скопје, МК
(73) ЗАВАР КОМПАНИ ДООЕЛ Скопје
 ул.”Благоја Стефковски” бб, 1000 Скопје, MK
(51)	 23-03
(54)	 „РАДИЈАТОРИ”
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00553
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00552

(11)	 00552	 (45)	 30.06.2008
(21)	 20070039	 (22)	 30.08.2007
(28) 1(еден) дизајн (18) 30.08.2012
(72) Јакупи Гајур с. Раковец, општ. Боговиње, Тетово, 

МК
(73) Раковец Еуро-Компани
 с. Боговиње, Тетово, MK
(51)	 23-01
(54)	 „ЕДНОРАЧНА	БАТЕРИЈА”
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PREGLED NA objaveni DIZAJNi SPORED ME\UNARODNATA KLASIFIKACIJA NA INDUSTRISKI 
DIZAJN

(51)  kod po Me|unarodnata klasifikacija na industriski dizajn 
(11)  registarski broj na dokumentot

PREGLED PO noSITELI NA objaveni dIZAJNi

PREGLEDI

(51)	 07-04	 (11)	 00554

(51)	 09-01	 (11)	 00550

(51)	 11-03	 (11)	 00551

(51)	 23-01	 (11)	 00552

(51)	 23-03	 (11)	 00555

(51)	 23-03	 (11)	 00553

(73)	 DIMOSKI, Jovan, MK

(21)	 20070031	 (11)	 00555

	 ILIEVSKI, Naum, MK

	 20070033	 	 	 00551

	 LIJANOVI]I d.o.o., BA

	 20070034		 	 	 00554

(73) Rakovec Euro-Kompani, 

 s.Bogoviwe, Tetovo, MK 

(21)	 20070039	 	 (11)	 00552

	 The	Coca-Cola	Company,	US
	 20070016		 	 	 00550

	 ZAVAR KOMPANI DOOEL, Skopje, MK

	 20070036	 	 	 00553

(73)  nositel na pravoto na id
(11)  registarski broj na dokumentot
(21)  broj na prijavata
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TRGOVSKI MARKIPRIJAVi  na trgovski  marki

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

Podatocite se ozna~eni so INID* kodovi za trgovski marki (WIPO standard ST.60): 

(210) Broj na prijavata    

(220) Datum na podnesuvawe

(230) Datum na izlo`beno ili saemsko prvenstvo

(442) Datum na na objavuvawe na prijavata    

(300) Pravo na prvenstvo: datum, dr`ava, broj

(731) Podnositel: ime i adresa

(740) Zastapnik

(540)  Izgled na trgovskata marka, transkripcija i prevod

(591)  Nazna~uvawe na bojata, odnosno kombinaciite na boi

(551)  Individualena/kolektivena trgovska marka

(510, 511) Broevite na klasite po me|unarodnata klasifikacija na proizvodi i uslugi

 (Ni~anska) i spisok na proizvodite i uslugite

____________________

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data
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(210)	 TM  2002/113	 (220)	 21/02/2002
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Pfizer Products Inc., a corporation organized 

and existing under the laws of the State of 
Connecticut

 Eastern Point Road, Groton of Connecticut 06340, 
US

(740)	 АЛКАЛОИД	 А.Д.	 Скопје	 ул.”Александар	
Македонски”	12,	1000,	Скопје

(540)	

ELLEQUA

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 5 	фармацевтски	и	ветеринарни	прозиводи	и	
супстанциии	

(210)	 TM  2002/201	 (220)	 21/03/2002
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 MATTEL, INC.  
 333 Continental Boulevard, El Segundo, Califonia 

90245-5012, US
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

BARBIE

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 3 	 абразиви	 /средства	 за	 брусење/,	 алишта	
(производи	 за	 закиснување	 алишта),	 алишта	
(синило	 за	 алишта),	 алишта	 (средства	 за	
парфемирање	на	алиштата),	амбра	/парфимерија/,	
амонијак	 користен	 како	 средство	 за	 миење,	
анисово	дрво	(етерични	масла	од	анисово	дрво),	
апретура	 (скробна	 апретура)	 /штирка/,	 аромати	
(етарични	 масла),	 бадемов	 сапун,	 бадемово	
масло,	бадемово	млеко	за	козметичка	употреба,	
белење	 (сода	 за	 белење),	 белење	 (соли	 за	
белење),	 белила	 /деколоранти/	 за	 козметичка	
употреба,	бергамота	/стебло/	(масти	на	бергамота),	
бои	 (производи	 за	 отстранување	 на	 боите),	 бои	
(средства	за	отстранување	на	боите),	бои	(хемиски	
производи	за	оживување	на	боите)	за	употреба	во	
домаќинството	 /чистилници/,	 бои	 за	 тоалетна	
употреба,	 брада	 (антисептички	 камења	 за	
бричење	 брада),	 брада	 (бои	 за	 брада),	 брада	
(сапуни	за	брада),	бричење	(паста	за	ремени	за	
бричење),	 бричење	 (производи	 за	 бричење),	
брусна	 хартија	 /абразив/,	 брусно	 платно,	 веѓи	
(козметички	 средства	 за	 веѓи),	 веѓи	 (моливи	 за	
веѓи),	вештачки	мустаќи,	бради,	 коса	 (лепила	за	
зацврстување	на	вештачки	мустаќ,	бради	и	коса),	
вештачки	 нокти,	 вештачки	 трепки,	 вештачки	
трепки	(лепила	за	вештачки	трепки),	виткана	коса	
(препарати	 за	 виткање	 коса),	 виткана	 коса	

(средства	за	израмнување	на	природно	витканата	
коса),	 влакненца	 (средства	 за	 отсранување	 на	
влакненцата),	 водороден	 супероксид	 за	
козметичка	 употреба,	 восок	 за	 во	 кројачкиот	
занает,	восок	за	л’скање,	восок	за	мустаќи,	восок	
за	 отстранување	 влакненца,	 восок	 за	 паркети,	
восок	 за	столарски	занает,	восок	 за	чистилници,	
врзувачки	 средства	 /анстригенси/	 за	 козметичка	
употреба,	вулканска	пепел	за	чистење,	голтерија	
(масла	 од	 голтерија)	 /растенија	 од	 Северна	
Америка/,	 дезодоранси	 за	 лична	 употреба	 /пар–
фимерија/,	 дезодорирачки	 сапуни,	 депилатори,	
детергенти	различни	од	оние	што	се	користат	во	
медицината	или	во	текот	на	производни	процеси,	
дијаманти	 (абразивно	 средство),	 екстракти	 од	
цвеќе	 /парфимерија/,	 етерични	 екстракти	 /есен–
ции/,	 етерични	 масти,	 жавелова	 вода	 /хромен	
раствор/,	жераниол,	забни	протези	(препарати	за	
чистење	 на	 забните	 протези),	 забни	 протези	
(препарати	 за	 нега	 на	 забните	 протези),	 забни	
протези	 (препарати	 за	 полирање	 на	 забните	
протези),	 закиснување	 алишта	 (средства’	 за	
закиснување	 на	 алиштата),	 избелување	
(производи	за	избеливање)	/алкалии/,	јаглерод	на	
терпентински	топ,	јасмин	(јасминово	масло),	јонон	
(парфимерија),	 хемиски	 материи	 со	 мирис	 на	
темјанушки,	 кадење	 (производи	за	кадење)	 /ми–
риси/,	 камен	 за	 мазнење,	 капење	 (козметички	
препарати	 за	 капење),	 капење	 (соли	 за	 капење)	
не	се	за	медицинска	употреба,	капилари	(лосион	
за	капилари),	кожа	(козметички	производи	за	нега	
на	кожата),	кожа	(креми	за	кожни	производи),	кожа	
(креми	за	чистење	на	кожата),	кожа	(препарати	за	
чистење	на	кожните	производи),	кожа	(препарати	
за	 чистење	 на	 кожните	 производи),	 кожни	
производи	 (средства	 за	 чистење	 на	 кожните	
производи),	 козметика	 (украсни	 детали	 за	
козметичка	употреба),	козметички	бои,	козметички	
креми,	козметички	лосиони	(шамичиња	натопени	
во	козметички	лосиони),	козметички	препарати	за	
животни,	 козметички	 прибор,	 козметички	
производи,	колонска	вода,	конзервирање	на	кожа	
(производи	за	конзервирање	на	кожата)	/лустра/,	
кора	 килаи	 /вид	 расение/	 за	 чистење,	 корозија	
(производи	за	симнување	на	корозијата),	корозија	
(средства	за	отстранување	на	корозијата),	корунд	
/абразивно	 средство/,	 коса	 (бои	 за	 коса),	 коса	
(препарати	за	боење	на	косата),	коса	(препарати	
за	 виткање	 на	 косата),	 коса	 (средства	 за	
израмнување	на	природно	витканата	коса),	креда	
за	чистење,	крема	за	кожени	ремени	за	бричење,	
креми	 за	 кожа,	 креми	 за	 козметичка	 употреба,	
креми	 за	 полирање,	 креми	 /пасти/	 за	 чевли,	
кројачки	 восок,	 куќни	 миленици	 (шампони	 за	
куќните	 миленици),	 лавандина	 водичка,	 лак	
(производи	 за	 отстранување	 на	 лакот),	 лак	 за	
нокти,	 лаштила	 (производи	 за	 л’скање),	 лепила	
врз	основа	на	скроб,	лепила	за	зацврснување	на	
уметнички	украси,	перики.	мустаќи,	брада,	лимон	
(етерични	 масла	 на	 лимон),	 лице	 (белило,	
црвенило	 за	 лицето),	 лосион	 за	 козметичка	
употреба,	лустра	/масти/	за	подови,	лустро	/бикс/,	
шамичиња	 натопени	 во	 козметички	 лосиони,	
маски	за	убавина,	масла	за	парфимерија,	масла	
за	парфимсрија,	масла	 за	 чистење,	масла	 /ете–
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рични	масла/,	масло	(бадемово	масло),	масло	за	
козметичка	 употреба,	 масло	 од	 голтерија	 /рас–
тение	 од	 С.Америка/,	 масти	 за	 козметичка	
употреба,	медицински	сапуни,	метални	јаглероди	
/абразиви/,	миризлива	водичка,	миризливо	дрво,	
мириси	 /парфеми/,	 моливи	 (за	 козметичка	
употреба),	 мошус	 /парфимерија/,	 мустаќи	 (восок	
за	 мустаќи),	 нане	 (екстракти	 од	 нане),	 нане	 за	
парфимерија,	 натриумови	 кристали	 за	 чистење,	
нафтени	желиња	за	козметичка	употреба,	нега	на	
кожа	 (козметички	 производи	 за	 нега	 на	 кожата),	
нега	на	уста	(производи	за	нега	на	устата),	не	се	
за	 медицинска	 употреба,	 нокти	 (лак	 за	 нокти),	
нокти	(производи	за	нега	на	ноктите),	оживување	
на	 бои	 (хемиски	 производи	 за	 оживување	 на	
боите)	за	употреба	во	домаќинството,	смекнувачи,	
освежување	 (сапуни	 за	 освежување),	 острење	
(производи	 за	 острење),	 отнување-	 на	 одводни	
цевки	 (препарати	 за	 отнување	 на	 одводните	
цевки),	очи	(хартиени	помагала	за	шминкање	на	
очите),	 памук	 за	 козметичка	 употреба,	 паркети	
(восок	 за	 л’скање	 на	 паркетот),	 парфимериски	
производи,	парфимираше	на	алишта	(производи	
за	парфимирање	на	алиштата),	перење	(средства	
за	белење),	перење	(средства	за	перење),	перење	
алишта	 (правила	 за	 перење),	 перење	 /чистење/	
(производи	 за	 чистење	 со	 триење),	 пијалаци	
(аромати	за	пијалаци)	/етерични	масла/,	плавење	
(средства	 за	 плавење	 на	 алиштата),	 плавец	 за	
полирање	 (камен	 од	 вулканско	 потекло),	 платно	
(брусно	 платно),	 полирање	 (брусна	 хартија	 за	
полирање),	 полирање	 (камен	 за	 полирање),	
полирање	 (камења	 за	 полирање),	 полирање	
(платнена	 шмиргла),	 полирање	 (препарати	 за	
полирање),	 полирање	 на	 забните	 протези	
(препарати	 за	 полирање	 на	 забни	 протези),	
прашок	 за	 ремени,	 пудра	 за	 шминкање,	
растворувачи	 (сапуни	 за	 расгворување),	
растворувачи	на	бои,	ремен	за	бричење	(крема	за	
ремен	за	бричење),	розово	масло,	саиуни,	сапуни	
за	дезинфекција,	сапуни	за	дезодорирање,	сапуни	
за	 миење,	 сапуни	 за	 оживување	 на	 бојата	 на	
текстилот,	 сапуни	 против	 потење,	 сафрол,	
силициумов	карбид	/абразив/,	синило	за	алишта,	
сјаење	 (производи	 за	 постигнување	 сјај),	 сјај	
(производи	 за	 постигнување	 сјај),	 скроб	 /штир–
кање/,	 слабеење	 (козметички	 препарати	 за	
слабеење),	слатки	(аромати	за	слатки)	/етерични	
масла/,	 смирак	 /ситнозрнест	 корунд/,	 сода	
(раствор	 за	 перење	 /лукшија/),	 сода	 за	 белење	
алишта,	соли	за	белење,	соли	за	капење	/не	се	за	
медицинска	 употреба/,	 сонце	 (препарати	 за	
заштита	 од	 сонце)	 /козметички	 препарати	 за	
заштита	 од	 црнење/,	 средства	 за	 нега	 на	 заби,	
средства	 за	 отстранување	 на	 каменец	 /за	
домаќинството/,	стакла	на	автомобили	(течности	
за	 перење	на	 автомобилските	 стакла),	 стаклена	
хартија				/шмиргла				за	хартија/		стаклено		платно	
/брусно	платно/,	 стапала	 (сапуни	против	потење	
на	 стапалата),	 стапчиња	 обложени	 со	 памук	 за	
козметичка	 употреба,	 статички	 електрицитет	
(средства	 за	 неутрализација	 на	 статичкиот	
електрицитет)	 за	 домаќинство,	 стипса	 (камена	
стипса)	/антисептик/,	столарска	смола,	столарски	
восок,	 талк	 за	 тоалета,	 тапети	 (производи	 за	

чистење	на	тапетите),	темјан,	терпентин	/производ	
за	 одмастување/,	 терпентин	 /средство	 за	
одмастување/,	 тоалетна	 вода,	 тоалетни	 масла,	
тоалетни	 млска,	 тоалетни	 производи,	 тоалетни	
производи	 /против	 потење/,	 трепки	 (козметички	
производи	 за	 трепки),	 трипал	 за	 полирање	 /вид	
камен/,	 убавина	 (маски	 за	 убавина),	 украсни	
детали	 за	 козметичка	употреба,	 усни	 (црвила	 за	
усни),	уста	(производи	за	нега	на	устата)	не	се	за	
медицинска	употреба,	флеки	(средства	за	чистење	
флеки),	флеки	од	мрснотии	(производи	за	чистење	
флеки	 од	 мрснотии)	 (различни	 од	 оние	 кои	 се	
користат	во	текот	на	процесот	на	производството),	
хартија	 (абразивна	 /брусена/	 хартија),	 хартија	
(хартија	 за	 триеше),	 хартија	 за	 полирање	 /маз–
нење/,	 хартија	 за	 шмирглање,	 хелиотропински	
супстанциии,	 хидроген	 (водороден	 пероксид)	 за	
козметичка	 употреба,	 цвеќе	 (бази	 за	 цветни	
мириси),	цвеќе	(екстракт	од	цвеќе)	/парфимерија/,	
кедрово	етерично	масло,	црвила	за	усни,	црвило	
за	 сјаење,	 црнење	 /бронзирање/	 (производи	 за	
црнење	на	кожата),	чевли	(креми	за	чевли),	чевли	
(лустра	 за	 чевли),	 чистење	 (производи	 за	
чистење),	 чистење	на	 забни	 протези	 (препарати	
за	 чистење	 на	 забните	 протези),	 чистилница	
(восок	 за	 чистилници),	 шампони,	 шампони	 за	
домашни	 миленици,	 шилење	 (производи	 за	
шилсње),	 шминка	 (производи	 за	 симнување	 на	
шминката),	шминкање	(производи	за	шминкање),	
шминкање	очи	(хартиено	помагало	за	шминкање	
на	очите),	штирак	за	мазнење	(пеглање)	
кл.	 9	 	 авијатичари	 (специјални	 заштитни	
комбинезони	 за	 авијатичарите),	 автоматски	
апарати	 за	издавање	 карти,	 автоматски	апарати	
за	 издавање	 нешта,	 автоматски	 дистрибутери,	
автоматски	игри	/апарати/	со	претходно	плаќање,	
автоматски	 пумпи	 за	 гаснење,	 автоматски	
сигнализатори	при	губење	притисок	во	авионите,	
автоматско	 управување	 (апарати	 и	 инструменти	
за	автоматско	управување)		за	возила,	агломери	
/мерни	инструменти/,	аерометри,	азбестна	облека	
за	заштита	од	оган,	азбестни	костуми	за	заштита	
од	оган,	азбестни	ракавици	за	заштита	од	несреќи	
при	работа,	азимутни	инструменти,	акселератори	
на	 честички	 /забрзувачи/,	 актинометри,	
акумулатори	 (аерометри	 за	 киселини	 за	
акумулатори),	 акумулатори	 (резервоари	 за	
акумулатори),	 акустични	 лостови	 за	 грамофони,	
акустични	 прекинувачи,	 аларми	 (тонски	
дојавувачи),	 алармни	 уреди,	 алкохолметри,	
амперметри,	анализа	(апарати	за	анализа)	не	се	
за	медицинска	употреба,	анемометри,	анимирани	
цртежи,	аноди,	аноди	во	рендгенска	цевка	/анти–
катоди/,	 анодни	 батерии,	 антени,	 апарати	 за	
гаснење,	апарати	за	јонизација	(не	се	за	обработка	
на	 воздухот),	 апарати	 за	 фотокопирање,	
апертометри	 /оптички/,	 астрономија	 (апарати	 и	
инструменти	 за	 астрономија),	 астрофотографија	
(објективи	 за	 астрофотографија),	 аудиовизуелно	
учење	(апарати	за	аудиовизуелно	учење),	аудиони	
/радио/,	 ацидометри,	 бакарни	 жици	 /изолирани/,	
балансирање	/рамнотежа/	(уреди	за	балансирање	
/рамнотежа/	 ),	 барокомори,	 барометри,	 батерии	
(електрични	 батерии),	 батерии	 за	 палење,	
безжична	 телефонија	 (столбови	 за	 безжична	
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телефонија),	 бензин	 (мерач	 на	 количичеството	
бензин),	 бетатрони,	 бленда	 /фотографија/,	
бранометри	 /фреквенциометри,	 брзина	 (апарати	
за	контролирање	на	брзината)	за	возила,	брзина	
(апарати	за	мерење	на	брзината)	за	грамофони,	
брзина	(апарати	за	мерење	на	брзината)	 /фото–
графија/,	 брзина	 (контролори	 на	 брзината	 за	
возила),	 брзина	 (покажувач	 на	 брзината),	
брзинометри,	бродски	 	пумпи	за	 гаснење	пожар,	
броила,	ваги,	ваги	/децимални/	апарати	за	мерење	
на	 вага,	 вакуумметри,	 вакуумски	 цевки	 /радио/,	
варијатори	 /регулатори/	 на	 светлината,	 варио–
метри,	 видео	 ленти,	 визирни	 лупи	 за	 огнено	
оружје,	висинометри,	вискозиметри,	висок,	висок	
(олово	за	висок),	виткање	коса	(електротермички	
намотувачи	 за	 виткање	 на	 косата),	 внатрешни	
гуми	 (автоматски	 покажувачи	 на	 губењето	 на	
притисокот	во	внатрешните	гуми),	вода	(покажувач	
на	 нивото	 на	 водата),	 водење	 на	 електрична	
енергија	 (опрема	 за	 водење	 на	 електричната	
енергија)	 /жици/,	 воздух	 (апарати	 за	 анализа	 на	
воздухот),	волтметри,	врата	(електрични	затворачи	
на	врати),	врата	 (електрични	уреди	за	отворање	
на	вратите),	врата	на	вртење	/автоматска/,	врвки	
за	 очила,	 време	 (апарати	 за	 одбележување	 на	
времето),	 габарити	 /инструменти	 за	 мерење/,	
галванизација	 (апарати	 за	 галванизација),	
галванометри,	 галванопластика	 (апарати	 за	
галванопластика),	 галвански	 батерии,	 галвански	
елементи,	 галенити	 /детектори/,	 гас	 (апарати	 за	
анализа	 на	 гасовите),	 гасометри,	 геодетски	
апарати	и	инструменти,	геодетски	вериги,	гласачки	
апарати,	 глувче	 /информатика/,	 говорни	 цевки,	
гориво	 (дистрибутери	 на	 гориво)	 за	 сервисни	
станици,	 гориво	 (саморегулирачки	 пумпи	 за	
гориво),	градуирани	стаклени	садови,	грамофони	
(акустични	 полуги	 за	 грамофони),	 грамофонски	
игли,	 грамофонски	 игли	 (уреди	 за	 менување	 на	
грамофонските	 игли),	 грамофонски	 плочи,	
грамофонски	 плочи	 (уреди	 за	 чистење	 на	
грамофонските	плочи),	громобрани,		далекумери	
/телеметри/,	 далечински	 пишувачи,	 далечински	
прекинувачи,	 далечинско	 палење	 (електрични	
уреди	 за	 палење),	 далечинско	 управување	
(апарати	за	далечинско	управување),	далечинско	
управување	со	индустриски	операции	(електрични	
уреди	за	далечинско	управување	со	индустриски	
операции),	 двокраки	 шестари,	 демагнетизирање	
на	магнетните	ленти	(апарати	за	демагнетизирање	
на	 магнетни	 ленти),	 дензиметри	 /апарати	 за	
мерење	густина	на	 	течностите/,	 	 	дензинометри		
/апарати	за	мерење	оптичка	густина/,	дестилација	
(апарати	 за	 дестилација	 за	 научна	 употреба),	
дестилациони	 садови	 за	 лабораториски	 опити,	
детектори,	детектори	за	лажни	пари,	детектори	за	
метални	 предмети	 за	 индустриска	 или	 воена	
употреба,	 детектори	 за	 чад,	 дигалки	 (командни	
уреди	 за	 дигалки),	 дигитални	 технички	 цртачи,	
дијапозитиви,	 дијапозитиви	 (апарати	 за	
прожектирање	 на	 дијапозитивите),	 дијапозитиви	
(апарати	 за	 урамување	 на	 дијапозитивите),	
дијапозитиви	 (рамки	 за	 дијапозитиви),	
дијастометри,	 диктат	 (апарати	 за	 диктирање),	
динамометри,	дистрибуциони	ормари	/електрика/,	
дифракциски	 апарати	 /микроскопија/,	 дишење	

(апарати	за	дишење)	со	исклучок	на	апаратите	за	
вештачко	дишење,	длабинометри,	дозатори	 /на–
појувачи/,	 дозирање	 (апарати	 за	 дозирање),	
дополнителни	 леќи	 /оптика/,	 дурбини	 /оптика/,	
дурбини	/телескопи/,	единици	со	магнетна		лента	
/информатика/,	еднојадрени	претворувачи,	екрани	
за	прожектирање,	еластични	дискети,	електричен	
лак	(апарати	за	електрично	сечење),	електрични	
акумулатори,	 електрични	 акумулатори	 (апарати	
за	 полнење	 на	 електрични	 акумулатори),	
електрични	 акумулатори	 (плочи	 за	 електрични	
акумулатори),	 електрични	 акумулатори	 (решетки	
за	 електрични	 акумулатори),	 електрични	
акумулатори	 за	 возила,	 електрични	 брави,	
електрични	 водила,	 електрични	 водови,	
електрични	водови	(идентификациони	обвивки	за	
електрични	жици),	електрични	водови	(приклучоци	
за	електрични	водови),	електрични	грејни	чорапи,	
електрични	 губитоци	 (покажувач	 на	 електрични	
губитоци),	 	електрични	жици,	електрични	зујалки	
/зумери/,	 електрични	 кабли,	 електрични	 кабли	
(кабелски	 спојки),	 електрични	 кабли	 (носачи	 на	
електрични	 калеми),	 електрични	 кабли	 (обвивки	
за	 електрични	 кабли),	 електрични	 калеми,	
електрични	колектори,	електрични	кондензатори,	
електрични	 контакти,	 електрични	 контакти	 од	
благородни	 метали,	 електрични	 отпорници,	
електрични	 прекинувачи,	 електрични	
претворувачи,	електрични	приклучоци,	електрични	
релеи,	 електрични	 спојки	 /квачила/,	 електрични	
трансформатори,	 електрични	 уреди	 за	 перење	
душеци,	 електрични	 утикачи,	 електрично	
празнење	 (цевки	 за	 електрични	 празнења),	
електроди	за	 заварување,	електролачно	варење	
(апарати	за	електролачно	варење),	електролитни	
кади,	електронски	моливи	/за	единици	за	визуелно	
прикажување/,	 електронски	 сигнали	 (емитувачи	
на	 електронски	 сигнали),	 елеци	 за	 заштита	 од	
куршуми,	елеци	за	пливање,	елеци	за	спасување,	
епидијаскопи,	епрувети,	ергометри,	еталони	/ме–
рачи/,	 железнички	 свртници	 (електродинамички	
апарати	за	далечинско	управување	со	железнички	
свртници),	жетони	(механизми	за	апарати	кои	се	
движат	 со	 уфрлување	жетони),	 жива	 (либели	 за	
жива),	забава	(апарати	за	забава)	предвидени	да	
се	користат	само	со	телевизиски	приемници,	заби	
(заштита	 на	 заби),	 заварување	 (електрични	
апарати	за	заварување),	заварување	(електрични	
апарати	 за	 заварување),	 заварувачи	 (маски	 за	
заварувачи),	 запалки	 за	 цигари	 за	 автомобили,	
затегнувачи,	 заштита	 (облека	 за	 заштита	 од	
несреќни	 случаи,	 зрачења	 и	 оган),	 заштита	 за	
заби,	 заштита	 од	 корозија	 (катодни	 уреди	 за	
заштита	 од	 корозија),	 заштитни	 маски	 за	
работници,	заштитници	за	лицата	на	работниците,	
заштитни	 шлемови,	 заштитници	 за	 очи,	
заштитници	 на	 објективи	 /фотографија/,	 звук	
(апарати	 за	 пренесување	 на	 звукот),	 звуци	
(филмови	за	снимање	звуци),	звучници	(кутии	за	
звучници),	звучници	/магнетофони/,	зголемување	
(апарати	 за	 зголемување)	 /фотографија/,	
зголемувачи	/оптика/,	земјомери	(инструменти	за	
мерење	 на	 земјиштата),	 зујалки	 /електрични	
сигнални	ѕвончиња/,	зујалки		/зумери/,		ѕвончиња	
/електрични/	за	врата,	идентификациска	жици	за	
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електрични	 водови,	 идентификациски	 магнетни	
картички,	израмнувачи	/инструменти	за	мерење/,	
израмнувачи	 /расклопувачки/,	 индуктори	 /елек–
трична	 струја/,	 инки	 за	 разгласи,	 инкубатори	 за	
бактериски	 култури	 инкубатори	 за	 бактериски	
култури,	 инспекциски	 огледала	 за	 работа,	
инструменти	 со	 зголемувачи,	 интеграциони	
кругови,	интер	 -	 комуникации	 (апарати	за	интер-
комуникации),	информатички	програми	/снимени/,	
информации	 (апарати	 за	 обработка	 на	
информациите),	 информации	 (апарати	 за	
обработка	 на	 информации),	 испитување	 на	
материјали	(инструманти	и	апарати	за	испитување	
на	 материјалите),	 испитувач	 /сканер/	 /инфор–
матика/,	 исправувачи	 (струјни	 исправувачи),	
јонизација	 (апарати	 за	 јонизација)	 не	 се	 за	
обработка	 на	 воздух,	 кабли,	 кабли	 (стегачи	 за	
електрични	кабли),	кади	за	плавење	-промивање	
/фотографија/,	 калеидоскопи,	 калеми	 /фотог–
рафии/,	 калибри	 /шаблони/,	 калибрирање	
(прстени	 за	 калибрирање),	 камери	 /кинематог–
рафски	 апарати/,	 канали	 за	 електрични	 кабли,	
канцелариски	уреди	за	дупчени	картички,	капалки,	
капацитетни	 мерки,	 капиларни	 цевчиња,	 карти	
(апарати	 за	 издавање	 карти),	 катоди,	
кинематографски	 апарати,	 кинематографски	
уреди	за	монтажа	на	филмови,	кинематографски	
филмови	 (уреди	 за	 монтажа	 на	 филмовите),	
кинематографски	филмови	/снимени/,	кипрегели,	
киселини	 (аерометри	 за	 киселини),	 кислород	
(апарати	 за	 преточување	 на	 кислородот),	
клинометри	/падометри/,	кожа	(апарати	за	мерење	
на	дебелината	на	кожата),	коленици	за	работници,	
коленици	 за	 работници,	 колчиња	 за	 мерење	 /за	
земјишта/,	 командни	 плочи	 /електрична	 струја/,	
командни	 уреди	 за	 дигалки,	 комбинезони	
(специјални	 заштитни	 комбинезони	 за	
авијатичари),	 компакт	 дискови	 (аудио	 -	 видео),	
компакт	оптички	дискови,	компакт	плочи	(аудио	-	
видео),	 компаратори,	 компаси,	 конектори,	
контактни	 леќи,	 контактори	 /вклучни	 уреди/,	
контрола	 (електрични	 контролни	 апарати),	
контрола	 (електрични	 контролни	 апарати),	
контрола	 на	 топлина	 (апарати	 за	 контрола),	
копчиња	за	ѕвончиња,	корекциони	леќи	 /оптика/,	
корекциони	стакла	/оптика/,	коса	(електротермички	
апарати	 за	 виткање	 на	 косата),	 космографски	
инструменти,	 котва	 /електрична	 струја/,	 кројачки	
метри,	кутии	за	микроскопски	стакленца,	кутии	со	
капак	 /електрика/,	 куќишта	 за	 разгласи,	 кучиња	
(свирки	за	довикување	на	кучињата),	лаборатории	
(специјален	лабораториски	мебел),	лабораториски	
опити	 (комори	 за	 лабораториски	 опити),	
лабораториски	 опити	 (печки	 за	 лабораториски	
опити),	лабораториски	послужавници,	ласери	што	
не	 се	 за	 медицинска	 употреба,	 лемење	
(електрични	 апарати	 за	 лемење),	 ленти	 за	
снимање	звуци,	ленти	за	чистење	глави	на	читачи,	
либели,	 линии	 за	 сондирање,	 лична	 заштита	
(уреди	 за	 личиа	 заштита)	 од	 несреќни	 случаи,	
логаритамски	 израмнувачи,	 л’скање	 на	
фотографски	 снимки	 (апарати	 за	 л’скање	 на	
фотографски	 снимки),	 лупа	 /зголемувач/	 за	
влакна,	 лустра	 (електрични	 уреди	 за	 лакирање)	
за	 употреба	 во	 домаќинство,	 магла	 (сигнали	 за	

магла)	 /не	 се	 експлозивни/,	 магнети,	 магнети	
(свиоци	/бобини/	на	електромагнетите),	магнетна	
лента	(единици	со	магнетна	лента)	/информатика/,	
магнетни	 жици,	 магнетни	 картички,	 магнетни	
ленти,	магнетни	ленти	(апарати	за	демагнетизација	
на	магнетни	ленти),	магнетни	ленти	(магнетофони	
со	магнетни	ленти),	магнетни	плочи,	магнетоскопи,	
магнетофони	 со	 магнетна	 лента,	 магнетски	
кодери,	мали	отвори	на	врати	/оптика/,	манометри,	
маски	за	дишење,	маски	за	дишење	/различни	од	
онис	 за	 вештачко	 дишење/,	 математички	
инструменти,		мегафони,			меѓуфазни			површини		
/информатика/,		мембрани		/акустика/,		мембрани	
/фотографија/,	мемории	за	сметачи,	менувачи	на	
дискови	 /информатика/,	 мерачи	 на	 густината	 на	
млекото,	мерење	(електрични	апарати	за	мерење),	
мерење	на	брзина	(апарати		за		мерење		брзина)	
/фотографија/,	 мерење	 на	 вага	 (апарати	 и	
инструменти	за	мерење	на	вага),	мерење	на	вага	
(апаратури	 за	 мерење	 на	 вага),	 мерење	 на	
оддалечености	 (апарати	 за	 мерење	 на	
оддалеченост),	мерки,	мерни	инструменти	,	мерни	
скали	/за	мерење	на	земјиште/,	мернички	вериги	
-	 синџири,	 метални	 легури	 (жици	 од	 металии	
легури)	 /топливи/,	 метеоролошки	 балони,	
метеоролошки	 балони,	 метеоролошки	 инстру–
менти,	 метри	 /мерни	 инструменти/,	 метрономи,	
механички	натписи,			микрометарски			завртувачи	
/за	 оптички	 инструменти/,	 микрометри,	
микропроцесори,	 микроскопи,	 микротоми,	
микрофони,	 минутници	 /со	 исклучок	 на	 оние	 за	
часовници/,	 млеко	 (млекометри),	 модеми,	
монитори	 /опрема/,	 монитори	 /програми	 за	
сметачи/,	монтажа	на	филмови	(уреди	за	монтажа	
на	 филмови),	 мрежи	 за	 заштита	 од	 несреќи,	
мрежи	 за	 спасување,	 музички	 автомати	 со	
претходно	 плаќање,	 набљудување	 (инструменти	
за	 набљудување),	 навлаки	 (специјални	 навлаки	
за	фотографски	апарати	и	инструменти),	навлаки	
за	контактни	леќи,	навлаки	за	очила,	навлаки	за	
очила,	 напон	 (рагулатори	 на	 напон)	 за	 возила,	
направа	 за	 одбележување	 на	 рабовите	 на	
здолништа	 /кроење/,	 наутички	 апарати	 и	
инструменти,	 научни	 апарати	 (мембрани	 за	
научни	апарати),	несреќи	во	прометот	(поединечни	
рефлектирачки	 плочи	 за	 заштита	 во	 прометот),	
несреќи	на	работа	(апарати	за	лична	заштита	на	
работа),	несреќи	на	работа	(мрежи	за	заштита	од	
несреќи	на	работа),	несреќи	на	работа,	зрачење,	
оган	 (облека	 за	 заштита	 од	 несреќи	 на	 работа,	
зрачење	 и	 оган),	 нивелирање	 (инструменти	 за	
нивелирање),	нивелирки			со			дурбин,			нивелирки	
/инструменти	 за	 постигнување	 водорамност/,	
ногарки	 за	 фотографски	 апарати,	 нониуси	
(справи),	 нуркање	 (маски	 за	 нуркање),	 нуркање	
(нуркачки	 костуми),	 нуркање	 (ракавици	 за	
нуркање),	нуркање	(тампони	за	уши	за	нуркање),	
нуркачки	комбинезони,	нуркачки	костуми,	нуркачки	
ракавици,	 обвивки	 /идентификациски	 облоги/	 за	
електрични	 жици,	 објективи	 /оптика/,	 облека	 за	
заштита	 од	 пожар,	 облоги	 за	 електрични	 кабди,	
обработка	на	податоци	(апарати	за	обработка	на	
податоци),	 обработка	 на	 текст	 (апарати	 за	
обработка	 на	 текст),	 обртометри	 /тахометри/,	
обучување	 (апарати	 за	 обучување),	 овоскопи,	
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оган	 (облека	 за	 заштита	од	оган),	 огледала	 /оп–
тика/,	 огнено	 оружје	 (оптички	 нишан	 за	 огнено	
оружје),	 ограничувачи	 /електрична	 струја/,	
оддалеченост	 (апарати	 за	 одбелсжување	 на	
оддалеченоста),	 озонометри,	 октани,	 окулари,	
олово	за	висок,	ом-метри,	оптичарски	производи,	
оптички	 влакна,	 оптички	 влакна	 /водила	 за	
светлосни	 зраци/,	 оптички	 инструменти	 за	
прожектирање	 на	 зголемени	 слики	 на	 екран,	
оптички	 компакт	 плочи,	 оптички	 кондензатори,	
оптички	 леќи,	 оптички	 плочи,	 оптички	 податоци	
(подлоги	за	оптички	податоци)	/магнетни/,	оптички	
светилки,	 оптички	 стакла,	 оптички	 читачи,	
осветлувачи	 /фотографија/,	 осигурувачи,	
осцилографи,	очила	против	заслепување,		очила	
/оптика/,	палење	(батерии	за	лалење),	паразитите	
(уреди	 за	 заштита.од	 паразити)	 /електрична	
струја/,	 паралелни	 цртачи,	 пари	 (детектори	 за	
откривање	лажни	пари),	пари	(уреди	за	броење	и	
сортирање	на	парите),	пари	(фини	ваги	за	мерење	
на	 парите),	 паркети	 (електрични	 лустра	 за	
паркети),	 паркиралишта	 (подвижни	 врати	 со	
претходно	 плаќање),	 паркометри	 /апарати	 за	
мерење	 на	 траењето	 на	 паркирањето/,	 парни	
котли	(контролни	уреди	за	парни	котли),	перископи,	
печатачи	 за	 компјутери,	 печатени	 кругови,	 печки	
за	лабораториски	опити,	пирометри,	писма	(ваги	
за	писма),	планиметри,	планови	(инструменти	за	
изработка	 на	 планови),	 пластична	 амбалажа	
(апарати	за	заварување	на	пластична	амбалажа),	
пливање	(елеци	за	пливање),	пливање	(појаси	за	
пливање),	 пловење	 (навигациски	 инструменти),	
пловки	за	пливање,	плочи	за	сметање,	плути	за	
обележување,	 плути	 за	 сигнализација,	 плути	 за	
спасување,	 податоци	 (подлоги	 за	 податоци)	
магнетни,	подводно	пливање	(апарати	за	дишење	
кај	подводното	пливање),	подометри	/инстументи	
за	броење	чекори/,	пожар	(дојавувачи	на	пожари),	
пожар	 (противпожарни	 бродови-пумпи),	 пожар	
(противпожарни	 распрснувачи),	 пожарникарски	
чекани,	појаси	за	пливање,	појаси	за	спасување,	
појачување	 на	 звуци	 (апарати	 за	 појачување	 на	
звуци),	 појачувачи,	 појачувачи	 (цевки	 или	 лампи	
за	појачувачи),	покажувач	на	електрични	губитоци,	
покажувач	 на	 количина,	 покажувач	 на	 косина,	
покажувач	на	ниво	на	бензин,	покажувач	на	ниво	
на	 вода,	 покажувач	 на	 притисок	 (сигурносни	
чепови)	 за	 вентили,	 покажувач	 на	 температура,	
покажувачи	на	брзини,			покажувачи-индикатори,	
/електрична	 струја/,	 полариметри,	 полирање	
(апарати	 за	 полирање)	 за	 домашна	 употреба,	
полирање	 на	 подови	 (апарати	 за	 полирање	 на	
подовите),	 полнење	 електрични	 акумулатори	
(апарати	за	полнење	на	електрични	акумулатори),	
полуводила,	поморска	сигнализација	(апарати	за	
поморска	 сигнализација),	 поморски	 компаси,	
помош	 (уреди	 за	 давање	 помош),	 поштенски	
марки	 (бројачи	 на	 поштенски	 марки),	
правосмукалки,	 правосмукалки	 (цевки	 за	
правосмукалки),	прашина	 (електрични	отстрану–
вачи	напрашина),			прашина			(правосмукалки			за	
прашина),	 предаватели	 на	 електронски	 сигнали,	
предаватели			/телекомуникации/,				предаватели	
/телефонски	апарати/,	прекинувачи,	прекинувачи,	
прекинувачи	 со	 две	 положби	 /информетика/,	

преносник	 	 	 /фотографија/,	 претворачи	 	 	 /елек–
трична	струја/,	претходно	плаќање,	прехранбени	
намирници	(апарати	за	анализа	на	прехранмбените	
намирници),	 прецизно	 мерење	 (апарати	 за	
прецизно	 мерење),	 прибор	 за	 мерење,	
придушувачи	(калеми	за	придушувачи),	приемници	
/аудио,	видео/,	призми	(оптика),	приклучни	кутии	
/електрика/,	 приклучни	 плочи,	 приклучоци,	
приклучоци	 за	 електрични	 водови,	 притисок	
(уреди	за	мерење	притисок),	 притисок	 (уреди	за	
одбелсжување	на	притисокот),	 притисок	 (чепови	
-	 покажувачи	на	 притисок)	 /за	 вентили/,	 проврти	
(апарати	 за	мерење	 на	 проврти),	 прожектирање	
(апарати	 за	 прожектирање),	 прожектирање	
(екрани	 за	 прожектирање),	 противзаслепувачки	
сенила,	 противпожарни	 млазници	 /прскалки/,	
противпожарни	 пумпи,	 процесори	 /централни	
единици	за	обработка/,	прстени	за	калибрирање,	
рабови	 за	 патишта	 светлечки	 или	 механички,	
радари,	 радио	 приемници,	 радио	 приемници	 за	
возила,	 радио	 -	 јарбол,	 радиолошки	 апарати	 за	
индустриска	употреба,	радиолошки			заштитници	
/екрани/	 за	 индустриска	 употреба,	 радиотелег–
рафски	 апарати,	 радиотелефонски	 апарати,	
разводни	кутии	/електрика/,	разводни	кутии	/еле–
ктрична	 струја/,	 разводни	 ормани	 /електрична	
енергија/,	 разводни	плочи	 /електрична	енергија/,	
разводни	пултови	/електрична	енергија/,	разгласи,	
ракавици	 за	 заштита	 на	 работа,	 ракавици	 за	
заштита	 од	 X	 зраци	 за	 индусриска	 употреба,	
рамки	 за	 очила,	 рамови	 за	 очила,	 растери	 за	
фотогравури,	 рачни	 ваги	 со	 полуга,	 регистарски	
благајни,	 регулирачи	 на	 брзина	 за	 грамофони,	
регулирачи	 на	 напон	 за	 возила,	 регулирачи	 на	
светла,	 редуктори	 /електрична	 струја/,	 рентген	
(уреди	за	заштита	од	рентгенски	зраци)	не	се	за	
медицинска	употреба,	рентген	апарати	 /не	се	за	
медицинска	 употреба/,	 рентген	 зраци	 (цевки	 за	
рентген	 зраци),	 рентген	 филмови	 /осветлени/,	
рентгенски	 зраци	 (апарати	 и	 инсталации	 за	
производство	 на	 ренттенски	 -	 зраци)	 не	 се	 за	
медицинска	употреба,	рентгенски	снимки,	не	се	за	
медицинска	употреба,	реостати,	репродукција	на	
звук	 (апарати	 за	 репродукција	 на	 звук),	
респиратори	за	филтрирање	за	воздух,	реторти,	
рефрактометри,	рефрактори,	решетка	за	цедење	
/фотографски	 работи/,	 решетки	 за	 електрични	
акумулатори,	 садови	 за	 леење,	 салинометри,	
саморегулирачки	 пумпи	 за	 гориво,	 сателити	 за	
научна	 употреба,	 сахометри,	 светилки	 за	 темни	
комори	 /фотографија/,	 светлечки	 натписи,	
светлечки	ознаки	на	патиштата,	 светлечки	цевки	
за	 реклами,	 светлиномери	 /експозиметри/,	
светлометри,	свртувачи			(бројачи	на	свртувања),	
секстанти,			секцирање			(прибор			за			секцирање)	
/микроскопија/,	 сигнали	 (електродинамички	
апарати	 за	 далечинско	 управување	 со	 сигнали),	
сигнализатори	 за	 пожар,	 сигнализација	
(триаголници	 за	 сигнализација)за	 возила	 во	
дефект,	сигнализација,	светлечка	или	механичка,	
сигнални	 електрични	 ѕвончиња,	 сигнални	
ѕвончиња,	 сигнални	 свирчиња,	 сигнални	 уреди	
против	кражба,	сигурносна	опрема	/не	ги	вклучува	
седиштата	 во	 возилата	 ни	 спортската	 опрема/
сигурност	 во	 железнички	 промет	 (апарати	 за	
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сигурност	во	железничкиот	промет),	силициумови	
плочки	 /за	 интегрирани	 кругови/,	 симулатори	 за	
управување	 со	 возило	 или	 за	 контрола	 на	
возилото,	синџирчиња	за	очила,	сирени,	скали	за	
спасување,	скафандери,	скафандерски	работници	
(апарати	 за	 скафандерски	 работници),	 скелиња	
за	 спасување,	 склопови,	 сметање	 (уреди	 за	
сметање),	 сметачи,	 сметачи	 (помошни	 мемории	
за	 сметачи),	 сметачи	 (работни	 програми	 за	
сметачи),	сметачи	(снимени	програми	за	сметачи),	
сметачки	 машини,	 снимање	 тон	 (апарати	 за	
снимање	тон),	собирање	(апарати	за	собирање),	
собирачи,	сонди	за	научна	употреба,	сондирање	
(апарати	и	уреди	за	сондирање),	сончеви	батерии,	
спектографи,	 спектографи,	 специјални	 футроли	
за	фотографски	апарати	и	инструменти,	спојки	за	
електронски	 кабли,	 спојни	 кутии	 /електрична	
струја/,	 стакла	 за	 очила,	 стакла	 обложени	 со	
водечки	метал,	стакленца	за	микроскопи	(кутии	за	
микроскопски	стакленца),	стап	за	откривање	вода,	
стативи	 за	 реторти,	 стегалки	 /електрика/,	
стереоскопи,	стереоскопски	апарати,	стерометри,	
столбови	 за	 радиоантени,	 струјни	 исправувачи,	
струјни	кругови	(прекинувачи	на	струјни	кругови),	
струјно	 преспојување	 (уреди	 за	 струјно	
преспојување),	 сулфитометри,	 табли	 за	
сигнализација	 /светлечки	 или	 механички/,	
таксиметри,	 тастатураза	 сметачи,	 тахометри,	
телевизиски	 апарати,	 телевизиски	 апарати	
(механизми	за	претходно	плаќање	за	телевизиските	
апарати),	телеграфи	/апарати/,	телеграфски	жици,	
телескопи,	 телефакси,	 телефонски	 апарати,	
телефонски	 жици,	 телефонски	 предаватели,	
телефонски	 слушалки,	 темни	 комори	 (лампи	 за	
темни	комори)	/фотографија/,	темни	комори	/фо–
тографија/,	 температура	 (покажувачи	 на	
температурата),	 теодолити,	 термо	 -	 јонски	
електрични	 светилки	 и	 ламби,	 термо	 -	 јонски	
ламби,	 термоионски	 светилки,	 термостати,	
термостати	за	возила,	тонски	водови,	тонски	доја–
вувачи,	 тонски	 сигнализатори,	 топлина	 (апарати	
за	 контрола	 на	 топлината),	 топломери	 /не	 се	 за	
медицинска	 употреба/,	 точила	 /електрични/,	
транзистори	 /електроника/,	 трансформатори,	
трансформатори	 за	 зголемување	 на	 струјата,	
трспкачи	/светлосна	сигнализација/,	триаголници	
за	 сигнализација	 на	 возилата	 во	 дефект,	
троногалки	 за	 фотографски	 апарати,	
ултравиолетови	зраци		(филтери	за	ултравиолетови	
зраци),	 ултразвучни	 хидролокатори	 /сонери/,	
уреди	 за	 обележување	 километри	 /за	 возила/,	
уреди	 за	 обележување	 на	 притисок,	 уреди	 за	
сметање,	 утикачки	 уреди	 /струјни	 утикачи/,	
училишен	алат,	уши	(тампони	за	уши),	за	нуркање,	
фактурирање	 (уреди	 за	 фактурирање),	
ферментација	 (апарати	 за	 	 	 ферментација),	
физика	(апарати	и	инструменти	за	во	физиката),	
филмови	(апарати	за	режење	филмови),	филмски	
ленти	 /осветлување/,	 филтери	 за	 маски	 за	
дишење,	 филтери	 за	 ултравиолетови	 зраци	 за	
фотографија,	 филтери	 за	 фотографија,	
флуоресцентни	екрани	/заштитници/,	фонометри,	
фото	ќелии,	фотографии	(апарати	за	л’скање	на	
фотографиите),	фотографии		(апарати	за	сушење	
на	 фотографиите),	 фотографии	 (апарати	 за	

сушење	на	фотографиите),	фотографии	(решетки	
за	 цедење	 фотографии),	 фотографски	 апарати,	
фотографски	 визирки,	 фотографски	 снимки	
(апарати	за	фотографски	снимки),	фотоелеграфија	
(апарати	 за	 фотоелеграфија),	 фотокопирање	
(апарати	и	уреди	за	фотокопирање)	/вклучително	
и	 електростатски	 и	 термички	 апарати	 и	 уреди/,	
фотометри,	 фотофилмски	 печат	 (растери	 за	
фотофилмски	 печат),	 фрактирање	 (апарати	 за	
контрола	 на	 фрактирање)	 /франкотип	 апарати/,	
фреквенција	 (високофреквентни	 апарати),	
фреквенциометри,	 хелиографски	 апарати,	
хемиски	 апарати	 и	 инстументи,	 хигрометри,	
хидрометри,	холограми,	хроматографски	апарати	
за	лаборатории,	хронографи	(апарати	за	мерење	
на	 трајноста),	 цевки	 за	 електрично	 празнење	
(различни	од	цевки	за	електрично	осветлување),	
цевки	за	шмукање	прашина,	цевки	или	лампи	за	
засилување,	 церади	 за	 спасување,	 циклотрони,	
чад	 (детектори	 за	 чад),	 часометри,	 чевли	
(електрични	 чистачи	 на	 чевли),	 чепови	 -	
покажувачи	 на	 притисок	 за	 вентили,	 чипови	
(интегрирани	 кругови),	 читачи	 на	 стапчести	
кодови,	 читачи	 /информатика/,	 чкрапала	 /фото–
графија/,	 шестари	 /инструменти	 за	 мерење/,	
шминка	 (електрични	 апарати	 за	 симнување	 на	
шминката),	 џепни	 светилки	 (батерии	 за	 џебни	
светилки)	
кл. 11	 	 автоматски	 прекинувачи	 на	 гориво,	
автомобили	(осветлувачки	тела	на	автомобилите),	
автомобили	 (предни	 светла	 /фарови/	 за	
автомобили),	 автомобили	 (светилки	 на	
покажувачите	 на	 правецот	 на	 возење	 кај	
автомобилите,	 автомобили	 (уреди	 против	
заслепување)	 /дополнителна	 опрема	 на	 светла/,	
аеротерми,	 акомулатори	 на	 пареа,	 акомулатори	
на	 топлина,	 алкохол	 (алкохолни	 пламеници),	
алкохол	 (алкохолни	 согорувачи),	 апарати	 за	
зафаќање	 вода,	 атомски	 печки	 /нуклеарни	
реактори/,	 ацетилен	 (ацетиленски	 генератори),	
ацетилен	 (ацетиленски	 пламеници),	 ацетилен	
(ацетиленски	согорувачи),	ацетилен	(ацетиленски	
фарови),	 бањи	 (греалки	 за	 бањи),	 бањи	
(инсталации	 за	 бањи),	 бањи	 (опрема	 за	 бањи),	
бањи	 на	 седење	 (кади	 за	 бањите	 на	 седење),	
бањи	 со	 вртложни	 струење	 на	 водата,	 бањи	 со	
топол	воздух	(апарати	за	бањите	со	топол	воздух),	
бидеа	за	миење,	бистрење,	чистење	(инсталации	
за	бистрење),	божиќни	елки	(електрични	свеќички	
за	 божиќни	 елки),	 броеви	 за	 куќи	 /светлечки/,	
варење	 (апарати	 и	 инсталации	 за	 варење),	
варење	(прибор	за	варење)		/електричен/,	варила,	
велосипеди	 (осветлување	 за	 велосипеди),	
велосипеди	 (осветлување	 за	 велосипеди),	
венецијански		фенери			/светилки/				вентилатори	
/климатизација/,	 вентили	 за	 испуштање	 /не	 се	
автоматски/	 за	 инсталации	 на	 парно	 греење,	
вентили	 за	 регулирање	 на	 рамништата	 во	
резарвоарите,	 влажнење	 на	 воздухот	 за	
радијаторите	на	централно	греење,	вода	(апарати	
за	водоснабдување),	вода	(апарати	за	каптирање	
на	водата),	вода	(апарати	за	ладење	на	водата),	
вода	 (апарати	 за	 филтрирање	 на	 водата),	 вода	
(апарати	и	инсталации	за	смекнување	на	водата),	
вода	(апарати	и	уреди	за	прочистување	на	водата),	
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вода		(водоскоци)	украсни,	вода	(грејачи	за	вода)	
/апарати/,	 вода	 (инсталации	 за	 дистрибуција	 на	
водата),	 вода	 (инсталации	 за	 довод	 на	 водата),	
вода	 (инсталации	 за	 прочистување	 на	 водата),	
вода	 (прибор	 за	 регулација	 и	 сигурност	 на	
апаратите	 за	 вода),	 вода	 (стерилизатори	 на	
водата),	вода	(хидранти),	вода	за	пиење	(филтери	
за	вода	за	пиење),	вода	под	притисок	(резервоари	
за	вода	под	притисок),	водоводи	(цевки	мешалки	
за	водоводи),	водоводни		инсталации,	водоскоци	
/фонтани/	воздух	(апарати	за	анализа	на	воздухот),	
воздух	 (апарати	 за	 ладење	на	 воздухот),	 воздух	
(апарати	и	 уреди	 за	прочистување	на	воздухот),	
воздух	 (греалки	 за	 воздух	 /калорифери/),	 воздух	
(инсталации	 за	 кондиционирање	 на	 воздухот),	
воздух	 (инсталации	 за	 кондиционирање	 на	
воздухот)	 за	 возила,	 воздух	 (инсталации	 за	
филтрирање	 на	 воздухот),	 воздух	 (јонизациони	
апарати	за	облагородување	на	воздухот),	воздух	
(стерилизатори	 на	 воздух),	 воздух	 (сушачи	 на	
воздухот),	 воздух	 (филтери	 за	 воздух)	 за	
климатизација,	воздух				/дезодорирање/,		воздух	
/ултравиолетови/	 (ламби	 за	 ултравиолетови	
зраци)	не	 се	 за	медицинска	употреба,	 воздушни	
возила	 /апарати	 за	 осветлување	 за	 воздушните	
возила),	 возила	 (инсталации	 за	 греење	 на	
возилата),	 возила	 (инсталации	 за	 климатизација	
на	 возилата),	 возила	 (ламби	 -	 покажувачи	 за	
правецот	 на	 возилата),	 возила	 (одмрзнувачи	 на	
стаклата	 на	 возилата),	 возила	 (осветлувачки	
уреди	за	возила),	 возила	 (предни	 големи	светла	
на	 возилата),	 возила	 (против	 заслепувачки	
направи	 за	 возила)	 опрема	 за	 светла,	 возила	
(рефлектори	за	возила),	возила	(светла	за	возила),	
возила	(уреди	против	замаглување	/замрзнување/	
за	возила),	гас	(апарати	на	гас	за	прочистување),	
гас	 (запалки	за	 гас),	 гас	 (прибор	за	регулација	и	
сигурност	на	гасоводите),	гас	(прибор	за	регулација	
и	сигурност	на	апаратите	на	гас),	гас	(прочистувачи	
на	гасот)	/делови	на	инсталациите	за	гас/,	гасоводи	
(прибор	за	регулација	исигурност	на	гасоводите),	
генератори	/ацетиленски/,	генератори	(парни)	/не	
се	делови	од	апарати/,	генератори	на	гас,	големи	
фенери,	 горива	 (апарати	 за	 обработка	 на	
нуклеарни	 модератори	 и	 горива),	 горива	
(предгрејачи	на			горивата),			греалки			за			воздух	
/калорифери/,	 греалки	 за	 кревсти,	 греалки	 за	
кревети,	 греалки	 за	 купатило,	 греалки	 за	 нозе,	
греалки	 за	 нозе	 (канцеларки)	 електрични	
поставени,	 греалки	 за	 нозе	 /електрични	 или	
неелектрични/,	греалки	за	шишиња	за	хранење	со	
дудинки	/електрични/,	греалки	со	вода	за	кревети,	
греење	 (електрични	апарати	за	 греење),	 греење	
(инсталации	за	греење),	греење	(котли	/печки/	за	
греење),	греење	(уреди	за	греење)	на	тврдо	или	
течно	гориво	или	гас,	греење	за	возила	(инсталации	
за	 греење	 на	 возилата),	 греење	 на	 пареа	
(неавтоматски	испусни	вентили	за	инсталација	на	
парно	греење),	греење	со	топла	вода	(инсталации	
за	греење	со	топла	вода),	грејачи	за	виткање	на	
косата,	грејачи	за	вода	/бојлери/,	грејачи	за	пегли,	
грејачи	за	храна,	грејачи	на	вода	/апарати/,	грејачи	
на	 тела,	 грејачки	 електрични	 нишки,	 грејачки	
плочи,	грла	за	електрични	светилки,	даски	за	ВЦ	
школки,	дезинфекција	(апарати	за	дезинфекција,	

дестилација	(апарати	за	дестилација),	дестилација	
(цилиндри	 за	 дестилација),	 дестилациони	
цилиндри,	 дистрибуција	 на	 вода	 (инсталации	 за	
дистрибуција	 на	 водата),	 дувалки	 /вентилатори/	
делови	 на	 уреди	 за	 проветрување,	 дупки	 за	
вентилација,	дупки	за	вентилација	во	лабораторија,	
електрични	апарати	за	варење	кафе,	електрични	
апарати	за	пржење	компири	/фритези/,	електрични	
бојлери,	 електрични	 грејачки	 нишки,	 електрични	
калапи	за	колачња,			електрични	маши,	електрични	
радијатори,	 електрични	 садови	 за	 варење	 на	
намирници	 под	 притисок,	 електрични	 светилки,	
електрични	 светилки	 (грла	 за	 електрични	
светилки),	електрични	свеќички	за	божиќни	елки,	
електрични	 уреди	 за	 варење,	 електрично	
празнење	 (цевки	 за	 електрично	 празнење)	 за	
осветлување,	 жарни	 нишки	 за	 електрични	
светилки,	 заварување	 /ламби	 за	 заварување/,	
замаглување	(греачки	уреди	против	замаглување	
/замрзнување/)	за	возила,	замрзнувачи,	запалка,	
запалка	 на	 гас,	 заслепување	 (уреди	 против	
заслепување)	за	возила	/дополнителна	опрема	за	
светла/,	затворачи	за	радијатори,	заштитни	уреди	
за	осветлување,	ѕидни	носачи	за	гасни	пламенки,	
изменувачи	на	топлина,	испарувачи,		 јонизација	
(апарати	 за	 јонизација)	 за	 обработка	 на	 воздух,	
кабини	 за	 туширање,	 кади	 за	 бањање,	 кади	 за	
бањање	 (облоги	 за	 кади	 за	 бањање),	 кади	 за	
бањање	во	седечка	положба,	калорифери,	камини	
за	станови,	кафе	(апарати	за	варење	црно	кафе)	
електрични,	 кафе	 (апарати	 за	 пржење	 кафе),	
кафе	 (тави	 за	пржење	 кафе),	 кафе	 (филтери	 за	
кафе)	 електрични,	 климатизација	 (апарати	 за	
климатизација),	 климатизација	 за	 возила	
(инсталација	за	климатизација	за	возила/,	ковачки	
печки	 /подвижни/,	 колачња	 (калапи	 за	 колачња	 /
вафли/)	/електрични/,	кондиционирање	на	воздух	
(апарати	 за	 кондиционирање	 на	 воздухот),	
кондиционирање	 на	 воздух	 (инсталации	 за	
кондиционирање	 на	 воздухот),	 кондиционирање	
на	 воздух	 (инсталации	 за	 кондиционирање	 на	
воздухот	 во	 возила),	 коса	 (сушачи	 за	 коса)	 /
апарати/,	 котли	 за	 греење	 (одводни	 цевки	 во	
сводот	 на	 котли	 за	 греење),	 котли	 за	 греење	
(уреди	за	полнење	на	котлите	за	греење),	котли	за	
перални,	 котли	 за	 централно	 греење	 (цевки	 на	
котли	 за	 централно	 греење),	 котлиња	 со	 грејни	
цевки	 /бојлери/,	 котлиња	 /печки/	 за	 греење,	
кревети	 (греалки	 за	 кревети),	 крма	 (апарати	 за	
сушење	 на	 крмата),	 куќишта	 за	 светилки,	 куќни	
броеви	 /светлечки/,	 лабораториски	 пламеници,	
лабораториски	 светилки,	 лак	 (јаглен	 за	 лачни	
лампи),	 ламби	 за	 заварување,	 лампиони,	 лачни	
ламби,	лачни	ламби	(јаглен	за	лачни	ламби),	леб	
(пржалници	за	леб)	/тостери/,	лепило	(апарати	за	
греење	 на	 лепилата),	 лонци	 за	 варење	 под	
притисок	 /електрични/,	 лонци	 и	 котли	 /големи	
димензии/,	 лустери,	 магнезиум	 (магнезиумови	
жици)	 /осветлување/,	 метални	 арматури	 /рамки/	
за	 печки,	 мешалки	 за	 водоводни	 инсталации,	
млеко	 (апарати	 за	 ладење	 на	 млекото),	
модератори	 (апарати	 за	 обработка	 на	 гориво	 и	
нуклеарни	модератори),	морска	вода	(инсталации	
за	отстранување	на	морска	вода),	мраз	(апарати	
за	 правење	 мраз),	 напојувачи	 на	 котли	 на	
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централно	греење,	ниво	(вентили	за	регулирање	
на	рамништата	за	резервоари),	нозе	 (греалки	за	
нозе)	 електрични	 или	 неелектрични,	 нужници	 /
санитарни	 чворови/	 подвижни,	 нуклеарни	
модератори	(инсталации	за	обработка	на	горива	
и	 нуклеарни	 модератори),	 овошје	 (апарати	 за	
печење	 овошје),	 одводни	 цевки	 за	 камин,	
одмрзнувачи	 за	 возила,	 опрема	 за	 печки	 за	
сушење	 /носачи/,	 отвори	 /канали/	 во	 сводот	 на	
парните	 котли	 за	 греење,	 отпрашување	
(инсталации	 за	 отпрашување)	 за	 индустриска	
употреба,	отстранување	на	сол	од	морската	вода	
(инсталации	за	отстанување	на	сол	од	морската	
вода),	 отстранувачи	 на	 миризби	 (апарати	 за	
отстранување	 на	 миризби)	 /не	 се	 за	 лична	
употреба/,	оџаци	(оџаководни	канали	во	оџаците),	
оџаци	 (разводни	 направи	 во	 оџаци	 /шиберв/
палење	на	гас	(запалка	на	гас),	пареа	(акумулатори	
на	пареа),	пареа	(генератори	за	производство	на	
пареа),	 пареа	 (инсталација	 за	 производство	 на	
пареа),	 парење	 (уреди	 за	 парење	 на	 лице),	
пастеризатори	 /уреди/,	 пегли	 (грејачи	 за	 пегли),	
пекари	 (печки	 за	 пекарници),	 пепел	 (автоматски	
инсталации	за	отргнување	на	пепелта),	перални	
(котли	 за	 перални),	 перколатори	 /електрични	
уреди	за	варење	црно	кафе/,	перници	/електрично	
греени/	не	се	за	медицинска	употреба,	петролејски	
/нафтени/	пламеници,	печење	(ражен	за	печење),	
печки	 (арматура	 за	 печки),	 печки	 (ладење	 на	
печките),	 печки	 (обликувана	 опрема	 за	 печки),	
печки	 (простор	 во	 печките	 за	 пепел),	 печки	
(решетки	 за	 печки),	 печки	 (уреди	 за	 полнење	на	
печките),	печки	за	сушење	(основа	за	полнење	на	
печките	 за	 сушење),	 печки	 /огниште/,	 печки	 /со	
исклучок	на		печките			за		вршење	опити/,			печки	
/уреди	за	греење/,	пијалок	(апарати	за	ладење	на	
пијалок),	 пламеници	 на	 гас,	 пламеници	 на	 гас	
(ѕидни	носачи	 за	пламеници	на	 гас),	 пламеници	
за	нафта	/петролеј/	пламеници	за	светилки	/лам–
би/,	пламеници	за	уништување	бацили,	плочи	за	
греење,	подвижни	кабини	за	турски	бањи,	подлоги	
за	 полнење	 печки,	 подлоги	 за	 цевки	 за	 вода,	
поење	(автоматски	уреди	за	поење),	покажувачи	
на	 правец	 (лампи	 за	 покажување	 на	 правец)	 за	
возила,	 полимеризацила	 (инсталација	 за	
полимеризација),	полнење	(уреди	за	полнење)	за	
печки,	 поцрнување	 /со	 бронза/	 (апарати	 за	
црнење),	прав	(апарати	за	всисување	на	прав)	за	
индустриска	 употреба,	 премачкување	 кади,	
пржилници,	 пржилници	 за	 леб	 /тостери/,	
проветрување	 (напи	 за	 проветрување),	
проветрување	 (напи	 за	 проветрување)	 за	
лаборатории,	 проветрување	 /климатизација/	
(инсталации	 за	 климатизација	 за	 возила),	
проветрување	 /климатизација/	 (уреди	 за	
проветрување),	 продолжувачи	 за	 цевки	 /против	
прскање/,	 проекција	 (светилки	 за	 апарати	 за	
проекција),	простори	/садови/	во	печките	за	пепел,	
прочистување	на	вода	(апарати	за	прочистување	
на	водата),	 прочистување	на	воздух	 (апарати	за	
прочистување	 на	 воздухот,	 прочистување	 на	
масло	 (апарати	 за	 прочистување	 на	 маслото),	
прочистување	 на	 отпадни	 води	 (инсталации	 за	
прочистување	на	отпадни	води),	прочисгувачи	на	
гас	/делови	на	инсталациите	на	гас/,	разладувачи	

на	 гас	 (не	 се	 делови	 на	 апарати),	 рељефни	
колачња	(метална	електрична	двокрилна	тава	за	
печење	 рељефни	 колачња),	 садови	 за	 варење	
под	 притисок	 /електрични/,	 садови	 за	
стерилизација/електрични,	санитарни	чворови	за	
мажи	 /писоари/,	 санитарни	 чворови	 /ВЦ/,	
санитарни	 чворови	 /ВЦ/	 (ВЦ	школки),	 санитарни	
школки	 /ВЦ/,	 светилки	за	осветлување,	светилки	
на	 гас,	 светилки	 на	 покажувачи	 на	 правецот	 за	
возењето	 на	 возилата,	 сињак	 (греачи	 против	
создавање	сињак)	за	возила,	славини,	славини	за	
цевки	 за	 вода,	 смекнување	 на	 вода	 (апарати	 за	
смекнување	 на	 водата),	 согорувачи	 со	 жарна	
нишка,	согорувачи	/пламеници/,	тутун	(апарати	за	
ладење	на	тутунот),	хромтографија	(хромтографски	
апарати	 за	 индустриска	 употреба),	 чадење,	
парење	 /фумигација/	 (апарати	 за	 фумигација)не	
се	 за	 медицинска	 употреба,	 шишенца	 со	 цуцли	
(греалки	со	шишенца	со	цуцли)	електрични	
кл. 12  авиони,	 автомобили,	 автомобили	
(автомобилски	гуми),						автомобили	(амортизери	
за	 автомобили),	 автомобили	 (браници	 за	
автомобили),	автомобили	(капаци	за	автомобилски	
мотори),	 автомобили	 (ланци	 за	 автомобили),	
автомобили	 (перденца/сенила/	 за	 автомобили),	
автомобилски	 каросерии,	 автомобилски	
скелети	 /шасии/,	 аероглисери,	 аеростатички	
балони,	 алармни	 уреди	 против	 крадење	возила,	
амортизери	 (амортизирачки	 пружини)	 за	 возила,	
апарати	 за	 заштита	 од	 крадење	 возилата,	
апарати	 за	 намалување	на	бројот	 на	 свртувања	
/демултипликатори/	 за	 копнени	 возила,	 багаж	
(фахови	за	багаж)	за	возила,	битви	за	врзување	
на	 пловки	 крај	 брегот/бродарство/,	 бришачи	
за	 стакло	 на	 автомобилите,	 бродови,	 бродови	
(бродски	 рампи),	 бродови	 (командни	 уреди	 за	
бродовите),	бродови	(погонски	мотори	со	пропелер	
за	 бродови),	 бродови	 (уреди	 за	 извлекување	 на	
бродови),	бродски	куки,	бродски	моменти,	бродски	
прозорци,	 бродски	 пропелери,	 бродски	 трупови,	
бродче	/со	4	-	8	весла/,	вагон	-	ресторани,	вагонетки,	
вагонетки	 (тркала	 за	 вагонетки),	 вагони,	 вагони	
ладилници,	вагонски	свртници	/делови	на	вагон/,	
велисипеди,	 велосипеди	 (внатрешни	 гуми	 за	
велосипеди),	велосипеди	(држачи	за	велосипеди),	
велосипеди	 (жици	 за	 велосипеди),	 велосипеди	
(ѕвончиња	за	велосипеди),	велосипеди	(мрежички	
за	 велосипеди),	 велосипеди	 (покажувачи	 на	
правецот	 за	 велосипеди),	 велосипеди	 (пумпи	 за	
велосипеди),	 велосипеди	 (рабови	 на	 тркала	 за	
велосипеди),	 велосипеди	 (рамо	 за	 велосипеди),	
велосипеди	 (седла	 за	 велосипеди),	 велосипеди	
(сопирачки	 за	 велосипеди),	 велосипеди	 (тркала	
за	 велосипеди),	 вентили	 за	 автомобилски	 гуми,	
весла,	 ветробрански	стакла,	 витли	 за	еластични	
цевки	 /на	 колички/,	 влекачи,	 внатрешни	 гуми	 за	
автомобилски	гуми,	воени	возила,	воздухопловство	
(апарати,	уреди	за	воздухопловството),	воздушни	
возила,	воздушни	транспортери,	возила	(прозорци	
за	 возила),	 возила	 за	 движење	 по	 земја,	 во	
воздух,	по	вода	и	по	шини,	возила	на	брза	помош,	
волани	 /управувачи/	за	возила,	врати	на	возила,	
вселенски	летала,	вшмукувачки	багери,	гасеници	
за	 возила,	 главини	 на	 велосипеди,	 главини	 на	
тркалата	на	возила,	градски	автобуси,	гувернали	
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/рачки/	 за	 велосипеди,	 гума	 (кружни	 делови	
на	 леплива	 гума	 за	 поправка	 на	 внатрешни	
гуми),	 гуми	 без	 внатрешни	 гуми	 за	 велосипеди,	
двоколки	 за	 вртење,	 детски	 колички,	 дигалки	
/сохи/	 за	 товарење	 на	 бродови,	 електрични	
возила,	 електрични	 мотори	 за	 копнени	 возила,	
железнички	возен	парк,	железнички	или	вагонски	
спојки,	 железнички	 тркала	 (надворешни	 рабови	
на	железнички	тркала),	жичарници,	жичарници	со	
седишта,	запчаници	за	велосипеди,	запчаници	за	
копнени	возила,	запчести	железници	(возен	парк	
на	 запчести	 железници),	 запчести	 железници,	
затворачи	 за	 резарвоар	 за	 возила,	 инвалидски	
колички,	 исфрлувачи	 на	 седишта	 во	 авион,	
јалови	 тркала	 за	 копнени	 возила,	 јарболи	 /бро–
дарство/,	 јахти,	 кабини	 за	 жичарници,	 кабли	
(апарати	 и	 постројки	 за	 кабловски	 транспорт),	
калници,	 калници	 за	 велосипеди,	 камионети,	
камиони,	 капаци	 за	 возила	 /преклопни/,	 капаци	
за	 моторни	 возвла,	 капаци	 /украсни/	 на	 тркала,	
каравани	 /циркуски	 коли/,	 каросерии,	 кипер	 -	
количка,	клинчиња	за	гуми,	кола,	кола	за	спиење	
/вагони/,	кола	за	оружје,	количка	за	голф	опрема,	
количка	 за	 одливки,	 количка	 за	 пренесување,	
количка	 со	 вител	 за	 еластични	 цевки,	 количка	
со	дигалка,	количка	/селска	количка	без	основа/,	
командни	 синџири	 за	 копнени	 возила,	 кормила,	
крмени	 весла,	 куси	 весла,	 куќишта	 /картери/	 на	
механизми	 на	 копнени	 возила/не	 се	 за	 мотори/,	
ладилници	 /возила/,	 легла	 /кревети/	 за	 возила,	
летала,	 локомобили,	 локомотиви,	 меѓуградски	
автобуси,	 менувачки	 кутии	 за	 копнени	 возила,	
мопеди	 со	 приколки,	 мото	 тркала	 /мопеди/,	
мотори	 за	 велосипеди,	 мотори	 за	 копнени	
возила,	 моторцикли,	 мотоцикли	 со	 приколка,	
мрежасти	носачи	за	багаж	во	возила,	навлаки	за	
велосипеди	 или	мотоцикли,	 навлаки	 за	 седишта	
во	 возила,	 надворешни	 гуми	 за	 автомобили,	
направи	 за	 заштита	 од	 заслепување	 кај	 возила,	
направи	 за	 заштита	 од	 лизгање	 на	 тркалата	 на	
возила,	паслони	за	 глава	за	седишта	во	возила,	
ногарки	за	влез	во	возила,	ногарки	за	одржување	
на	велосипедите	во	запрена	положба,	носачи	за	
скии	 во	 возила,	 обвивки	 (внатрешни	 обвивки	 за	
возила),	овесни	амортизери	за	возило,	огледала	
за		гледање			наназад			/ретровизори/,					одбојници	
/пуфери/	 за	 железнички	 возен	 парк,	 омнибуси,	
оски,	оски	(краеви	на	оските),	основи	за	железнички	
вагони,	оџаци	на	бродови,	оџаци	на	локомотиви,	
падобрани,	педали	за	велосипеди,	платформи	за	
камиони,	 пловечки	 /наутички	 возила/,	 погонски	
апарати	за	погонски	возила,	погонски	механизми	
за	копнени	возила,	погонски	синџири	за	копнени	
возила,	 подвижни	 бифиња,	 подвижни	 основи	
за	 возила,	 подигнувачки	 оградени	 плетформи	
/делови	 на	 возила/,	 покрив	 на	 детски	 колички,	
покривки	за	возила,	покривки	за	детски	колички,	
понтонски	 мостови,	 преносни	 механизми	 за	
копнени	возила,	преносни	оски	за	копнени	возила,	
претворувачи	 на	 моментот	 за	 копнени	 возила,	
приколки,	 пропелери	 на	 надворешни	 мотори,	
прскалки	 /возила/,	рабови,	рачки	 за	велосипеди,	
рачна	 количка	 /точки/,	 реакциони	 мотори	 за	
копнени	 возила,	 самоодни	 мешалки	 за	 бетон,	
санки	/возила/,	седишта	во	возила,	сигнализатори	

за	движење	наназад	за	возила,	сигурносни	појаси	
за	 седишта	 во	 возила,	 сигурносни	 ремени	 за	
седишта	во	возила,	сигурносни	седишта	за	деца	
во	возила,	синџири	за	велосипеди,	синџири	против	
лизгање,	 скелиња	 /влечалки/,	 скелиња	 /пловки/,	
сопирачки	 за	 велосипеди,	 сопирачки	 за	 возила,	
сопирачки	облоги	за	возила,	сопирачки	педали	за	
возила,	сопирачки	сегменти	за	возила,	спојки	за	
копнени	возила,	спојки	за	копнени	возила,	спојки	
за	тркала	(спици),	спојна	оска	за	копнени	возила	
/не	се	составен	дел	на	моторот/,	спојни	уреди	за	
приколки	 за	 возила,	 спортски	 возила,	 товарни	
двоколки	 /кубикашка	 количка/,	 торзиони	лостови	
за	 возила,	 трактори,	 трамвајски	 коли,	 трицикл,	
тркала	за	возила,	тркала	/рачна	количка/,	троколки	
за	 доставување	 на	 стока,	 труби	 за	 автомобили,	
турбини	 за	 копнени	 возила,	 управувачки	 балони	
/летала/,	управувачки	синџири	за	копнени	возила,	
фургони	 /возила/,	 хидраулични	 системи	 за	
возила,	 хидроавиони,	 хидроавиони	 /амфибии/,	
хидроглисери,	центрирање	на	тркалата	на	возила	
олово	 за	 центрирање	 тркала),	 чатал	 за	 весло,	
чекљи	 за	 чунови	 /бродарство/,	 чунови	 /весла	 за	
чунови	/,	чунови	/кајаци/,	шасии	за	возила,	шински	
превозни	средства	/дресини/	
кл.	14	 	амајлии	/накит/,	анкери	/часовничарство/,	
атомски	 часовници,	 ахати,	 бисери	 /накит/,	 бисти	
од	благородни	метали,	благородни	метали	сурови	
или	 полуобработеци,	 бледоцрвени	 рубини	 /ска–
поцени	 камења/,	 бонбонијери	 од	 благородни	
метали,	 бројчаници	 /часовничарство/,	 брошеви	
/накит/,	 будилници,	 вазни	 /украсни	 садови/	 од	
благородни	 метали,	 вештачко	 злато	 /симилор/	
(предмети	од	вештачко	злато),	впредено	сребро,	
вратоврски	(игли	за	вртоврски),	вратоврски	(токи	
за	вратоврски),	гасила	/апарати	за	гаснење	свеќи/	
од	благородни	метали,	дијаманти,	дијаманти	/ве–
штачки/,	 држачи	 за	 крпи	 од	 благородни	 метали,	
ѓердани	 /накит/,	 електрични	 часовници,	 жетони	
од	бакар,	жици	обложени	со	благородни	метали	
/накит/,	 жолт	 јантар	 /амбра/	 (украси	 од	 јантар),	
златарски	 производи	 /со	 исклучок	 на	 прибор	 за	
јадење/,	златни	нишки	/накит/,	злато,	сурово	или	
ковано,	 знаци	 /амблеми/	 од	 благородни	 метали,	
ѕидни	 часовници,	 ѕидни	 часовници	 (полици	 /ку–
тии/	за	ѕидни	часовници),	игли	(кутии	за	игли)	од	
благородни	метали,	игли	закачки	/накит/,	игли	од	
благородни	метали,	иглички	од	благородни	метали,	
иридиум,	 јајца	 за	 чај	 /од	 благородни	 метали/,	
јантар	 (перли	 од	 прешан	 јантар),	 кафе	 (прибор	
за	 кафе)	 од	 благородни	 метали,	 кибрити	 (кутии	
за	кибрит)	од	благородни	метали,	кибритници	од	
благородни	метали,	клучеви	(тркалца	за	клучеви)	
украси,	контролни	часовници	/главни	часовници/,	
копчиња	 за	 манжетни,	 кошници	 за	 домакинство	
од	 благородени	 метали,	 крцкалки	 за	 ореви	 од	
благородни	 метали,	 кујна	 (садови	 за	 кујна)	 од	
благородни	 метали,	 кујна	 (прибор	 за	 кујна)	 од	
благородни	метали,	кутии	за	механизни	за	рачни	
часовници,	кутии	за	цигари	/од	благородни	метали/,	
кутии	за	цигари	/од	благородни	метали/,	кутии	за	
чај	 /од	благородни	метали/,	кутии	од	благородни	
метали,	 кутии	 со	 скапоцености	 од	 благородни	
метали,	 куќишта	 за	 џепни	 часовници,	 куќишта	
опруги	 /часовничарство/,	 куќишта	 /полици/	 за	
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часовници,	легури	на	благородни	метали,	лостови	
/инготи/	 од	 благородни	 метали,	 мали	 статуи	 од	
благородни	 метали,	 медали,	 медалјони	 /накит/,	
метални	 пари,	 механизми	 за	 часовници,	 накит	
(ковчежиња	 за	 накит)	 од	 благородни	 метали,	
нараквици	 за	 часовници,	 нараквици	 /накит/,	
нишалки	на	часовници,	нишало	/часовничарство/,	
обетки,	 обетки	 од	 благородни	 метали,	 обувки	
(украси	за	обувки)	од	благородни	метали,	оливин	
/скапоцен	 камен/,	 орма	 (прибор	 за	 орма)	 од	
благородни	метали,	 осветени	 садови	 за	 обреди,	
осмиум,	 паладиум,	 паричници	 од	 облагородени	
метали,	 пепелници	 од	 благородни	 метали,	
пехари	 од	 благородни	 метали,	 платина	 /метал/,	
плетени	 паричници	 /од	 благородни	 метали/,	
подлоги	за	шоли	од	благородни	метали,	подлоги	
/на	 свеќници/	 од	 благородни	 метали,	 позлатени	
предмети,	 полици	 за	 часовници,	 послужавници	
за	 домаќинство	 /од	 благородни	 метали/,	
послужавници	од	благородни	метали,	приврзоци	
за	 часовници	 и	 слично,	 природни	 скапоцености,	
прстени	 /накит/,	 пудриери	 од	 благородни	
метали,	 рачни	 свеќници	 од	 благородни	 метали,	
рачни	 часовници,	 родиум,	 рутениум,	 садови	 (од	
благороден	 метал)	 /супарки/,	 садови	 за	 варење	
кафе	 /неелектрични	 /	 од	 благородни	 метали,	
садови	 за	 масло	 од	 благородни	 метали,	 садови	
за	салата	од	благородни	метали,	садови	за	тутун	
од	 благородни	 метали,	 садови	 од	 благородни	
метали	за	маса,	садови	од	облагородени	метали,	
свеќници	 од	 благородни	 метали,	 синџирчиња	
за	 часовници,	 синџирчиња	 /накит/,	 скапоцени	
камења,	 скапоцени	 производи,	 слонова	
коска	 (украси	 од	 слонова	 коска),	 соларници	
од	 благородни	 метали,	 сончани	 бројчаници,	
сребрени	жици,	сребрени	садови,	сребро	(украси	
од	сребро),	статуи	од	благородни	метали,	стрелки	
/часовничарство/,	тркалца	за	крпи	/рд	благородни	
метали/,	ќупови	од	благородни	метали,	украси	за	
шапки	/од	благородни	метали,	украси	од	сребро,	
украси	 од	 црн	 јантар,	 украсни	 игли,	 украсни	
садови	за	маса	/од	благородни	метали/,	уметност	
(уметнички	 предмети)	 од	 благородни	 метали,	
урни	 од	 благородни	 метали,	 филтери	 за	 чај	 /од	
благородни	 матали/,	 хартија	 (садови	 за	 хартија)	
од	 благородни	 метали,	 хронографи	 /часовници/,	
хронометри,	 хронометрички	 инструменти,	
хроноскопи,	цедилки	за	чај	од	благородни	метали,	
цедилки	 или	 гмечалки	 од	 благородни	 метали,	
цигари	 (дози	 за	 цигари)	 од	 благородни	 метали,	
цигари	 (дози	 за	 цигари)	 од	 благородни	 метали,	
цигари	 (кутии	 за	 цигари)	 од	 благородни	 метали,	
цигари	 (кутии	 за	 цигари)	 од	 благородни	 метали,	
цигари	(цигарлаци)	од	благородни	метали,	цигари	
(чибуци	за	пушење	цигари)	од	благородни	метали,	
црн	 јантар	 /дагат/	 (украси	 од	 црн	 јантар),	 црн	
јантар	 /суров	 или	 полуобработен/,	 чај	 (кутии	 за	
чај)	од	облагородени	метали,	чај	 (прибор	за	чај)	
од	облагородени	метали,	чајници	од	облагородени	
метали,	 часовници	 (пружини	 за	 часовници),	
часовници	(стакло	за	часовници),	часовничарство	
(саатни	механизми),	чаши	/купи/	од	облагородени	
метали,	чашички	за	јајца	од	облагородени	метали,	
чепкалки	 (држачи	 за	 чепкалки)	 од	 облагородени	
метали,	чибук	за	бурмут	/од	благородни	метали/,	

чинии	 од	 облагородени	 метали,	 шапки	 (украси	
за	шапки)	од	благородни	метали,	шеќер	 (садови	
за	 шеќер)	 од	 благородни	 метали,	 шишенца	 за	
масло	и	оцет	од	благородни	метали,	шишенца	од	
благородни	метали,	шоли	од	благородни	метали	
кл.	 16	 	 адреси	 (апарати	 за	 печатење	 адреси),	
адреси	 (кишиња	 за	 адреси),	 адреси	 (печати	 со	
адреси),	адреси	(плочки	со	адреси)	за	апарати	за	
адреси,	аквариуми	за			станови,			албуми,	амбалажа	
(хартија	за			амбалажа),		амбалажа			за			шишиња	
/картонска	 или	 хартиена/,	 амбалажирање,	
аритметички	 табели,	 атласи,	 бакрорез,	 бакрорез	
(ножеви	 за	 бакрорез),	 бележници,	 биолошки	
примероци	за	микроскопија	/образовен	материјал/,	
блокови	за	цртање,	блокови			/карнети/,		блокови	
/хартиени	производи/,	бришачи	за	перца,	бришачи	
за	 раце	 /хартиени/,	 бришење	 (гумички	 за	
бришење),	 бришење	 (модели	 за	 бришење),	
бришење	(производи	за	бришење),	брошури,	вез	
/рачна	изработка/	 (модели	 за	 изработка	 на	 вез),	
весници,	 визкоза	 (фолија	 од	 вискоза),	 вињети	
(апарати	 за	 украсување	 со	 вињети),	 влезници,	
карти,	возни	карти,	упатници,	водени	боици	/аква–
рел/,	 восок	 за	 моделирање	 /не	 е	 за	 забарска	
употреба/,	восок	за	печатење,	впивачи	/бугачици/,	
впишувачи	 /апарати/	 (хартија	 за	 впишувачи),	
врвки	за	машини	за	пишување,	вреќи	за	отпадоци	
од	 хартија	 или	 пластика,	 вреќички	 /обвивки,	
џепови/	 за	 амбалажирање	 /од	 хартија	 или	
пластичен	 материјал/,	 галванопластика,	
географски	карти,	глина	за	моделирање,	глобуси	
/земјини	 топки/,	 гравирани	 уметнички	 предмати,	
гравирање	 (плочи	 за	 гравирање),	 гравури,	
градежништво	 (градежни	 макети),	 графички	
прикази,	графички	слики,	графички	цртежи,	грбови	
/хартиени	печати/,	гумени	напрстоци	/канцелариски	
прибор/,	гуми	за	бришење,	гуми	за	поврзување	на	
списи,	гумирана	ткаенина	за	производи	од	хартија	
или	 за	 домаќинство,	 гумирани	 траки	 /хартиени	
производи/,	 даска	 за	 сложување	 /типографија/,	
декоративни	вазни	од	хартија	за	цвеќе,	дијаграми,	
дрвена	 хартија,	 држачи	 за	 лепливи	 траки	 /кан–
цалариски	 прибор/,	 држач	 за	 моливи,	 дупчени	
картони	за	ткајачки	разбои,	дупчење	(канцалариски	
апарати	 за	 дупчење),	 електрокардиографи	
(хартија	за	електрокардиографи),	етикети	 (рачни	
апарати	 за	 ставање	 етикети),	 етикети	 /не	 се	 од	
ткаенина/,	 завеси	 од	 хартија,	 златни	 перца	 за	
пишување,	знаменца,	барјаче	/хариени	производи/,	
знамиња	 /хартиени/,	 знаци	 /бројки	 и	 букви/,	
известување	 /хартиени	 производи/,	 јавачи	 на	
картици	од	картотека,	јаглен	за	цртање	(моливи),	
календари,	 календари	 на	 кои	 им	 се	 кинат	
листовите,	календари	/годишни/,	каменопечати	со	
боја,	канцалариски	квачици,	канцалариски	ножеви	
за	бришење	/радирање/,	канцалариски	прибор	со	
исклучок	 на	 мебел,	 канцалариски	 спојувачки,,	
карти,	карти	за	играње,	картон	/хартија	од	дрвена	
смеса/,	 картонски	 кутии	 за	 шапки,	 картонски	
производи,	картонски	цевки,	каталози,	катници	за	
цртање,	 кафе	 (филтери	 за	 кафе)	 хартиени,	
каширана	 хартија,	 квасилки	 за	 марки	 /кан–
цалариски/,	 квасилки	 /канцалариски	 прибор/,	
клинчиња	со	плосната	глава	/тапуски/,	книги,	книги	
(ознаки	 за	 страници	 на	 книги),	 книшки	 /работни	
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книшки,	 пасоши	 итн/,	 компјутерски	 лишувачи	
(ленти	со	боја	за	пишувачи),	конец	за	врзување	на	
книги,	 контрола	 (жетони	 за	 контрола),	 конфети,	
копци	 за	 држачи	 за	 перца,	 корекција	 (боја	 за	
корегирање),	 корици	 за	 неповрзани	 списанија	
кошници	 за	 писма,	 креда	 (наставки	 за	 креда),	
креда	 за	 каменопечат	 /литографија/,	 креда	 за	
обележување,	креда	за	пишување,	кројачки	креди,	
кругчиња	за	придржувања	на	прибор	за	пишување,	
кругчиња	 за	 хартија	 за	маса,	 крунички,	 кутии	 за	
сликарски	 бои	 /училишен	 прибор/,	 кутии	 за	
хартиени	 производи	 /канцалариски	 артикли/,	
кутии	од	картон	или	од	хартија,	лепенка	/картон/,	
лепење	 на	 фотографии	 (апарати	 за	 лепење	 на	
фотографии),	лепило	за	производи	од	хартија	или	
за	домаќинство,	лепило	за	производи	од	хартија	
или	за	домаќинство,	лепливи	материи	за	хартиени	
производи	или	за	домаќинство,	лепливи	траки	за	
хартиени	 производи	 или	 за	 домаќинство,	
лигавчиња	од	харија	/на	деца	околу	врат	за	да	не	
се	 извалкаат/,	 листови	 /хартнени	 производи/,	
литографии	/каменопечат/,	литографски	камења,	
литографски	уметнички			предмети,		мали	печати	
/нотарски	 потписи/,	 мапи	 за	 пишување,	 маси	 за	
гравирање,	 маси	 за	 цртање,	 маслена	 хартија,	
мастилници,	мастило,	матрици	за	размножување	
/шаблони/,	 машини	 за	 пишување,	 машини	 за	
пишување	 (типки	 за	 машини	 за	 пишување),	
мермерит	 /имитирање	 на	 шари	 на	 мермер/,	
меурчести	 листови	 /од	 пластика/	 /за	 амбалажа/,	
микробранови	 (пластични	 кеси	 за	 подготвуваље	
храна	со	микробранови),	моделирање	(пластична	
маса	 за	 моделирање),	 моливи,	 моливи	
(апаратчиња	 за	 острење	 моливи),	 моливи	
(графитни	влошки	за	моливи),	моливи	 (наставки	
за	моливи),	моливи	од	шкрилец,	моливи	/острилки/,	
налив-перо,	наслони	за	рака	за	сликар,	натписни	
плочки	 од	 хартија	 или	 картон,	 нацрти,	 нацрти	
(апарати	 за	 трасирање,	 за	 нацрти),	 ножеви	 за	
растегнување	 или	 превивање	 хартија	 /канце–
лариски	прибор/,	ножеви	за	хартија	/канцалариски	
прибор/,	 нотеси	 за	 вметнување,	 нумератори,	
обвивки	 (канцелариски	 уреди	 за	 затворање	 на	
обвивки),	 обвивки	 за	 шишиња	 /од	 хартија	 или	
картон/,	 обвивки	 /хартиени	 производи/,	 обвивки,	
корици	 /хартиени	 производи/,	 образование	
(опрема	за	образование)	во	вид	на	игри,	образовна	
опрема	 /со	 исклучок	 на	 апаратите/,	 обрасци,	
обучување	 (опјрема	 за	 обучување)	 /со	 исклучок	
на	 апаратите/,	 ознаки	 /натггиси/	 од	 хартија	 или	
картон,	 олеографија,	 палетизација	 (пластични	
обвивки	/растегливи/	за	палетизација),	пантографи	
/прибор	 за	 прецртување/,	 папи	 (фина	 бела	
хартија),	папки	за	документи,	папки	/канцалариски	
прибор/,	папки			/хартиени			производи/,			пастели	
/моливи/,	 паус	 хартија,	 пелени	 од	 хартија	 или	
целулоза	за	еднократна	употреба,	пелени-гакички	
од	хартија	или	целулоза	за	еднократна	употреба,	
пергамент	хартија,	перници,	перничиња	за	печати,	
перца	(бришачи	за	перца),	перца	за	извлекување	
на	линии,	перца	за	пишување,	перца	за	цртање,	
перца	 /канцелариски	 артикли/,	 песнарица,	
печатарски	букви,	печатарски	производи,	печатен	
материјал	 /печатници/,	 печатење	 (канцелариски	
апарати	 за	 печатење),	 печатење	 (смеси	 за	

печатење),	 печатење	 (тесто	 за	 печатење),	
печатење	 (уреди	 за	 ставање	 печати),	 печати	
(кутии	 за	 печати),	 печати	 (статив	 за	 печати),	
печати	 со	 адреси,	 печати	 /жиг/,	 печати	 /жиг/	
(подлоги	 за	 ставање	 печати	 /жигови/,	 печатници	
(подвижни	 печатници)	 /канцелариски	 артикли/,	
печатници	 /печатени	 работи/,	 пивски	 чаши	
(подлоги	 за	 пивски	 чаши),	 писма	 (хартија	 за	
писма),	 пишување	 (подлоги	 за	 пишување),	
плакати	 (плочи	 за	 поставување	 плакати)	 од	
хартија	 и	 картон,	 плакати	 /постери/,	 пластична	
маса	 за	 моделирање,	 пластични	 обвивки	 за	
пакување,	плочи	со	адреси	 (уреди	за	пишување	
адреси),	плочки	за	пишување,	поврзување	(прибор	
за	поврзување),	подлоги	за	пишување,	покривки	
за	маса	(хартиени),	лоштси	на	претстави	/репер–
тоари/,	 портрети,	 поштенски	 карти,	 поштенски	
марки,	 прецртани	 слики,	 прецрти,	 прибор	 за	
пишување,	 прибор	 за	 цртање,	 примероци	 за	
копирање	ракописи,	прирачници,	притиснувачи	за	
хартија,	проспекти,		прошивачи	на	книги,	прстени	
/тркалца/	 за	 цигари,	 публикации,	 разгледници,	
размножување	 	 (апарати	 	 за	 	 размножување),		
размножување	 	 (апарати	 и	 машини	 за	
размножување),	размножување	(ткаенина	за	раз–
несување	на	боја	за	апарати	за	размножување),	
рамки	 за	 сложување	 (печатарство),	 растителен	
лепак	 /каучук/	 за	 производи	 од	 хартија	 или	 за	
домаќинство,	 регистри	 /книги/,	 репродуцирање	
(апарати	за	репродукција)	/канцалариски	артикли/,	
рибини	 лепило	 за	 производи	 од	 хартија	 или	 за	
домаќинство,	саатници	(печатени	саатници)	/воз–
ни	 редови/,	 садови	 за	 боја,	 садови	 за	 шлаг	 /од	
хартија/,	 самокопирна	 хартија,	 самолепливи	
артикли	 за	 хартииници,	 самолепливи	 траки	 за	
производи	од	хартија	или	домаќинство,	светлечка	
хартија,	 симнување	 на	 шминка	 (шамичиња	 од	
хартија	 за	 симнување	на	шминката),	 ситни	пари	
(плитници	за	разврстување	и	броење	ситни	пари),	
сликарски	 ногарки,	 сликарски	 палети,	 сликарски	
платна,	 сликарски	 цилиндри,	 слики,	 сметала	
(хартиени	 траки	 или	 картички	 за	 впишување	 на	
компјутерски	 програми),	 спојничиња	 /кламфи/	
(апарати	за	зацврстување	со	спојничиња)	/канца–
лариски	 прибор/,	 сребен	 лепак	 за	 производи	 од	
хартија	 или	 за	 домаќинство,	 стативи	 стегачи	 за	
книги,	 статуи	 /фигури/	 од	 каширана	 хартија,	
стеатит	 /креда	 за	 кројачи/,	 театарска	 кулиса,	
одгледувалиште	за	животни	(вивариум),	технички	
израмнувачи,	течности	за	корекција	/канцалариски	
прибор/,	 ткаенина	 за	 поврзување,	 топчиња	 за	
хемиски	 моливи,	 тушеви	 /бои/,	 украсни	 подлоги	
од	хартија,	уметнички	слики	/платна/	урамени	или	
неурамени,	уреди	за	режење	хартија	/канцалариски	
прибор/,	 училишен	 прибор,	 училишни	 плочи,	
училишни	плочки	од	шкрилец,	филтерен	материјал	
/хартија/,	филтерна	ткаенина	за	печатарство	/не	е	
од	текстил/,	филтер-хартија,	филтри	од	хартија	за	
кафе,	фотографии,	фотографии	(стативи	за	фото
графии),фотографирање,	 франкирање	 (апарати	
за	франкирање)	/за	лепење	на	поштенски	марки	
или	 за	 печатење	 на	 текст-поштарина	 платена/,	
футроли	 за	 кројки,	 хартиени	 вреќички,	 хартиени	
или	целулозни	пелени	 /за	еднократна	употреба/,	
хартиени	 крпчиња	 за	 симнување	 шминка,	
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хартиени		траки,			хартија,			хартија			за	копирање	
/карбон	 хартија/,	 хартија	 за	 радиограми,	
хектографи,	хемиски	моливи	(топчиња	за	хемиски	
моливи),	хигиенгка	хартија,	хистолошки	примероци	
/образовен	 материјал/,	 целулоза	 (листови	 на	
преработена	целулоза	за	пакување),	цилиндри	за	
машини	 за	 пишување,	 цртање	 (инструменти	 за	
цртање),	цртање	(прибор	за	цртање),	чаршави	од	
хартија,	 чаршави	 од	 хартија,	 часописи,	 челични	
букви,	челични	перца,	четириаголни	израмнувала,	
четки,	четки	/кистови/,	џебни	шамичиња	/хартие–
ни/,	 шаблони,	 шаблони	 /хартиени	 производи/,	
шапирографи	 /апарати	 за	 размножување/	
(ткаенина	 натопена	 со	 боја	 за	 апарати	 за	
размножување/шапирографи/),	шестари,	шестари	
(прибор	за	цртање	на	криви),	шестари	за	цртање,	
шиење	облека		(кројки	за		шиење	облека),	шишиња	
(амбалажа	 за	 шишиња)	 од	 картон	 или	 хартија,	
шишиња	 (обвивки	 за	 шишиња)	 од	 картон	 или	
хартија,	 шишиња	 (подлошки	 за	 шишиња)	 од	
хартија,	шкрилец	(моливи	од	шкрилевац),	шпули	
за	ленти	за	нанесување	на	печатарски	бои	
кл.	18		бастуни		(рачки	за	бастуни),	бисаги,	вештачка	
кожа,	 визит	 картички	 (папки	 за	 визит	 картички),	
војничка	 опрема,	 вреќи	 за	 носење	 товар	 /од	
кожа/,	вреќички	 /обвивки,	џепчиња/	за	амбалажа	
/од	 кожа/,	 говедска	 кожа,	 документи	 (корици	 за	
документи),	животински	кожи,	животни	(ѓердан	за	
животни),	заштитници	од	кожа,	камшици,	камшици,	
картон	-	кожа,	клучеви	(футроли	за	клучеви)	/кожна	
галантарија/,	ковчежиња	за	документи,	ковчежиња	
наменети	 за	 тоалетан	 прибор	 т.н.	 ванитѕ	 цасес,	
ковчези	 од	 вулканизирани	 влакна,	 ковчези	 од	
кожа	 или	 од	 кожа	 и	 картон,	 ковчеџиња,	 кожа	
(влакна	 од	 кожа),	 кожа	 (врвки	 /ленти/	 од	 кожа),	
кожа	 (имитација	 на	 кожа),	 кожа	 за	 поставување	
на	чевли,	кожа	од	стока	за	кланица,	кожа	сурова	
или	 полуобработена,	 кожни	 врвки,	 кожни	 врвки	
/врвки/,	 кожни	 кутии	 за	 шапки,	 кожни	 украси	 за	
мебел,	колбаси	(црева	за	колбаси),	коњи	(амови	
за	коњи),	коњи	(навлаки	за	коњски	седла),	коњи	
(прекривки	за	коњи),	коњи	(седла	за	коњи),	коњи	
(улари	 за	 коњи),	 крзна	 (животинска	 кожа),	 крма	
(зобници	/торби/	за	крма),	кутии	од	вулканизирани	
влакна,	 кутии	 од	 кожа	 или	 од	 картон	 и	 кожа,	
кучиња	(гердани	за	кучиња),	лиги	/орма/,	лизгалки	
(ремени	 за	 лизгалки),	 ловечки	 торби,	 мебел	
(кожни	украси	за	мебел),	 	многу	 	 тенки	 	 кожички	
/мембрани/,	молескин	/имитација	на	кожа/,	мрежи	
(рачни	 торби),	музика	 (торби	 за	 ноти),	 наочници	
за	 коњски	 очи	 /орма/,	 нарилници,	 несесери	 за	
патувања	/кожна	галантерија/,	облека	за	животни,	
облоги	 за	 пружини	 /од	 кожа/,	 обработена	 кожа,	
обувки	(кожа	за	обложување	обувки),	огламници,	
орма	за	животни,	паричници,	паричници	од	алки	
/не	 се	 од	 благороден	 метал/,	 паричници	 /кеси/,	
паричници	/не	се	од	благороден	метал/,	патување	
(куфери),	 патување	 (патни	 торби),	 плажа	 (торби	
за	 плажа),	 планинарски	 стапови,	 планинарски	
торби,	поводи	/врвки/,	подбрадници	/кожни	ленти/,	
покривачи	од	кожа	(крзно),	поривачи	за	коњите	за	
јавање,	поткови	за	коњи,	поткови	за	коњи	/не	се	од	
благороден	метал/,	продукти	(торби	за	продукти),	
продукти	/мрежи	за	продукти/,	производи	од	крзно	
/животинска	 кожа/,	 прстени	 /алки/	 за	 чадори,	

рамки	 за	 рачни	 торби,	 ранци,	 рачки	 за	 бастун,	
рачки	за	ковчези,	рачки	за	рачни	куфери,	рачки	за	
чадори,	рачни	куфери,	рачни	торби,	ременарско	
-	 седларска	 кожа,	 ремени	 за	 лизгалки,	 ремени	
за	орма,	ремени	од	 кожа,	ремени	од	 кожа	 /сед–
ларство/,	седла	(затегнувачи	на	седла),	седла	од	
дрво,	 седларски	 производи,	 скелети	 за	 чадори	
или	чадори	за	сонце,	стапови,	стапови	за	чадори,	
стативи	за	бастуни,	стремени	 (гумени	делови	за	
стремени),	 стременици,	 торби	 за	 алат	 /бисаги/	
празни,	 торби	 за	 дивеч,	 торби	 за	 кампување,	
торби	за	носење	деца,	торби	за	патување,	торби	
за	 списи	 /актовки/,	 торби	 -	 навлаки	 	 за	 	 костуми	
/за	патување/,	торби	/кожна	галантерија/,	тркалца	
(торба	 на	 тркалца),	 узди,	 узди	 /коњска	 опрема/,	
уздички,	 училишни	 торби,	 футроли	 за	 клучеви	
/кожна	 галантерија/,	 футроли	 за	 чадори,	 црева	
за	 сувомеснати	 производи,	 чадори”	 чадори	 за	
сонце,	 шапки	 (кутии	 за	 шапки)	 од	 кожа,	 шевро	
кожа,	шипки	и	чадори	и	чадори	за	сонце,	штавена	
кожа	/не	е	за	чистење/,	штитници	за	колениците	
на	коњите	
кл.	 21	 	 абразивни	 тампони	 за	 кујна,	 аеросол	
(апарати	наменети	за	расфрлање	нааеросол)	не	
се	 за	 медицинска	 употреба,	 алишта	 (сушила	 за	
алишта),	 апарат	 за	 вадење	 чепови,	 апарати	 за	
варење	кафе	неелектрични	/не	се	од	облагородени	
метали/,	 апарати	 за	 впивање	 чад,	 апарати	 за	
дробење	за	домаќинство	/неелектрични/,	апарати	
за	 емулзија	 за	 домакинство	 /неелектрични/,	
бардачиња	 за	 вода,	 бардачиња	 /не	 се	 од	
облагородени	метали/,	 бардачиња,	шишенца	 /за	
масло,	оцет/	не	се	од	облагородени	метали,	бисти	
од	порцелан,	печена	глина		или		стакло,			бокали	
/кани/,	бонбониери	(не	се	од	благороден	метал),	
брада	(четкички	за	бричење	на	брадата),	бришачи	
за	домаќинство”	ведра,	ведра	/црпки/,	веѓи	(четки	
за	веѓи),	влакна	за	четки,	војнички	порции,	волнени	
отпадоци	 за	 чистење,	 вратоврски	 (апарти	 за	
одржување	на	обликот	на	вратоврските),	 големи	
стаклени	 садови	 /кани/,	 големи	 чаши	 /не	 се	 од	
благороден	метал/,	големи	шоли	без	рачки,	груби	
престилки,	двокрилен		калап	за		печење			колач	/
неелектричен/,	декоративни	вазни	за	цвеќе	/не	се	
од	хартија/,	детерѓенти	(крпи	за	кујна	натопени	во	
детерѓент)	за	чистење,	добиток	(јасли	за	добиток),	
добиток	 (чешачи	 /четки/	 за	 тимарење	 на	
добитокот),	држачи	за	крпи	/не	се	од	благороден	
метал/,	 држачи	 за	 сапун,	 држачи	 за	 тоалетна	
хартија,	електричен	чешал,	електрични	четки	/со	
исклучок	на	делови	на	апарати/,	еленска	кожа	за	
чистење,	 емајлирано	 стакло,	 животни	 (оградени	
простори	за	животни),	животни	(четки	за	животни),	
жици	 за	 стружење	 /чистење/,	 земјени	 садови,	
значки	 од	 порцелан	 или	 стакло,	 изолациони	
шишиња,	 индиска	 памучна	 ткаенина,	 инка,	
инсекти	 (стапици	 за	 инсекти),	 јаглен	 (садови	 за	
јаглен),	 јајца	за	варење	чај	/не	се	од	благороден	
метал/,	 јајца	/вештачки/	кои	се	ставаат	во	гнезда	
како	полог,	кабли	/ведра/,	кади	за	капење	бебиња	
/подвижни/,	 калапи	 за	 коцки	 мраз,	 калапи	 за	
печење	на	слатки	/неелектрични/,	калапи	/дома–
шен	прибор/,	канти	за	отпадоци,	капаци	за	лонци,	
капаци	за	лонци	(затворачи	за	капаци	за	лонци),	
капаци	за	садови,	кафе	(апарати	/перколатори/	за	
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варење	 кафе)	 неелектрични,	 кафе	 (мелници	 за	
кафе)	 рачни,	 кафе	 (прибори	 за	 кафе)	 не	 се	 од	
облагородени	метали,	кафе	(филтери	за	кафе)	не	
се	 електрични,	 кафези	 за	 домашни	 миленици,	
кафези	 за	 птици,	 кваки	 за	 врата	 /порцеланска/,	
керамички	 производи	 за	 домаќинство,	 кинески	
порцелан	 (предмети	од	 кинески	порцелан),	 кожа	
(штавена	 кожа	 за	 чистење),	 кожа	 за	 полирање,	
козметички	прибор,	коњи	(четки	за	коњи),	копчиња	
(куки	за	закопчување	на	обувките),	корита,	корита	
за	хранење	животни,	котлиња,	коцки	мраз	(калапи	
за	правење	коцки	мраз),	кошници	за	домаќинство	
/не	се	од	благороден	метал/,	кошули	(апарати	за	
растегнување	на	кошулите),	кристални	производи,	
крпи	 за	 чистење,	 кружни	 рачки	 за	 врати	 /пор–
целански/,	 кујнски	 садови	 (не	 се	 од	 благородни	
метали),	 куки	 за	 соблекување	 чизми,	 кутии	 за	
сапун,	 кутии	за	чај	 /не	се	од	благороден	метал/,	
кутии	од	метал	за	крпи	од	хартија,	куќни	миленици	
(кафези	 за	 куќни	 миленици),	 ладење	 (ведра	 за	
ладење),	ладење	на	продукти	(артикли	за	ладење	
на	продукти)	кои	содржат	течности	за	промена	на	
топлина	за	примена	во	домаќинството,	лажици	за	
обувки,	 леб	 (штици	 за	 леб),	 лепило	 (садови	 за	
лепила),	 ликери	 (сервиси	 за	 ликери),	 лимун	
(апарат	 за	 цедење	 лимун),	 лонци,	 лонци	 за	
варење	 под	 притисок	 /аутоклави/	 неелектрични,	
лонци	/ќупови/,	лопатки	за	торта,	лопатки	/прибор	
за	маса/,	мајолика,	мали	садови,	мали	садови	/не	
се	 од	 благородни	 метали/,	 матарки,	 мелници	 за	
употреба	 во	 домаќинствата	 /рачни/,	 менија	
(стативи	 за	 менија),	 метли,	 метли	 со	 реси,	
механички	метли,	мијалници	/легени/,	миксери	за	
домакинство	 /неелектрични/,	 миксери	 /неелек–
трични/,	минерални	води	(шишиња	за	минерални	
води),	мириси	(апарати	за	отстранување	мириси)	
/за	 лична	 употреба/,	 мириси	 (распрскувач	 на	
мириси),	 мирудии	 /зачини/	 (прибор	 за	 мирудии),	
млеко	 (плочки	 кои	 го	 спречуваат	 претечувањето	
на	млекото),	млечно	стакло,			мозаици	од	стакло	
/не	се	за	градба/,	мраз	(апарати	за	правење	мраз)	
/подвижни,	неелектрични/,	мраз	(садови	за	мраз),	
муви	 /заштитувач	од	муви/,	 направи	 за	 тресење	
килими,	 ножеви	 (стативи	 за	 ножеви)	 за	 маса,	
нокти	 (четки	 за	 нокти),	 ноќни	 садови,	 обоено	
стакло,	 обувки	 (апрати	 за	 л’скање	обувки)	 /нее–
лектрични/,	 обувки	 (калапи	 /растегнувачи/	 за	
обувки),	 обувки	 (лажици	 за	 облекување	 обувки),	
обувки	 (четки	 за	 обувки),	 овошје	 (рачни	
неелектрични	 апарати	 за	 цедење	 овошје)	 /за	
домаќинството/,	опал	стакло,	отпрашувачи	 /нее–
лектрични/,	памук	(памучни	отпадоци)	за	чистење,	
панаталони	 (држачи	 за	 панталони),	 паркети	
(апарати	за	л’скање	паркет)	/неелектрични/,	пегли	
(стативи	 за	 пегли),	 пепел	 (сито	 за	 пепел)	 /куќен	
прибор/,	 перење	 (штици	 за	 перење),	 перјаници,	
песочни	 часовници,	 пехари,	 пехари	 /без	 рачки/	
метални,	печење	(прибор	за	печење)	неелектричен,	
пиво	 (чаши	 за	 пиво),	 пиење	 (садови	 за	 пиење),	
пијалаци	 (топлински	 изолирани	 садови	 за	
пијалаци),	 пипети	 /шмукачки/	 за	 дегустација	 на	
вино,	 плитки	 садови	 на	 свеќници	 /не	 се	 од	
облагородени	 метали/,	 плитки	 чинии	 /мали	
садови/,	подлоги	за	пегли,	подлоги	за	садови	за	
јадење	/прибор	за	маса/,	подлоги	за	филџани	/не	

се	 од	 облагородени	 метали/,	 поила	 /корита/,	
полевала	 /апарати/,	 полевање	 (направи	 за	
полевање),	 полевање	 (прскалки	 за	 цевки	 за	
полевање),	 полевање	 (прскалки	 /ружи/	 на	 канти	
за	 поливање),	 полевање	 цвеќиња	 и	 растенија	
(прскалки	 за	 полевање),	 полевање	 /канти	 за	
полевање/,	полирање	(апарати	за	полирање)/	не	
се	електрични/	за	домаќинство,	полирање	(прибор	
за	полирање)	/со	исклучок	на	препарати	од	хартија	
или	камен/,	полупорцелан	/мајолика/,	порцелански	
производи,	послужавници	за	домаќинство	 /не	се	
од	 благороден	 метал/,	 послужавници	 од	 хартија	
за	 домаќинство,	 послужавници	 /не	 се	 од	
благороден	 метал/,	 прав	 (крпи	 за	 прав),	
правосмукалка	 за	 прашина	 (додатен	 пробор	 за	
вшмукување	 на	 прашина)	 за	 распрашување	 на	
мириси	и	други	средства,	прекривки	за	даски	 за	
пеглање,	 пржење	 (тави	 за	 пржењс),	 прибор	 за	
готвење	/неелектричен/,	прибор	за	излет	/садови/,	
прибори	за	јадење	/садови/	не	се	од	облагородени	
метали,	 прстени	 за	 живина,	 прстени	 за	 птици,	
пудриери	 /не	 се	 од	 благородни	 метали/,	 путер	
(ѕвона	 за	 путер),	 ражни	 метални	 /за	 печење/,	
ракавици	за	домаќинство,	ракавици	за	полирање,	
растегнувачи	за	ракавици,	рачни	миксери,	рачни	
свеќници	/не	се	од		благородни			метали/,			ренде	
/кујнски	 прибор/,	 решета	 /груби	 сита/	 за	
домаќинство,	ронки	(апарати	за	собирање	ронки),	
сад	за	горење	мирисни	материи,	садови	(кујнски	
ковани	/црни/	садови),	садови	(не	се	од	благороден	
метал)	/супарки/,	садови	за	вода	за	птици,	садови	
за	 готвено	 од	 зеленчук,	 садови	 за	 домаќинство	
или	кујна	/не	се	од	облагородени	метали/,	садови	
за	 компот,	 садови	 за	 кујна	 под	 притисок	 /нее–
лектрични/,	садови	за	масло	/не	се	од	благороден	
метал/,	 садови	 за	 пржење,	 садови	 за	 путер,	
садови	за	салата	/не	се	од	облагородени	метали/,	
садови	за	света	вода	/не	се	од	благороден	метал/,	
садови	за	сладолед	или	ладни	пијалаци,	садови	
за	шеќер	/не	се	од	благороден	метал/,	садови	од	
хартија,	 садови	 /не	 се	 од	 благороден	 метал/,	
сапуни	 (садови	 за	 сапуни),	 светулки	 (четки	 за	
чистење	 на	 стаклото	 од	 светилките),	 свеќи	
(направи	за	гаснење	свеќи)	/не	се	од	облагородени	
метали/,	 свеќници	 /не	 се	 од	 благороден	 метал/,	
свински	влакна,	сервиси	за	чај	/не	се	од	благороден	
метал/,	 сечење	 (штица	 за	 сечење)	 за	 кујна,	
силициумови	влакна	/не	се	за	текстилна	употреба/,	
симнување	 шминка	 (апарати	 за	 симнување	 на	
шминката)	 /неелектрични/,	 сирење	 (ѕвона	 за	
покривање	на	 сирењето),	 сита	 за	 пепел	 /прибор	
за	домаќинство/,	сита	/кујнски	прибор/,	сифони	за	
минерална	вода,	скара	/апарат	за	печење/,	скара	
/ногарки	 за	 скара/,	 сламки	 за	 полевање,	 слатки	
(калапи	 за	 слатки),	 соларничиња	 /не	 се	 од	
благороден	 метал/,	 стаклен	 конец	 /не	 е	 за	
текстилна	 употреба/,	 стаклена	 волна	 /не	 е	 за	
изолација/,	 стаклени	 влакна	 (не	 се	 за	 текстилна	
употреба),					стаклени				кутии,			стаклени			садови	
/заоблени/,	 стаклени	 топчиња,	 стаклени	 чепови,	
стаклени	 шишенца,	 стакло	 во	 кое	 се	 вградени	
тенки	електрични	жици,	стакло	во	прв	за	декорција,	
стакло	за	автомобилски	прозорци,	стакло	сурово	
Вли	полуобработено	/со	исклучок	на	стаклата	за	
градежна	 употреба/,	 стакло	 /суровина/,	 стапица	
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за	глувци,	стапици	за	стаорци,	стативи	за	сушење	
алишта,	 стативи	 за	 четки	 /не	 се	 од	 благороден	
метал/,	 стативи	 за	 четкички	 за	 бричење	 брада,	
сунгери	 (држачи	 за	 сунгери),	 сунгери	 за	
домаќинство,	тави	подлоги	/за	под	скара/,	тавчиња,	
тален	 силициум	 /полуобработени	 производи	 /не	
се	 за	 градежна	 употреба,	 тасови	 на	 ваги,	
одгледувалиште	 за	 растенија,	 тесто	 (сукало),	
ткаенина	 (ведра	 од	 ткаенина),	 тоалетан	 прибор,	
тоалетни	 кутии	 /несесери/,	 тоалетни	 сунгери,	
тоалетни	 четки,	 топлотна	 изолација	 (топлотно	
изолирани	 садови),	 тркала	 за	 крпи	 /не	 се	 од	
благороден	 метал/,	 тушеви	 за	 плакнење	 уста,	
украсни	 садови	 за	 маса	 /не	 се	 од	 благороден	
метал/,	уметнички	предмети	од	порцелан,	печена	
глина	 или	 стакло,	 урни	 /не	 се	 од	 облагородени	
метали/,	филтери	за	домаќинство,	филтери	за	чај	
/не	се	од	благородни	метали/,	филџани	/не	се	од	
облагородени	 метали/,	 фритези	 /неелектрични/,	
футрола	 за	 чешел,	 храна	 (топлински	 изолирани	
садови	 за	 храна),	 цвеќе	 (лонци	 за	цвеќе),	 цвеќе	
(носачи	за	цветни	аранжмани),	цедилки	(не	се	од	
благороден	 метал),	 црн	 пипер	 (мелници	 за	 црн	
пипер)	рачни,	црн	пипер	/садови	за	црн	пипер/	не	
се	 од	 облагородени	 метали,	 црпалки	 за	
домаќинство,	чајници	за	варење	чај	/неелектрични/,	
чајници	 /не	 се	 од	 благородни	 метали/,	 чаши	 за	
овошје,	чаши	за	пиење	(во	форма	на	рог),	чацжи	
за	јајца	(не	се	од	облагородени	метали),	чепкалки,	
четкарски	 производи,	 четкарски	 производи	
(материјали	за	четкарски	производи),	четки,	четки	
за	бричење	брада,	четки	за	миењс	садови,	четки	
за	 триење,	 четки	 за	 чистење	 садови,	 четки	 и	
четкички	од	влакна,	четкички	за	заби	/електрични/,	
четкички	за	 заби,	четкички	 /туфери/	 за	пудрење,	
чешала,	чешел,	чешел	со	ретки	запци,	чинии	/не	
се	од	благороден	метал/,				чистачи		за				паркети	
/неелектрични/,	 чистење	 (метални	 тампони	 за	
чистење),	чистење	(прибор	за	чистење),	шишенца	
со	 цуцли	 (греачи	 за	 шишенца	 со	 цуцли)	
неелектрични,	 шишенца	 /на	 се	 од	 благородни	
метали/,	шишиња,	шишиња	(отворачи	за	шишиња),	
шишиња	 (подметнувачи	 за	 шишиња)	 /не	 се	 од	
хартија	и	не	спаѓаат	во	галантеријата	за	на	маса/,	
шишиња	 за	 ладење,	 шишиња	 /за	 маса/	 од	
гравирано	стакло	со	чеп,	штедни	касички	/неме–
тални/,	штици	 за	 пеглања	 (навлаки	 за	штици	 за	
пеглање),	штици	за	пеглање	
кл. 24 	 аеростатички	 балони	 (ткаенини	 кои	 не	
пропуштаат	плин	за	аеростатички	балони),	басма	
/ткаенина/,	 	 билијарски	 	 простирки,	 бришачи	
од	 текстил,	 брокат,	 вез	 (ткаенини	 со	 вцртани	
мотиви	 за	 везење),	 волнени	 ткаенини,	 волнени	
штофови,	 восочно	 платно	 /чаршави	 за	 маса/,	
врвки	 за	 пердиња,	 од	 текстил,	 газа	 /ткаенина/,	
груба	ткаенина	 	 	 од	 	 	 коноп,	 	 гумирано	 	 	 платно	
/не	 е	 за	 производство	 на	 хартиени	 производи/,	
дамаст	 /ткаенина/,	 дрогет	 /ткаенина/,	 душеци	
(преслеки	 за	 душеци),	 душеци	 (ткаенина	 за	
душеци),	еластични	ткаенини,	еспарто	/растение/	
(ткаенини	 од	 еспарто),	 етикети	 од	 ткаенина,	
жерсеј	/ткаенина/,	животинска	кожа	(ткаенини	кои	
имитираат	животинска	кожа),	зефирна	ткаенина,	
знаменца	 /не	 се	 од	 хартија/,	 знамиња,	 знамиња	
/не	 се	 од	 хартија/,	 ѕидни	 тапети	 /од	 текстилен	

материал/,	 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	 кои	 се	 лепат	 со	 топла	 постапка,	 мали	
чаршави	за	маса	/од	текстил/,	марабут	/ткаенина	
за	 шатори/,	 молескин	 /имитација	 на	 марокен/,	
мрежи	за	 комарци,	мртовечки	покривки,	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	
платно,	 паркет,	 пердиња	на	 врати	 /од	 текстилен	
материјал/,	 пердиња	 од	 текстил,	 пердиња	 од	
текстил	или	од	пластични	материи,	пердуви	/прек–
ривка	 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),	 ретка	
ткаенина	/со	ретки	конци/,	решето	(ретка	ткаенина	
за	решето),	сари	/женски	предмет	за	облекување/,	
свилена	 ткаенина	 за	 печатарски	 шаблони,	
свилени	ткаенини,	симнување	на	шминка	(крпи	за	
симнување	на	шминката)	од	текстилен	материјал,	
сирење	 (платно	 за	 правење	 сирење),	 спиење	
(вреќи	 за	 спиење)	 /сошиени,	 кои	 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	 кои	 имитираат	 кожа	 на	 животни,	
тоалетни	 ракавици,	 трико	 /ткаенина/,	 тркалезни	
подметнувачи	за	маса	/не	се	од	хартија/,	филтер	
ткаенини	за	печатарство,	филтрирачки	текстилни	
ткаенини,	филц,	фланел	за	санитарна	употреба,	
фланел	 /ткаенина/,	 чаршави	за	маса	од	хартија,	
чаршави	за	маса	/куси	и	долги/,	шапки	(постави	за	
шапки),	шевиот	 /ткаенина/,	шишиња	 (подлоги	 за	
шишиња)	 /столна	галантерија/,	џепни	шамичиња	
/од	текстил/	
кл.	25 	автомобилисти	(облека	за	автомобилисти),	
блузи,	 блузи	 /работнички	 кошули/,	 боди	 облека	
/облека	 која	 се	 прилепува	 на	 тело/,	 бое	 /око–
лувратници	од	пердуви	или	крзно/,	велови	/пред–
мети	 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	
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(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	оц	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,	
пижами,	 плажа	 (обувки	 за	 плажа),	 планинарски	
чевли,	 платнени	 чевли	 /чевли	 за	 качување/,	
подврски	(држачи	за	машки	чорапи),	појаси	/пред–
мети	за	облекување/,	покривки	за	уши	/предмети	
за	 облекување/,	 поткошули,	 потници	 за	 под	
пазуви,	 потздолништа,	 предмети	 за	облекување,	
престилки	 /предмети	 за	 облекување/,	 пуловери,	
пуловери	 	без	 	 	 ракави,	 	 	 ракавици	 	без	 	 	 прсти	
/работнички	 ракавици/,	 ракавици	 /предмети	 за	
облекување/,	 ремени,	 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	 обекување/,	 униформи,	
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,	
шапки,	широки	појаси	/ленти/,	џебови	на	облека	
кл. 26 	 алки	 /тркалезни	 копци	 за	 облека/,	 алки	 /
тркалезни	копци	за	чевли/,	броеви	за	одбележување	

на	долната	облека,	 брошеви	 /украси	 за	 облека/,	
букви	 за	 одбележување	 долна	 облека,	 везени	
венци	 (вез),	 везови	 /рачна	 изработка/,	 венчиња	
од	 вештачко	 цвеќе,	 вештачки	 бради,	 вештачки	
вснци,	 вештачка	 коса,	 вештачки	 мустаќи,	
вештачко	 овошје,	 вештачко	 цвеќе,	 вештачко	
цвеќе	 (венчиња	 од	 вештачко	 цвеќе),	 волнени	
или	 свилени	 китки	 /свечени/,	 	 	 волнени	 	 	 	 конци	
/гајтани/,	 гајтани	 /позаментерија/,	 гајтани	 /укра–
си	на	женска	облека/,	 грбни	броеви	на	спортска	
облека,	делови	на	ткаенина	кои	се	лепат	со	топла	
постапка	 заради	 крпење	 на	 текстилни	 артикли,	
еластични	 ленти,	 еполети	 (копци	 за	 еполети),	
затворачи	за	облека,	златни	или	сребрени	жици,	
злато	(вез	од	златни	конци),	значки	кои	не	се	од	
благороден	метал,	игленици	(футроли	за	игли)	не	
се	од	благороден	метал,	игли,	игли	(кутии	за	игли)	
не	 се	 од	благороден	метал,	 игли	 (перничиња	 за	
игли),	игли	за	апарати	за	чешлање	волна,	игли	за	
вовлекување	врвки,	игли	за	коса,	игли	за	крпење,	
игли	за	крпење	чорапи,	игли	за	плетење,	игли	за	
плетење	рибарски	мрежи,	игли	за	спојување,	игли	
за	шиење,	јазли	за	облека,	јазли	за	обувки,	кадри	
(игли	за	виткање	на	косата),	 карнери	 /чипки	или	
набрано	 платно	 на	 градите	 на	 кошулите/,	 копци	
за	блузи,	копци	за	затегнувачи,	копци	за	облека,	
копци	 за	 појаси,	 копци	 на	 притисок	 /сусти/,	
копчиња,	 коса	 (мрежи	 за	 коса),	 коса	 (украсни	
детали	 за	 коса),	 кројачки	 прибор	 (артикли	 на	
кројачкиот	 прибор)	 /со	 исклучок	 на	 конец/,	 куки	
/кројачки	 прибор/,	 кукички	 (игли	 со	 кукиче	 за	
плетење),	кутии	за	шивачки	прибор,	лажни	рабови,	
ленти	 за	 коса,	 ленти	 /траури/	 околу	 ракави,	
лискун	 (украшчиња	 од	 лискун),	 метални	 значки	
/позаментерија/,	 монограми	 за	 одбележување	
долна	 облека,	 мрсжи	 за	 коса,	 мрежи	 /тантели/,	
навлаки	за	чајници,	намотувачи	за	коса	/виклери/,	
напрсгоци	за	шиење,	нараквици	за	придржување	
на	поткренатите	ракави,	ноеви	пердуви	/за	облека/,	
обрабување	(врвки	за	обрабување),	обрабување	
(ленти	за	обрабување),	обувки	(врвки	за	обувки),	
обувки	(јазли	на	обувки),	обувки	(куки	за	обувки),	
обувки	 (украси	 за	 обувки)	 не	 се	 од	 благородни	
метали,	патентни	затворачи,	пердуви	за	облека	/
од	птици/,	перики,	перничиња	за	топуски,	плетенки	
од	коса,	плетенки	/украси/,	позаментериска	стока,	
позаментериски	детали	за	прекривање	на	врати,	
појаси	(копци	за	појаси),	прамења	од	коса	/туфки/,	
прачки	 за	 вратоврски,	 привезоци	 (вез),	 рабови	
за	 облека,	 ремени	 за	 водење	 деца,	 ресеста	
позаментерија,	 реси,	 рибарски	 мрежи	 (игли	 за	
изработка	 на	 рибарски	 мрежи),	 седларски	 игли,	
сребро	 (вез	 од	 сребрен	 конец),	 столарски	 игли,	
тантели,	 топуски	 /не	 спаѓаат	 во	 накит/,	 торби	
(патентни	затворачи	за	торби),	украси	за	облека,	
украси	 за	 чевли	 /не	 се	 од	 благороден	 метал/,	
украсни	врвки,	украсни	делови	кои	се	аплицираат	
со	 топла	 постапка	 за	 украсување	 на	 текстилни	
артикли	 /кројачки	 прибор/,	 украсни	 значки,	
украсни	 крпи	 /позаментерија/,	 украшчиња	 на	
облека,	 украшчиња	 /позаментерија/,	 фратарско	
јаже	 (вид	 појас),	 фустани	 (колани	 на	 фустани),	
шапки	(врвки	за	придржување	на	шапките),	шапки	
(украси	 за	 шапки)	 не	 се	 од	 благороден	 метал,	
шипки	за	затегнувачи,	шноли	/за	коса/	
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кл. 28 	 автомобили	 за	 игра	 различни	 од	 оние	
кои	се	вклучуваат	со	претходно	плаќање	или	од	
оние	 кои	 се	 користат	 со	 помош	 на	 телевизиски	
приемници,	базени	 /за	игра	или	 за	 спортување/,	
базени	 /за	 спортување	 или	 за	 игра/,	 балони	 за	
игра,	без	-	бол	(ракавици	за	безбол),билијар	(дел	
на	кружната	кожа	на	врвот	на	билијарскиот	стап),	
билијар	 (еластични	 рабови	 за	 билијарски	маси),	
билијар	 (креди	 за	 билијарски	 стапови),	 билијар	
(топки	 за	 билијар),	 билијарски	 маси,	 билијарски	
маси	 кои	 се	 користат	 со	 претходно	 плаќање,	
билијарски	 направи	 за	 одбележување	 поени,	
билијарски	 стапови,	 билијарски	 чунови,	 боди	
-	 билдинг	 направи	 /за	 јакнење	 на	 мускулите/,	
божиќни	 дрва	 од	 синтетички	 материии,	 божиќно	
дрво	(просторија	за	божиќно	дрво),	божиќно	дрво	
(украс	за	божиќно	дрво)	/со	исклучок	на	светлосни	
украси	 и	 слатки),	 бокс	 (ракавици	 за	 бокс),	
велосипеди	за	тренирање	во	место,	велосипеди	за	
тренирање	во	место	(цилиндри	за	велосипеди	за	
тренирање),	воздух	(пиштол	на	воздух)	/играчка/,	
воздух	за	топки	за	играње,	возила	(мали	модели	на	
возила),	восок	за	скии,	врвови	/рибарски	направи/,	
вртимушки	/играчки/,	гимнастичарски	истегнувачи,	
гимнастичарски	 справи,	 глинени	 гулаби	 (мети),	
голф	(ракавици	за	голф),	голф	(стапови	за	голф),	
голф	 (торби	 за	 стаповите	 за	 голф),	 градежни	
елементи	/играчки/,	дама	/игра/	(прибор	за	дама),	
двојни	санки	/боб	-	слеј/,	дискови	за	спорт,	домино	
/комплет	 за	 играње	 домино/,	 друштвени	 игри,	
едрилици	 /летала/,	 електронски	 игри	 различни	
од	оние	кои	се	користат	со	помош	на	телевизиски	
приемници,	жетони	за	игри,	жици	за	ракети,	жици	
од	 овчи	 црева	 за	 ракети,	 запалки	 за	 пиштоли	
/играчки/,	 заштита	 	 (заштитно	 поставување)	
/делови	 на	 спортска	 облека/,	 заштитници	 за	
колена	 /спортски	 артикли/,	 заштитници	 за	 лакти	
/спортски	 артикли/,	 заштитници	 за	 потколеници	
/спортски	артикли/,	змејови	од	хартија,	змејови	од	
хартија	(мотала	за	змсјови	од	хартија),	ѕвончиња	
за	божиќни	дрвја,	играчи	на	крикет	 (ракавици	за	
крикет)	 /прибор	 за	 играње/,	 играчки,	 играчки	 за	
грицкање	 /при	никнување	на	заби/,	игри,	 јадици,	
јадици	за	риболов,	карневалски	маски,	качување	
(прибор	 против	 лизгање	 при	 качување),	 кесести	
мрежи	за	риболов,	кожи	од	тулен	/за	обложување	
на	 скии/,	 коњи	 за	 лулање	 /играчки/,	 копци	 за	
скии,	коцкички	за	комар,	кревети	за	кукли,	крикет	
(торби	за	крикет),	куглање	(апарати	и	механизми	
за	 куглање),	 кугли	 за	 играње,	 кукли	 (облека	 за	
кукли),	 кукли	 (театарски	 кукли)	 /марионети/,	
кукли	/играчки/,	куќички	за	кукли,	куќни	миленици	
(играчки	 за	 куќните	 миленици),	 лак	 (прибор	 за	
стрелање	 со	 лак),	 лак	 за	 стрелање,	 лизгалки	
за	мраз,	 лизгалки	 за	мраз	 	 со	 	 	 чизми,	 лулашки	
/нишалки/,	магионичари	(прибор	за	магионичари),	
мамки	 за	 лов	 или	 риболов,	 маси	 за	 пинг	 -	 понг,	
маски	 (театарски	 	 	маски),	 	мети	 	 	 за	 	 	 риболов	
/вештачки/,	мечиња	од	кадифе,	мечување	(маски	
за	 мечување),	 мечување	 (оружје	 за	 мечување),	
мечување	 (ракавици	 за	 мечување),	 мотала	 за	
змејови	 од	 хартија,	 мрежи	 /спортски	 прибор/,	
нишани	/мети/,	облоги	за	скии,	обрачи	(комплети	
на	 обрачи),	 ости	 (пушки	 за	 стрелање	 	 	 со	 ости)	
/спортски	реквизити	/,	перки	за	пливачи,	пехари	за	

успех	во	игрите,	пинг	-	понг	(мрежи	за	пинг	-	понг),	
пиштоли	 /играчки/,	 пливци	 за	 риболов,	 плоча	 за	
играње	 дама,	 плоча	 за	 играње	 шах,	 плочки	 за	
играње	 /пакови/,	 подвижни	 играчки,	 праскачки	
детонатори	 /играчки/,	 предмети	 за	 мамење	
заради	 забава,	 пушки	 за	 стрелање	 со	 ости	 /
спортски	артикли/,	ракавици	за	бокс,	ракавици	за	
голф,	ракавици	за	мечување,	ракавици	за	одбојка	
/безбол/,	ракавици	/прибор	за	игра/,	рамни	рачки	
/гимнастичка	 направа/,	 рекети,	 рекети	 (жици	 за	
рекети),	 ремени	 за	 качување,	 риболов	 (прибор	
за	риболов),	ролшуи,	ромобили,	санки	/спортски/,	
свеќички	 (држачи	 за	 свеќички)	 за	 божиќно	 дрво,	
скии,	скии	(копци	за	скии),	скии	(острила	на	скии),	
скии	 (стругалки	 за	 скии),	 скии	 за	 вода,	 скии	 за	
сурфинг,	 скии	 со	 остри	 рабови,	 снег	 /вештачки/	
за	божиќни	дрва,	соби	за	кукли,	стапови	за	голф,	
стапови	за	голф	(торби	за	стапови	за	голф),	стапови	
за	 риболов,	 стапови	 за	 хокеј,	 стрели,	 стружачи	
за	 скии,	 танц	 (предмети	 за	 танцуваље),	 тапани	
на	 стапови	 за	 риболов,	 тврди	 бонбони,	 телесни	
вежби	 (направи	 за	 телесни	 вежби),	 тобогани,	
топки	 за	 играње,	 топчиња	 за	 бадминтон,	 трик	 -	
трак	 /игра	 со	 коцки	 и	фигури	 за	 дама/,	физичка	
култура	 (опрема	 за	 физичка	 култура),	 флорет	
/вид	меч/	 за	мечување,	фудбал	 /собен/	 (маса	за	
собен	фудбал),	цврст	конец	за	риболов,	чизми	со	
лизгалки,	шах	/комплет	за	играње	шах/,	шишиња	
со	цуцли	 за	 кукли,	штица	 за	 серфирање,	штица	
со	валци,	штица	со	едра,	штици	за	отскокнување	
/спортски	реквизити/,	џамлии	за	играње	
кл. 30 	алги	/мирудија/,	анис	за	посипување,	анис	
/зрнца/,	 арашид	 /слатки	 врз	 база	 наарашид/,	
ароматични	препарати	за	употреба	во	исхраната,	
ароми	за	слатки	(различни	од	етеричните	масла),	
ароми	/мирудии/	(различни	од	етеричните	масла),	
бадеми	 (сл-атки	 врз	 база	 на	 бадеми),	 бадеми	
пржени	 во	 шеќер,	 бадемово	 тесто,	 бело	 кафе,	
бисквити,	бобинки	(брашно	од	бобинки),	божиќни	
дрва	(слатки	за	украсување	на	божиќните	дрва),	
бонбони,	 брашно	 (јадења	 врз	 база	 на	 брашно),	
брашно	(најфино	пченкарно	брашно),	брашно	од	
синап,	бриоши	/печиво/,	ванилија	/арома/,	ванилин	
/надоместок	за	ванилија/,	вафли,	врзивни	средства	
за	 колбаси,	 гликоза	 за	 употреба	 во	 исхраната,	
гриз,	 гуми	 за	 џвакање,	 двопек	 /препечен	 леб/,	
диви	ореви	 за	 	 употреба	 	 во	 	исхраната,	 ѓумбир	
/мирудија/,	екстракти	за	исхрана	 /со	исклучок	на	
етеричните	есенции	и	масла/,	екстракти	на	слад	за	
употреба	во	исхраната,	жита	(приправки	од	жита),	
жита	(снегулки	од	сушени	жита),	жито	(брашно	од	
жито),	замрзната	павлака,	згуснувачи	за	готвење	
на	прехранбени	продукти,	зоб	(продукти	врз	база	
на	 зоб),	 зоб	 /истолчен/,	 зоб	 /исчистен/,	 зобени	
снегулки,	 зобено	 брашно,	 јачмен	 /лупен/,	 јачмен	
/толчен/,	 јачмено	 брашно,	 јуфки,	 какао,	 какао	
(пијалаци	 врз	 база	 на	 какако),	 какао	 (производи	
од	какао),	какао	со	млеко,	карамел	бонбони,	кари	
/мирудија/,	кафс,	кафе	(ароми),	кафе	(надоместок	
за	кафе),	кафе	(пијалаци	врз	база	на	кафе),	кафе	
(растителни	производи	кои	го	заменуваат	кафето),	
кафе	 /зелено/,	 кашички	 врз	 база	 на	 млеко	 за	
јадење,	квасец,	керевиз				(сол	од	керевиз),		кечап		
/сос/(	компирово	брашно	за	употреба	во	исхраната,	
копра,	 кускус,	 ладни	 пијалаци	 /шербет/,	 леб,	
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мајонез,	 макарони,	 малтоза,	 марципан	 /слатки	
од	 шеќер	 и	 бадем/,	 матена	 павлака	 (производи	
за	 зацврстување	 на	 матена	 павлака),	 матична	
млеч	 за	 исхрана	 на	 луѓето	 /не	 е	 за	 медицинска	
употреба/,	 мед,	 медени	 слатки,	 меласа,	 меласа	
(сируп	од	меласа),	мелена	пченка,	мента	(бонбони	
од	мента),	мента	за	слатки,	месни	пити,	мирудии,	
мирудии	 /зачини/,	 мирудии,	 ароматични,	 морска	
вода	за	кујна,	морски	оревчиња,	мраз	за	ладење,	
мраз	/прехранбен/,	некиснет	леб,	овошни	слатки,	
ориз,	оцет,	палачинки,	пастили	/бонбони/,	пенушка	
/герма/,	пивски	оцет,	пијалаци	(ароми	за	пијалаци)	
различни	 од	 етеричните	 масла,	 пијалаци	 врз	
база	на	какао,	пијалаци	врз	база	на	кафе,	пимент	
(зачин),	пиперка	/мирудија/,	пица,	погача	/од	жито/	
за	употреба	во	исхраната,	прехранбено	брашно,	
пржена	пченка,	природни	засладувачи,	прополис	
/производ	 на	 пчела/	 за	 употреба	 на	 луѓето,	
пудинзи,	пченкарни	пуканки	/поп	-	корн/,	пченкарни	
снегулки,	 пченкарно	 брашно,	 пченкарно	 брашно	
за	 луѓето,	 равиоли	 /тестенина/,	 саго	 /скроб	 од	
семе	на	саго	-	палма/,	салати	(сосови	за	салати),	
саќести	 слатки,	 сендвичи,	 сенф,	 ситни	 јуфки,	
скроб	 за	 преупотреба	 во	 исхраната,	 скроб	 за	
употреба	 во	 исхраната,	 скробни	 ироизводи	 за	
употреба	 во	 исхраната,	 слад	 (екстракт	 на	 слад)	
за	 исхрана,	 слад	 (колач	 од	 слад)	 за	 исхрана,	
слад	за	исхрана,	сладолед,	сладолед	(прашок	за	
сладолед),	сладолед	 (средства	за	зацврстување	
на	 сладоледот),	 слаткарски	 производи,	 слатки,	
слатки,	 слатки	 (прашок	 за	слатки),	 слатки	 (тесто	
за	слатки),	слатки	од	бадем,	смекнување	на	месо	
(производи	за	смекнување	на	месото	за	употреба	
во	домакинството),	соја	(брашно	од	соја),	сол	за	
конзервирање	прехранбени	продукти,	 сол	 /за	 во	
јадење/,	 сосови	 од	 репки,	 сосови	 /со	 исклучок	
на	 сосови	 за	 салати/,	 стапчиња	 -	 слатки,	 суров	
мраз,	 природен	 или	 вештачки,	 тапиока,	 тапиока	
(брашно	 од	 тапиока)	 за	 исхрана,	 тестенини,	
тестенини	за	исхрана,	торти,	украси	за	слатки	/за	
јадење/	за	слатки,	фабрика	за	брашно	(производи	
на	фабрика	за	брашно),	ферменти	за	тесто,	фино	
ситно	печиво,	фондани	/врста	бонбони/,	цикорија	
/сурогат	 на	 кафе/,	 цимет	 /мирудија/,	 црн	 пипер,	
црн	шеќер,	чаеви	/не	се	за	медицинска	употреба/,	
чај,	чајни	колачња	/мињони/,	чоколадни	пијалаци,	
чоколадно	 млеко	 /напивка/,	 чоколадо,	 шајчиња,	
шафран	/зачин/,	шеќер,	шеќер	/жолт/	за	употреба	
во	 исхраната,	 шеќерни	 производи,	 шеќерни	
производи	 за	 украсување	 божиќни	 дрва,	 шоу	 -	
шоу	/мирудија/,	шпагети	
кл.	 41 	 академии	 (обука),	 вариети,	 видео	 ленти	
(изнајмување	 на	 видео	 ленти),	 видеоленти	
(производство	 на	 филмови	 на	 видео	 ленти),	
гимнастичка	обука,	голф	(користење	на	терените	
за	 голф),	 детски	 градинки	 /одгледување/,	
дискотеки	 (услуги	 на	 дискотеките),	 допишување	
(обучување	 по	 пат	 на	 допишување),	 животни	
(дресура	 на	 животните),	 забавни	 паркови	
/циркуси/,	 здравствени	 клубови	 /нега	 на	
физичкото	 здравје/,	 зоолошки	 градини	
(користење	 на	 зоолошките	 градини),	 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	 камповите	 за	летување)	
/забава/,	 кампови	 за	 спортско	 усовршување,	
кино	 -	 студио,	 кино	сали	 (користење	кино	сали),	
киноапаратура	 (изнајмување	 киноапаратура	 и	
прибор),	 клубови	 (услуги	 на	 клубови)	 /забава	
или	одгледување/,	 книги	 (издавање	книги),	 книги	
(изнајмување	 книги),	 коцкарници	 /игри/	 (услуги	
на	 коцкарниците),	 конференции	 (организирање	
и	водење	конференции),	конгреси	(организирање	
и	 водење	 конгреси),	 магнетоскопи	 (изнајмување	
магнетоскопи),	 мерење	 на	 време	 на	 спортски	
манифестации,	 модни	 агенции	 за	 уметници,	
монтажа	 на	 радио	 и	 телевизиски	 програми,	
музејски	 услуги	 /презентација,	 изложби/,	
натпревари	(организирање	натпревари)	/обука	или	
забава/,	нуркачка	опрема	(изнајмување	нуркачка	
опрема),	 објавување	 текстови	 /текстови	 што	 не	
се	 рекламни/,	 одгледувачки	 заводи	 /интернати/,	
одгледување	 /обука/,	 одгледување	 /обука/	
(упатства	за	обучување),	оркестри	(услуги	кои	ги	
даваат	оркестрите),	патувачки	библиотеки	(услуги	
на	 патувачките	 библиотеки),	 педагошки	 опити,	
планирање	приеми	/забава/,	практично	обучување	
/демонстрирање/,	 приредби	 (изнајмување	 декор	
за	приредби),	приредби	(одржување	на	приредби),	
разговори	(организирање	и	водење	на	разговори),	
разонода,	 разонода	 (упатство	 за	 разонода),	
разонода	 по	 пат	 на	 радио,	 разонода	 по	 пат	 на	
телевизија,	 семинари	 (организирање	 и	 водење	
семинари),	симпозиуми	(организирање	и	водење	
симпозиуми),	 слободно	 време	 (услуги	 врзани	 за	
исполнување	 на	 слободното	 време),	 спортска	
опрема	(изнајмување	спортска	опрема	/со	исклучок	
на	возила/),	спортска	опрема	(користење	спортска	
опрема),	 спортски	 натпревари	 (организирање	
спортски	натпревари),	студио	за	снимање	(услуги	
на	студио	за	снимање),	театарски	артисти	(услуги	
на	 театарските	 артисти),	 театарски	 импресарио	
(услуги	 на	 театарските	 импресарија),	 театарски	
претстави,	 тонски	 снимки	 (изнајмување	 на	
тонски	снимки),	упатства	за	рекреација,	филмови	
(изнајмување	филмови),	филмови	(производство	
филмови),	физичка	култура,	циркуси	

(210)	 TM  2002/364	 (220)	 16/05/2002
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 LOFTHOUSE OF FLEETWOOD
 MARTIME STREET, FLEETWOOD, LANCASHIRE, 

FY7 7LP, UK
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црна,	црвена	и	бела
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 5 		медицински	слатки	
кл. 30			немедицински	слатки	
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(210)	 TM  2002/500	 (220)	 01/07/2002
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Трговско друштво за призводство трговија 

и услуги КОНТИ ХИДРОПЛАСТ ДИМИТАР 
ДООЕЛ

 ул.  Индустриска бб, Гевгелија, MK
(540)	

ХИДРОПЛАСТ

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 1  сурови	пластични	материи	(полиетиленски	и	
полипропиленски	црева	и	цевки)	
кл.	17		полуфабрикати	од	пластични	материјали,	
свитливи	 неметални	 цевки	 (полиетиленски	 и	
полипропиленски	црева	и	цевки)	
кл.	37		инсталациски	услуги	(монтажа	и	проекти–
рање	на	водоводни	и	канализациони	системи)	

(210)	 TM  2002/728	 (220)	 01/10/2002
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 REWE-Zentral AG
 Domstr. 20, 50668 Koln, DE
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ		ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црвена,	жолта
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 35	 	 промет	 во	 областа	 на	 прехрамбени	
производи,	 алкохолни	 и	 безалкохолни	 напивки,	
производи	за	домакинство,	производи	за	потреби	
на	 аптеки,	 производи	 за	 хортикултура,	 DIY	
производи,	производи	за	кампирање,	електрични	
производи,	 играчки,	 облека,	 канцелариски	
материјал	

(210)	 TM  2002/732	 (220)	 01/10/2002
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Сојуз за грижи и воспитување на децата на 

Македонија
 ул. „Вељко Влаховиќ” бр. 10/1, Скопје, MK

(540)	

(591)	 сина,	бела
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 16   хартија,	 картон,	 и	 производите	 од	 нив	
кои	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	 печатени	
работи,	 книговезачки	 материјали,	 фотографии,	
канцелариски	материјал,	лепила	за	канцелариска	
и	 куќна	 употреба,	 машини	 за	 пишување	 и	
канцелариски	 прибор	 (освен	мебел),	 материјали	
за	пакување,	кои	не	се	опфатени	со	другите	класи,	
печатарски	букви,	клишиња	
кл.	 41  	 образовни	 услуги,	 подготвување	
на	 наставата,	 забава,	 спортски	 и	 културни	
активности	

(210)	 TM  2002/826	 (220)	 29/10/2002
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 SIDENOR STEEL PRODUCTS MANUFACTURING 

COMPANY S.A.
 115 Kifisias Avenue, Athens, GR
(740)	 ЧАКМАКОВА	 	 БИЛЈАНА,	 АДВОКАТ	 ул.”8-ма	

Ударна	бригада”	43/3	1000	Скопје,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 сива,	бела,	зелено-сина
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	6	 	обични	метали	и	нивните	легури;	метални	
градежни	 материјали;	 метални	 преносни	
конструкции;	метални	материјали	 за	железнички	
шини;	жици	и	кабли	од	обичен	метал;	браварски	
производи;	 мали	 метални	 производи;	 метални	
цевки;	 каси;	 производи	 од	 метал,	 кои	 не	 се	
опфатени	со	другите	класи;	руди	
кл.	40 		обработка	на	материјали	

(210)	 TM  2002/925	 (220)	 25/11/2002
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Masonite International Corporation
 1600 Britannia Road East, Mississauga, Ontario 

L4W IJ2 Canada, Corporation of the Province of 
Ontario, CA
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(740)	 ЧАКМАКОВА	БИЛЈАНА,	АДВОКАТ		
	 ул.”8-ма	Ударна	бригада”	43/3	1000	Скопје,	1000,	

Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 6  	обични	метали	и	нивните	легури,	метални	
градежни	 материјали,	 метални	 преносни	
конструкции,	метални	материјали	 за	железнички	
шини,	жици	и	кабли	од	обичен	метал,	браварски	
производи,	 мали	 метални	 производи,	 метални	
цевки,	каси,	производи	од	метал	(не	се	опфатени	
со	другите	класи)	руди	
кл.	 19	 	 	 неметални	 грдежни	 материјали,	 цврсти	
неметалци	цевки	за	 градба,	асфалт,	црна	смола	
и	 битумен,	 неметални	 преносни	 конструкции,	
споменици	што	не	се	од	метал	

(210)	 TM  2002/1015	 (220)	 25/12/2002
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Minerva S.A. Edible Oils Enterprises
 31 Valaoritou Str., Metamorphosis Attikis 144 52, 

GR
(740)	 ТОНЕВСКИ		ДРАГАН,	АДВОКАТ		бул.	„Кочо	Рацин”	

бр.	14/4	-	13,	1000	Скопје
(540)	

FAST

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 29	 	 масла	 за	 јадење	 и	 масти;	 премази	 за	
јадење;	маргарин	

(210)	 TM  2002/1028	 (220)	 27/12/2002
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju, 

trgovinu i usluge
 ul.Marijana Cavica br.1,Zagreb, HR
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 жолта,	 темно	 и	 светло	 зелена,	 бела,	 окер,	
портокалова	и	црна

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 29		француска	салата	
	

(210)	 TM  2003/453	 (220)	 02/07/2003
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Wilson Learning Worldwide Inc. 
 8-2 Nibancho, Chiyoda-ku, Tokyo 102, JP
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 9 	софтвер	во	областа	на	деловното	образова–
ние	за	возрасни	лица	
кл.	16		печатени	материјали;	имено,	книги-водичи	
за	 проучување	 и	 насочување	 и	 други	 печатени	
едукативни	 материјали	 кои	 се	 однесуваат	 на	
продажба,	 односи	 со	 клиенти,	 вештини	 во	
маркетингот	 и	 раководењето,	 како	 и	 соодветни	
аудио	и	видео	ленти	кои	се	продаваат	во	пакет	
кл. 41 	услуги	за	образование;	имено,	одржување	
на	 семинари	во	живо	и	преку	веб	 -	 страници	во	
областа	 на	 продажбата,	 односи	 со	 клиентите,	
маркетинг	и	раководење	

(210)	 TM  2003/522	 (220)	 24/07/2003
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 OBI Bau - und Heimwerkermarket Gmbh & Co, 

Franchise Center KG
 42929 Wermelskirchen, Albert-Einstein Strasse 7-

9 POB 1270, DE
(740)	 ЈОАНИДИС	ЈОВАН,	АДВОКАТ		ул.”Орце	Николов”	

155б,	1000,	Скопје
(540)	

ОБИ

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 1  хемиски	производи	за	индустријата;	фотог–
рафија	 како	 и	 за	 земјоделието,	 градинарството	
и	шумарството;	матријали	за	хемиски	производи	
(вклучени	 во	 оваа	 класа)	 киселина	 за	 батерии;	
антифриз;	 сол	 за	 одмрзнување;	 вештачки	
ѓубрива;	супстрати	за	површински	посеви;	хумус;	
средства	за	гаснење	пожар;	препарати	за	калење	
метал;	 пластика;	 вештачки	 смоли;	 лепила	 што	
се	 користат	 во	 индустријата;	 лепило;	 лепила	
за	 хартија;	 цемент	 за	 чизми	 и	 чевли;	 хартија	 за	
градинарство	 и	 земјоделство,	 лепило	 и	 други	
производи	од	вискоза,	ѓубре	
кл.	2 	бои;	фирнајзи;	лакови;	средства	за	заштита	
од’		рѓа;		заштитни	средства	за	дрво;	средства	за	
заштита	од	гниење	на	дрвото;	материи	за	боење;	
средства	 за	 нагризување;	 сурови	 природни	
смоли;	метали	во	листови	и	во	прав	за	сликарите,	
декораторите,	печатарите	и	уметниците	
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кл. 3 	средства	за	белење	и	други	супстанциии	за	
перење;	препарати	за	чистење,	полирање,	триење	
и	 нагризување;	 средства	 за	 чистење	 базени	 и	
за	 лична	 нега;	 сапуни;	 парфимерија;	 етерични	
масла;	 продукти	 за	 нега	 на	 телото;	 козметични	
производи	
кл.	4		индустриски	масла	и	масти;	мазива;	мазива	
за	обувки;	осветлувачки	материи;	соединенија	за	
собирање	прашина	со	навлажнување	и	врзување;	
горива	 (вклучително	 течни	 горива	 за	 мотори)	
и	 материи	 за	 осветлување;	 свеќи	 и	 фитили	 за	
осветлување	
кл. 5	 	 фармацевтски	 и	 ветеринарни	 препарати	
и	 средства	 за	 нега	 на	 здравјето;	 диететски	
субстанции	што	се	користат	во	медицината;	храна	
за	бебиња;	фластери;	средства	за	дезинфекција;	
препарати	за	уништување	штетници;	инстектициди;	
фунгициди;	хербициди	
кл. 6	 	 метални	 градежни	 материјали;	 метални	
покриви;	метални	преносни	конструкции;	метални	
преносни	стаклени	градини;	врати	и	прозорци	од	
метал;	скали	и	шини	од	метал;	чекори	и	скелиња	
од	метал	за	градење;	метални	тераси;	заштитни	
метални	покриви;	надворешни	ролетни,	завеси	од	
метал;	браници	од	метал;	не-електрични	кабли	и	
жици	од	обичен	метал;	железарија,	мали	делови	
од	 метален	 хардвер;	 цевки	 од	 метал;	 стоки	 од	
обичен	 метал	 (вклучени	 во	 оваа	 класа);	 порти	
за	гаража,	метални	кошници	за	хартија;	метални	
кутии	 за	 алатки;	 фигури	 од	 обичен	 метал,	 со	
ислкучок	на	благороден	метал;	сефови,	трезори;	
метални	 кутии	 за	 бензин;	 кафези	 и	 надворешни	
додатоци	 (вклучени	 во	 оваа	 класа);	 решетки,	
држачи	за	винова	лоза,	зацврстувачи	и	декорации	
од	метал	
кл.	 7	 	 машини	 и	 машински	 алати;	 електрични	
алатки	 за	 конструкциска	работа,	 градинарство	и	
котларство;	електрични	алатки	за	градинарство	и	
направи	за	земјоделство;	машини	за	мешање	бои;	
машинерија	за	конструкција;	садопери;	машини	за	
перење;	 правосмукалки;	 пумпи	 (машини),	 пумпи	
за	 греење,	 рибарници,	 аквариуми;	 компресори	
(машини),	машини	за	боење,	пиштоли	и	пумпи	за	
примена	на	боја,	 делови	 за	мотори	 како	што	 се	
свеќички,	 амортизери,	филтри	 за	 бензин,	 масло	
и	 воздух,	 цилиндри;	 драјвери	 за	 надворешни	
ролетни;	дигалки,	кеси	за	правосмукалка	
кл. 8	 	 рачни	 алатки;	 рачни	 направи	 за	 употреба	
во	земјоделство,	градинарство	и	шумарство,	како	
и	 во	 конструкција;	 спрејеви	 на	 притисок;	 рачни	
пиштоли	 за	 примена	 на	 боја,	 калапи	 за	 чевли;	
ножарска	стока,	ножеви	за	маса	од	пластика	или	
метал;	производи	за	маса	од	благородни	метали	
кл. 9 	електрични	апарати	и	инструменти	(вклучени	
во	 оваа	 класа);	 материјал	 за	 инсталирање	
електроника;	 кабли	 и	 поврзувачи	 на	 електрични	
линии;	 волтметри;	 електрични	 апарати	 од	 калај;	
електрични	заварувани	инструменти,	електрични	
уреди	 за	 отворање	 врати;	 електрични	 алармни	
уреди	 за	 кола;	 електрични	 сигурносни	 системи,	
детектори,	инсталации	за	превенција	од	кражби,	
системи	за	отворање	врати;	телефонски	апарати	
и	 автоматски	 секретарки,	 радио	 за	 автомобили,	

ЦД	плеери,	антени	и	помошни	делови	на	антени	
(вклучени	во	оваа	класа);	сателитски	приемници	и	
антени;	помошни	делови	за	аудио	и	видео;	дискови	
за	снимање;	ДВД-иња;	ЦД-иња;	видеа;	комјутери	за	
велосипеди;	соларни	келии	за	генерирање	струја;	
батерии,	полначи	за	електрични	батерии;	апарати	
за	мерење;	инструменти	за	мерење;	термостати;	
термометри;	 рамни	 пегли;	 ваги	 за	 кујна;	 ваги	 за	
луѓе;	џебна	електрична	ламба;	облека	за	заштита	
(вклучено	во	оваа	 класа);	 заштитни	шлемови	 за	
велосипеди;	заштитни	направи	за	раце,	колена	и	
зглобови;	гасначи	на	пожар	
кл.	 10 	 сандачиња	 за	 прибор	 за	 прва	 помош	 и	
перничиња	за	прва	помош	
кл. 11 	 апарати	 за	 осветлување,	 греење,	
производство	на	пареа,	готвење,	печење,	ладење,	
сушење,	 вентилација,	 климатизација	 на	 воздух,	
чистење	 на	 воздухот,	 влажнење,	 снабдување	 со	
топол	 воздух	 и	 снабдување	 со	 вода	 и	 апарати	
за	 санитарии	 и	 инсталации,	 помошни	 делови	
на	 базени;	 портабл	 тоалети;	 прицврстувачи,	
одводи;	 инсталации	 за	 сауна;	 соларни	 келии	
за	 греење;	 апарати	 за	 греење,	 печки,	 огниште;	
осветлување	за	аквариум	и	филтри;	осветлување	
за	велосипеди;	согорувачи	на	бензин;	кертриџи	за	
бензин;	 осветлувачки	 знаци;	 осветлувачки	 куќни	
броеви	
кл.	 12	 	 возила,	 апарати	 за	 движење	 по	 земја,	
воздух	 или	 вода;	 лежишта;	 лежишта	 за	 тркала;	
лежишта	за	водени	пумпи;	лежишта	за	кумплунг;	
лежишта	за	главчина	(единици	за	нишан);	делови	
за	 пренос	 (трансмисија);	 делови	 за	 управување;	
зглобови;	осцилирачко	рамо;	еднонасочни	спојки	
(кумплунг)	и	други	делови	за	сувоземни	возила	
кл.	13		огномет-	илуминација	
кл.	14		часовници,	ѕидни	часовници;	часовници	за	
на	маса;	накит;	бисери;	бижутерија	
кл. 16	 	 харти|а,	 картон	 и	 производи	 од	 нив	
(вклучени	 во	 оваа	 класа)	 печатени	 работи;	
списанија,	 календари,	 чинии	 направени	 од	
картон,	 чаршафи	 од	 хартија,	 салфети	 од	
хартија;	 книговезачки	 материјал;	 фотографии;	
канцелариски	 прибор;	 реквизити	 за	 канцеларија	
(вклучени	 во	 оваа	 класа);	 материјал	 за	 крпење	
(вклучени	во	оваа	 класа);	 пластични	материјали	
за	пакување	(вклучени	во	оваа	класа);	украси	од	
пластика;	 пехар	 од	 пластика;	 восок	 за	 гмечење	
и	 моделирање;	 лепила	 и	 лепливи	 траки	 за	
канцелариска	 и	 куќна	 употреба;	 материјали	 за	
уметници;	 четки	 за	 сликање	 и	 сликарски	 валец;	
опрема	за	обучување	(со	исклучок	на	апаратите);	
аквариум	за	стан	и	капаци,	навлаки	за	аквариум;	
ознаки,	 натписи	 на	 хартија	 или	 картон;	 кеси	 за	
ѓубре	
кл.	 17 	 каучук,	 гутаперка,	 гума	 и	 производи	
направени	 од	 овој	 материјал	 (вклучени	 во	 оваа	
класа);	обвивки	од	пластичен	материјал;	чепови;	
материјали	за	подлошки,	затнување	и	изолација;	
лепливи	 ленти,	 лепило,	 приклучоци	 за	 цевки	
(неметални);	 полуобработена	 пенлива	 пластика	
(вклучени	во	оваа	класа)	
кл.	18 	кожа	и	имитација	на	кожа	и	производи	од	
овој	 материјал	 (вклучени	 во	 оваа	 класа);	 кожа	
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од	животни,	сурова	кожа;	куфери	и	патни	торби;	
ранци;	 торби	 за	 алат	 и	 кутии	 за	 алат	 од	 кожа;	
чадори,	 чадори	 за	 сонце	 и	 стапови	 за	 одење	 -	
бастуни;	камшици,	амови	и	седларски	производи;	
платно,	ремени	и	ѓердани	од	кожа	и	нилон	
кл. 19  неметални	 градежни	 материјали;	
камења,	 огромни	 цврсти	 тела,	 почви;	 малтер	
за	 градење,	 прекривач;	 дрвен	 материјал	 за	
градење;	 пренесувачи;	 летви;	 прозорци	 и	 врати	
(неметални);	 прекривачи	 за	 покрив	 (неметални);	
делови	 за	 временски	 тенки	 ленти	 (вклучени	 во	
оваа	класа);	PU	-	пени	(вклучени	во	оваа	класа);	
додатоци	за	конструкциски	цели;	порти	за	гаражи,	
скали	и	шини	(неметални);	ќерамиди,	ламинати	за	
под,	паркети,	цврсти	дрвени	штици	за	под;	дрвени	
плочи;	 природен	 камен;	 стакло	 за	 градење;	
оддели	 за	 градење	 (неметални);	 рамни	 дрвени	
стапови;	скали	и	скелиња		(неметални);	тремови	
за	градење;	настрешници	за	инсекти	(неметални);	
неметални	 сурови	 цевки	 за	 градење;	 канали	 и	
водоводни	 цевки	 (неметални	 и	 непластични);	
асфалт,	 катран	 и	 битумен;	 транспортна	 граѓа	
(неметална)	 транспортни	 стаклени	 градини	
(неметални);	фигури	од	камен,	бетон	или	мермер;	
глина,	 грнчарска	 глина;	 песок	 и	 крупен	 песок	 за	
аквариум;	 сандачиња	 за	 писма	 од	 масонерија;	
значки	од	дрво	или	пластика	
кл.	20		мебел,	мебел	од	метал;	мебел	за	градина	и	
кампирање;	огледала;	рамки	за	слика;	чадори	за	
сонце;	суви	рамки	за	перeње;	плочи	за	пеглање;	
душеци,	платна	за	едра,	воздушни	душеци,	опрема	
за	 купатило	 и	 кујна	 (вклучени	 во	 оваа	 класа);	
мебел	за	работилници	(вклучени	во	оваа	класа);	
посебно	клупи	и	организациски	системи;	скалила	
и	 скелиња,	 не	 од	 метал;	 маси	 за	 ѕидни	 тапети;	
вентили	за	водоводни	цевки	и	вентили	на	цевки	
за	 дренажа	 од	 пластичен	материјал;	 стапови	 за	
јадица,	зглобови,	затворачи,	поставувачи,	рамни	
зглобови,	 клинови,	 држачи	и	 јазли	 (неметални	и	
не	се	наменети	за	градење);	комоди	(неметални);	
производи	од	дрво,	плута,	трска,	рогозина,	врбови	
прачки,	 рогови,	 коски,	 слонова	 коска,	 школки,	
килибар,	 седеф,	 морска	 пена	 и	 замена	 на	 сите	
овие	 материјали	 (вклучени	 во	 оваа	 класа),	 или	
од	пластика;	кошници	за	хартија	(не	се	од	метал);	
лименки	за	бензин	(не	се	од	метал);	скулптури	од	
дрво,	восок,	гипс	или	пластичен	материјал;	куќни	
броеви	(несветлечки	и	неметални)	сандачиња	за	
писма,	 сталак	 за	 списанија,	 ниту	 метални,	 ниту	
ѕидани;	вреќи	за	спиење	наменети	за	кампување;	
чкриплив	мебел,	перничиња	и	кошници	за	кучиња	
и	 мачки;	 контејнери	 за	 растенија	 од	 пластичен	
материјал	
кл.	 21	 	 куќни	 или	 кујнски	 апарати	 и	 садови	 за	
домаќинство	 (не	 се	 од	 благородни	 метали	 или	
преслечени	со	нив);	прибор	за	готвење,	лонци	и	
тавчиња;	чешли	и	сунѓери;	четки	(освен	сликарски	
четки);	 четки	 и	 чешли	 за	 кучиња,	 мачки	 и	 мали	
животни;	 метли;	 артикли	 за	 чистење;	 стаклена	
волна	 за	 чистење;	 стаклена	 волна;	 сурово	 и	
полуобработено	стакло	(освен	градежно	стакло);	
стакларија,	 порцелан	 и	 грнчарија	 (вклучени	 во	
оваа	 класа);	 значки	 од	 стакло	 или	 порцелан;	
статуетки	од	порцелан	или	стакло;	пренесувачи	и	

јазли	од	порцелан;	градинарски	џуџиња;	елементи	
за	 купатило	 и	 кујна	 (вклучени	 во	 оваа	 класа);	
неелектирчни	кујнски	садови;	кафези	и	додатоци	
за	 отворен	 воздух	 (вклучени	 во	 оваа	 класа);	
држачи	за	растенија	и	лонци	од	пластика,	фајанс	
и	керамика,	кафези	и	додатоци	(вклучени	во	оваа	
класа);	кафези	
кл.	 22  канапи;	 јажиња,	 врвци,	 мрежи,	 шатори,	
настрешници	 од	 платно,	 циради,	 едра,	 вреќи	 и	
торби	(вклучени	во	оваа	класа);	мрежи	за	мачки	
и	 риби;	 јажиња	 со	 јазол	 за	 пренесување	 товар	
(неметални)	надворешни	ролетни	
кл. 24 	текстил	и	текстилни	производи	(вклучени	
во	оваа	класа);	покривачи	од	текстил;	ткаенина	за	
обувки,	завеси,	ролетни,	перничиња,	прекривачи	
и	перници	(наменето	исто	и	за	мебелот	за	градина	
и	 кампирање);	 прекривачи	 за	 домаќинство;	
прекривачи	за	маси	и	кревети;	маслени	ткаенини;	
завеси	 за	 туширање;	 ѕидни	 тапети	 од	 текстил,	
завеси	од	пластика	или	текстил	
кл.	25		облека,	обувки,	капи	наменети	за	градење	
и	градинарење;	ѓонови	за	обувки,	петици	
кл.	 26	 	 тантели	 и	 везови;	 панделки	 и	 гајтани;	
перца;	 копчиња,	 закачки	 и	 окца;	 топуски	 и	 игли;	
окца;	вештачко	цвеќе	
кл.	 27 	 килими,	 рогузини,	 простирки	 и	 бришачи,	
линолеум	и	други	подни	прекривачи;	ѕидни	тапети	
(вклучени	во	оваа	класа)	
кл.	28		игри	и	играчки,	карти	за	играње,	производи	
за	моделирање;	производи	за	гимнастика	и	спорт	
(вклучени	 во	 оваа	 класа);	 прибор	 за	 риболов	 и	
јадици;	 цврст	 конец	 за	 риболов;	 мал	 рибарник;	
транспортни	базени;	декорации-украси	за	божиќни	
елки;	штандови	за	божиќни	елки,	јадици,	јадица	за	
риболов	
кл.	30 	 кафе,	 чај,	 какао,	 чоколадо,	шеќер,	 ориз,	
тапиока,	саго,	замена	за	кафе,	брашно	и	производи	
од	 жито;	 леб,	 тестенини	 и	 слаткарница,	 мед,	
меласа;	 квасец;	 прашок	 за	 печење;	 сол,	 сенф,	
оцет,	сосови	(мирудии),	мирудии,	мраз	
кл.	 31	 	 земјоделски,	 градинарски	 и	 шумски	
производи	 и	 семиња	 и	 други	 	 материјали	 за	
пропагирање	 (вклучени	 во	 оваа	 класа);	 сурово	
дрво;	 семиња,	 природни	 растенија	 и	 цвеќиња;	
суви	 цвеќиња	 и	 растенија	 (не	 се	 од	 текстил);	
живи	животни;	свежо	овошје	и	зеленчук;	храна	за	
животни;	пивски	слад;	храна	за	птици	
кл.	 32 	 пиво;	 минерална	 и	 сода	 вода	 и	 други	
безалкохолни	 пијалаци;	 пијалаци	 од	 овошје	 и	
овошни	 сокови;	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалаци	
кл.	33		алкохолни	пијалаци;	вино	
кл. 35		уредување	за	трговци;	фотокопирање	
кл.	 37 	 градежни	 конструкции;	 поправки;	 инста–
лациски	 услуги;	 боење,	 закачување	 на	 хартија;	
прилепување	 на	 рабови-острици;	 поправка	 на	
чевли;	 инсталација	 и	 поправка	 на	 опрема	 за	
греење;	 инсталација	 за	 телефон;	 составување	
градежни	 елементи;	 изнајмување	 градежна	
конструкција,	алатки	и	машини	
кл.	 39 	 изнајмување	 приколки;	 пакување,	
складирање	и	транспортација	на	стока	
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кл.	 40	 	 	 	 уредување	 материјали;	 режење;	
гравирање;	 острење;	 уредување	 греди,	 плочи,	
рамки	 и	 текстил;	 шиење	 ткаенини;	 услуги	 за	
мешање	на	бои;	услуги	за	режење	штрафови	
кл.	42 	архитектура;	консултација	за	архитектура	
кл. 44	 	 услуги	 за	 земјоделие,	 градинарство	 и	
шумарство;	 одржување	 аквариуми	 и	 рибарници;	
одржуважње	зелена	трева-лединка	и	животни	
кл. 45	 	 услуги	 за	 клучеви;	 сигурносни	 услуги	 за	
заштита	на	имот	и	лица	

(210)	 TM  2003/577	 (220)	 13/08/2003
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 OBI Bau- und Heimwerkermarket GmbH & 

Co.Franchise Center KG
 42929 Wermelskirchen, Albert-Einstein-Strasse 

7-9, POB 1270, DE
(740)	 ЈОАНИДИС	ЈОВАН,	АДВОКАТ		ул.”Орце	Николов”	

155б,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 портокалова,	црна	и	бела
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 1 	 хемиски	 производи	 за	 индустријата;	
фотографија	 како	 и	 за	 земјоделието,	
градинарството	 и	 шумарството;	 матријали	
за	 хемиски	 производи	 (вклучени	 во	 оваа	
класа)	 киселина	 за	 батерии;	 антифриз;	 сол	 за	
одмрзнување;	 вештачки	 ѓубрива;	 супстрати	 за	
површински	посеви;	 хумус;	 средства	 за	 гаснење	
пожар;	 препарати	 за	 калење	 метал;	 пластика;	
вештачки	 смоли;	 лепила	 што	 се	 користат	 во	
индустријата;	лепило;	лепила	за	хартија;	цемент	
за	 чизми	 и	 чевли;	 хартија	 за	 градинарство	 и	
земјоделство,	 лепило	 и	 други	 производи	 од	
вискоза,	ѓубре	
кл. 2 	бои;	фирнајзи;	лакови;	средства	за	заштита	
од	р’ѓа;	 заштитни	средства	за	дрво;	средства	за	
заштита	од	гниење	на	дрвото;	материи	за	боење;	
средства	 за	 нагризување;	 сурови	 природни	
смоли;	метали	во	листови	и	во	прав	за	сликарите,	
декораторите,	печатарите	и	уметниците	
кл. 3 	 средства	 за	 белење	 и	 други	 супстанциии	
за	 перење;	 	 препарати	 за	 чистење,	 полирање,	
триење	 и	 нагризување;	 средства	 за	 чистење	
базени	 и	 за	 лична	 нега;	 сапуни;	 парфимерија;	
етерични	 масла;	 продукти	 за	 нега	 на	 телото;	
козметични	производи	
кл.	4		индустриски	масла	и	масти;	мазива;	мазива	
за	обувки;	осветлувачки	материи;	соединенија	за	
собирање	прашина	со	навлажнување	и	врзување;	
горива	 (вклучително	 течни	 горива	 за	 мотори)	
и	 материи	 за	 осветлување;	 свеќи	 и	 фитили	 за	
осветлување	
кл.	 5	 	 фармацевтски	 и	 ветеринарни	 препарати	

и	 средства	 за	 нега	 на	 здравјето;	 диететски	
субстанции	што	се	користат	во	медицината;	храна	
за	бебиња;	фластери;	средства	за	дезинфекција;	
препарати	за	уништување	штетници;	инстектициди;	
фунгициди;	хербициди	
кл.	 6 	 метални	 градежни	 материјали;	 метални	
покриви;	метални	преносни	конструкции;	метални	
преносни	стаклени	градини;	врати	и	прозорци	од	
метал;	скали	и	шини	од	метал;	чекори	и	скелиња	
од	метал	за	градење;	метални	тераси;	заштитни	
метални	покриви;	надворешни	ролетни,	завеси	од	
метал;	браници	од	метал;	не-електрични	кабли	и	
жици	од	обичен	метал;	железарија,	мали	делови	
од	 метален	 хардвер;	 цевки	 од	 метал;	 стоки	 од	
обичен	 метал	 (вклучени	 во	 оваа	 класа);	 порти	
за	гаража,	метални	кошници	за	хартија;	метални	
кутии	 за	 алатки;	 фигури	 од	 обичен	 метал,	 со	
ислкучок	на	благороден	метал;	сефови,	трезори;	
метални	 кутии	 за	 бензин;	 кафези	 и	 надворешни	
додатоци	 (вклучени	 во	 оваа	 класа);	 решетки,	
држачи	за	винова	лоза,	зацврстувачи	и	декорации	
од	метал	
кл. 7 	 машини	 и	 машински	 алати;	 електрични	
алатки	 за	 конструкциска	работа,	 градинарство	и	
котларство;	електрични	алатки	за	градинарство	и	
направи	за	земјоделство;	машини	за	мешање	бои;	
машинерија	за	конструкција;	садопери;	машини	за	
перење;	 правосмукалки;	 пумпи	 (машини),	 пумпи	
за	 греење,	 рибарници,	 аквариуми;	 компресори	
(машини),	машини	за	боење,	пиштоли	и	пумпи	за	
примена	на	боја,	 делови	 за	мотори	 како	што	 се	
свеќички,	 амортизери,	филтри	 за	 бензин,	 масло	
и	 воздух,	 цилиндри;	 драјвери	 за	 надворешни	
ролетни;	дигалки,	кеси	за	правосмукалка	
кл.	8 	 рачни	 алатки;	 рачни	 направи	 за	 употреба	
во	земјоделство,	градинарство	и	шумарство,	како	
и	 во	 конструкција;	 спрејеви	 на	 притисок;	 рачни	
пиштоли	 за	 примена	 на	 боја,	 калапи	 за	 чевли;	
ножарска	стока,	ножеви	за	маса	од	пластика	или	
метал;	производи	за	маса	од	благородни	метали	
кл. 9  електрични	апарати	и	инструменти	(вклучени	
во	 оваа	 класа);	 материјал	 за	 инсталирање	
електроника;	 кабли	 и	 поврзувачи	 на	 електрични	
линии;	 волтметри;	 електрични	 апарати	 од	 калај;	
електрични	заварувани	инструменти,	електрични	
уреди	 за	 отворање	 врати;	 електрични	 алармни	
уреди	 за	 кола;	 електрични	 сигурносни	 системи,	
детектори,	инсталации	за	превенција	од	кражби,	
системи	за	отворање	врати;	телефонски	апарати	
и	 автоматски	 секретарки,	 радио	 за	 автомобили,	
ЦД	плеери,	антени	и	помошни	делови	на	антени	
(вклучени	во	оваа	класа);	сателитски	приемници	и	
антени;	помошни	делови	за	аудио	и	видео;	дискови	
за	снимање;	ДВД-иња;	ЦД-иња;	видеа;	комјутери	за	
велосипеди;	соларни	келии	за	генерирање	струја;	
батерии,	полначи	за	електрични	батерии;	апарати	
за	мерење;	инструменти	за	мерење;	термостати;	
термометри;	 рамни	 пегли;	 ваги	 за	 кујна;	 ваги	 за	
луѓе;	џебна	електрична	ламба;	облека	за	заштита	
(вклучено	во	оваа	 класа);	 заштитни	шлемови	 за	
велосипеди;	заштитни	направи	за	раце,	колена	и	
зглобови;	гасначи	на	пожар	
кл.	 10  сандачиња	 за	 прибор	 за	 прва	 помош	 и	
перничиња	за	прва	помош	
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кл.	 11 	 апарати	 за	 осветлување,	 греење,	
производство	на	пареа,	готвење,	печење,	ладење,	
сушење,	 вентилација,	 климатизација	 на	 воздух,	
чистење	 на	 воздухот,	 влажнење,	 снабдување	 со	
топол	 воздух	 и	 снабдување	 со	 вода	 и	 апарати	
за	 санитарии	 и	 инсталации,	 помошни	 делови	
на	 базени;	 портабл	 тоалети;	 прицврстувачи,	
одводи;	 инсталации	 за	 сауна;	 соларни	 келии	
за	 греење;	 апарати	 за	 греење,	 печки,	 огниште;	
осветлување	за	аквариум	и	филтри;	осветлување	
за	велосипеди;	согорувачи	на	бензин;	кертриџи	за	
бензин;	 осветлувачки	 знаци;	 осветлувачки	 куќни	
броеви	
кл.	 12 	 возила,	 апарати	 за	 движење	 по	 земја,	
воздух	 или	 вода;	 лежишта;	 лежишта	 за	 тркала;	
лежишта	за	водени	пумпи;	лежишта	за	кумплунг;	
лежишта	за	главчина	(единици	за	нишан);	делови	
за	 пренос	 (трансмисија);	 делови	 за	 управување;	
зглобови;	осцилирачко	рамо;	еднонасочни	спојки	
(кумплунг)	и	други	делови	за	сувоземни	возила	
кл. 13 	огномет-	илуминација	
кл. 14 	часовници,	ѕидни	часовници;	часовници	за	
на	маса;	накит;	бисери;	бижутерија	
кл. 16	 	 харти|а,	 картон	 и	 производи	 од	 нив	
(вклучени	 во	 оваа	 класа)	 печатени	 работи;	
списанија,	 календари,	 чинии	 направени	 од	
картон,	 чаршафи	 од	 хартија,	 салфети	 од	
хартија;	 книговезачки	 материјал;	 фотографии;	
канцелариски	 прибор;	 реквизити	 за	 канцеларија	
(вклучени	 во	 оваа	 класа);	 материјал	 за	 крпење	
(вклучени	во	оваа	 класа);	 пластични	материјали	
за	пакување	(вклучени	во	оваа	класа);	украси	од	
пластика;	 пехар	 од	 пластика;	 восок	 за	 гмечење	
и	 моделирање;	 лепила	 и	 лепливи	 траки	 за	
канцелариска	 и	 куќна	 употреба;	 материјали	 за	
уметници;	 четки	 за	 сликање	 и	 сликарски	 валец;	
опрема	за	обучување	(со	исклучок	на	апаратите);	
аквариум	за	стан	и	капаци,	навлаки	за	аквариум;	
ознаки,	 натписи	 на	 хартија	 или	 картон;	 кеси	 за	
ѓубре	
кл.	 17	 	 каучук,	 гутаперка,	 гума	 и	 производи	
направени	 од	 овој	 материјал	 (вклучени	 во	 оваа	
класа);	обвивки	од	пластичен	материјал;	чепови;	
материјали	за	подлошки,	затнување	и	изолација;	
лепливи	 ленти,	 лепило,	 приклучоци	 за	 цевки	
(неметални);	 полуобработена	 пенлива	 пластика	
(вклучени	во	оваа	класа)	
кл. 18		кожа	и	имитација	на	кожа	и	производи	од	
овој	 материјал	 (вклучени	 во	 оваа	 класа);	 кожа	
од	животни,	сурова	кожа;	куфери	и	патни	торби;	
ранци;	 торби	 за	 алат	 и	 кутии	 за	 алат	 од	 кожа;	
чадори,	 чадори	 за	 сонце	 и	 стапови	 за	 одење	 -	
бастуни;	камшици,	амови	и	седларски	производи;	
платно,	ремени	и	ѓердани	од	кожа	и	нилон	
кл. 19 	 неметални	 градежни	 материјали;	
камења,	 огромни	 цврсти	 тела,	 почви;	 малтер	
за	 градење,	 прекривач;	 дрвен	 материјал	 за	
градење;	 пренесувачи;	 летви;	 прозорци	 и	 врати	
(неметални);	 прекривачи	 за	 покрив	 (неметални);	
делови	 за	 временски	 тенки	 ленти	 (вклучени	 во	
оваа	класа);	PU	-	пени	(вклучени	во	оваа	класа);	
додатоци	за	конструкциски	цели;	порти	за	гаражи,	
скали	и	шини	(неметални);	ќерамиди,	ламинати	за	

под,	паркети,	цврсти	дрвени	штици	за	под;	дрвени	
плочи;	 природен	 камен;	 стакло	 за	 градење;	
оддели	 за	 градење	 (неметални);	 рамни	 дрвени	
стапови;	скали	и	скелиња		(неметални);	тремови	
за	градење;	настрешници	за	инсекти	(неметални);	
неметални	 сурови	 цевки	 за	 градење;	 канали	 и	
водоводни	 цевки	 (неметални	 и	 непластични);	
асфалт,	 катран	 и	 битумен;	 транспортна	 граѓа	
(неметална)	 транспортни	 стаклени	 градини	
(неметални);	фигури	од	камен,	бетон	или	мермер;	
глина,	 грнчарска	 глина;	 песок	 и	 крупен	 песок	 за	
аквариум;	 сандачиња	 за	 писма	 од	 масонерија;	
значки	од	дрво	или	пластика	
кл.	20		мебел,	мебел	од	метал;	мебел	за	градина	и	
кампирање;	огледала;	рамки	за	слика;	чадори	за	
сонце;	суви	рамки	за	перeње;	плочи	за	пеглање;	
душеци,	платна	за	едра,	воздушни	душеци,	опрема	
за	 купатило	 и	 кујна	 (вклучени	 во	 оваа	 класа);	
мебел	за	работилници	(вклучени	во	оваа	класа);	
посебно	клупи	и	организациски	системи;	скалила	
и	 скелиња,	 не	 од	 метал;	 маси	 за	 ѕидни	 тапети;	
вентили	за	водоводни	цевки	и	вентили	на	цевки	
за	 дренажа	 од	 пластичен	материјал;	 стапови	 за	
јадица,	зглобови,	затворачи,	поставувачи,	рамни	
зглобови,	 клинови,	 држачи	и	 јазли	 (неметални	и	
не	се	наменети	за	градење);	комоди	(неметални);	
производи	од	дрво,	плута,	трска,	рогозина,	врбови	
прачки,	 рогови,	 коски,	 слонова	 коска,	 школки,	
килибар,	 седеф,	 морска	 пена	 и	 замена	 на	 сите	
овие	 материјали	 (вклучени	 во	 оваа	 класа),	 или	
од	пластика;	кошници	за	хартија	(не	се	од	метал);	
лименки	за	бензин	(не	се	од	метал);	скулптури	од	
дрво,	восок,	гипс	или	пластичен	материјал;	куќни	
броеви	(несветлечки	и	неметални)	сандачиња	за	
писма,	 сталак	 за	 списанија,	 ниту	 метални,	 ниту	
ѕидани;	вреќи	за	спиење	наменети	за	кампување;	
чкриплив	мебел,	перничиња	и	кошници	за	кучиња	
и	 мачки;	 контејнери	 за	 растенија	 од	 пластичен	
материјал	
кл.	 21 	 куќни	 или	 кујнски	 апарати	 и	 садови	 за	
домаќинство	 (не	 се	 од	 благородни	 метали	 или	
преслечени	со	нив);	прибор	за	готвење,	лонци	и	
тавчиња;	чешли	и	сунѓери;	четки	(освен	сликарски	
четки);	 четки	 и	 чешли	 за	 кучиња,	 мачки	 и	 мали	
животни;	 метли;	 артикли	 за	 чистење;	 стаклена	
волна	 за	 чистење;	 стаклена	 волна;	 сурово	 и	
полуобработено	стакло	(освен	градежно	стакло);	
стакларија,	 порцелан	 и	 грнчарија	 (вклучени	 во	
оваа	 класа);	 значки	 од	 стакло	 или	 порцелан;	
статуетки	од	порцелан	или	стакло;	пренесувачи	и	
јазли	од	порцелан;	градинарски	џуџиња;	елементи	
за	 купатило	 и	 кујна	 (вклучени	 во	 оваа	 класа);	
неелектирчни	кујнски	садови;	кафези	и	додатоци	
за	 отворен	 воздух	 (вклучени	 во	 оваа	 класа);	
држачи	за	растенија	и	лонци	од	пластика,	фајанс	
и	керамика,	кафези	и	додатоци	(вклучени	во	оваа	
класа);	кафези	
кл.	 22	 	 канапи;	 јажиња,	 врвци,	 мрежи,	 шатори,	
настрешници	 од	 платно,	 циради,	 едра,	 вреќи	 и	
торби	(вклучени	во	оваа	класа);	мрежи	за	мачки	
и	 риби;	 јажиња	 со	 јазол	 за	 пренесување	 товар	
(неметални)	надворешни	ролетни	
кл.	24	 	текстил	и	текстилни	производи	(вклучени	
во	оваа	класа);	покривачи	од	текстил;	ткаенина	за	
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обувки,	завеси,	ролетни,	перничиња,	прекривачи	
и	перници	(наменето	исто	и	за	мебелот	за	градина	
и	 кампирање);	 прекривачи	 за	 домаќинство;	
прекривачи	за	маси	и	кревети;	маслени	ткаенини;	
завеси	 за	 туширање;	 ѕидни	 тапети	 од	 текстил,	
завеси	од	пластика	или	текстил	
кл.	25		облека,	обувки,	капи	наменети	за	градење	
и	градинарење;	ѓонови	за	обувки,	петици	
кл. 26 	 тантели	 и	 везови;	 панделки	 и	 гајтани;	
перца;	 копчиња,	 закачки	 и	 окца;	 топуски	 и	 игли;	
окца;	вештачко	цвеќе	
кл.	 27	 	 килими,	 рогузини,	 простирки	 и	 бришачи,	
линолеум	и	други	подни	прекривачи;	ѕидни	тапети	
(вклучени	во	оваа	класа)	
кл. 28  игри	и	играчки,	карти	за	играње,	производи	
за	моделирање;	производи	за	гимнастика	и	спорт	
(вклучени	 во	 оваа	 класа);	 прибор	 за	 риболов	 и	
јадици;	 цврст	 конец	 за	 риболов;	 мал	 рибарник;	
транспортни	базени;	декорации-украси	за	божиќни	
елки;	штандови	за	божиќни	елки,	јадици,	јадица	за	
риболов	
кл.	30 	 кафе,	 чај,	 какао,	 чоколадо,	шеќер,	 ориз,	
тапиока,	саго,	замена	за	кафе,	брашно	и	производи	
од	 жито;	 леб,	 тестенини	 и	 слаткарница,	 мед,	
меласа;	 квасец;	 прашок	 за	 печење;	 сол,	 сенф,	
оцет,	сосови	(мирудии),	мирудии,	мраз	
кл. 31 	 земјоделски,	 градинарски	 и	 шумски	
производи	 и	 семиња	 и	 други	 	 материјали	 за	
пропагирање	 (вклучени	 во	 оваа	 класа);	 сурово	
дрво;	 семиња,	 природни	 растенија	 и	 цвеќиња;	
суви	 цвеќиња	 и	 растенија	 (не	 се	 од	 текстил);	
живи	животни;	свежо	овошје	и	зеленчук;	храна	за	
животни;	пивски	слад;	храна	за	птици	
кл.	 32	 	 пиво;	 минерална	 и	 сода	 вода	 и	 други	
безалкохолни	 пијалаци;	 пијалаци	 од	 овошје	 и	
овошни	 сокови;	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалаци	
кл.	33 	алкохолни	пијалаци;	вино	
кл.	35		уредување	за	трговци;	фотокопирање	
кл.	 37	 	 градежни	 конструкции;	 поправки;	
инсталациски	 услуги;	 боење,	 закачување	 на	
хартија;	 прилепување	 на	 рабови-острици;	
поправка	 на	 чевли;	 инсталација	 и	 поправка	 на	
опрема	 за	 греење;	 инсталација	 за	 телефон;	
составување	на	градежни	елементи;	изнајмување	
градежна	конструкција,	алатки	и	машини	
кл. 39	 	 изнајмување	 приколки;	 пакување,	
складирање	и	транспортација	стока	
кл. 40   уредување	материјали;	режење;	гравирање;	
острење;	 уредување	 греди,	 плочи,	 рамки	 и	
текстил;	шиење	 ткаенини;	 услуги	 за	мешање	на	
бои;	услуги	за	режење	штрафови	
кл.	42		архитектура;	консултација	за	архитектура	
кл. 44 	 услуги	 за	 земјоделие,	 градинарство	 и	
шумарство;	 одржување	 аквариуми	 и	 рибарници;	
одржување	зелена	трева-лединка	и	животни	
кл. 45 	 услуги	 за	 клучеви;	 сигурносни	 услуги	 за	
заштита	на	имот	и	лица	
	
	

(210)	 TM  2004/536	 (220)	 16/07/2004
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 E.R. Squibb & Sons, L.L.C. a Delaware Limited 

Liability Company
 Lawrenceville-Princeton Road, Princeton, New 

Jersey 08540, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ		ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

AQUACEL

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 5	 	 медицински	 и	 хируршки	 завои	 и	 облоги,	
полначи	за	рани;	завои	од	газа;	продукти	за	нега	
на	рани	

(210)	 TM  2004/544	 (220)	 21/07/2004
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Друштво за производство, трговија и 

инженеринг ДИРОБАРИ ДОО Скопје
 ул.Првомајска бб, Скопје, MK
(540)	

(591)	 темно	сина,	сина	и	бела
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	2  бои,	фирнајзи,	лакови,	средства	за	заштита	
од	 ’рѓа	 и	 гниење	 на	 дрвото,	 материи	 за	 боење,	
средства	 за	 нагризување,	 сурови	 природни	
смоли,	метали	во	листови	и	во	прав	за	сликарите,	
декоратерите,	печатарите	и	уметниците	

(210)	 TM  2004/639	 (220)	 07/09/2004
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Блерим Деволли
 ул.”М. Поповиќа” бр.28, Пеќ, YU
(740)	 НОШПАЛ		БОРИС,	адвокат		Ул.	„Љубљанска’’	бб,	

1000	Скопје,	1000,	Скопје
(540)	

PRINC CAFE

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	30		кафе	
кл.	43		подготвување	храна	и	пијалаци;	привремено	
сместување	
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TM 2004/640

(210)	 TM  2004/640	 (220)	 09/09/2004
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Друштво за трговија на големо и мало, 

производство и услуги ПОНИКВА ФАРМ доо 
експорт импорт Скопје

 ул.”Сава Ковачевиќ” бр. 23, 1000 Скопје, MK
(740)	 ПОПОВСКИ		ДРАГАН,	адвокат		ул.	„Маршал	Тито”	

бр.	10/1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 бела,	сина,	зелена,	темно	зелена,	црвена	и	сива
(554)	 тродимензионална
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	29		сирење	

(210)	 TM  2004/954	 (220)	 06/12/2004
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 ЈЕЛЛОВ ПАГЕС ДООЕЛ - СКОПЈЕ
 ул.”Козле” бр.80, 1000 Скопје, MK
(540)	

(591)	 жолта,	црна	и	бела	
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	9  ЦД	-	РОМОВИ	
кл. 35		печатени	медиуми	
кл. 38		телекомуникации	
кл.	42		ВЕБ	-	страници	

(210)	 TM  2004/955	 (220)	 06/12/2004
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 ЈЕЛЛОВ ПАГЕС ДООЕЛ - СКОПЈЕ
 ул.”Козле” бр.80, 1000 Скопје, MK

(540)	

(591)	 жолта,	црна	и	бела
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	9  ЦД	-	РОМОВИ	
кл.	35		печатени	медиуми	
кл.	38		телекомуникации	
кл.	42		ВЕБ	-	страници	

(210)	 TM  2004/969	 (220)	 09/12/2004
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 ДПТУ ГАЛЕНИУС д.о.о.
 бул. „Партизански Одреди” бр. 18, 1000 Скопје, 

MK
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ		ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	9		препарати	за	чистење	

(210)	 TM  2004/1028	 (220)	 22/12/2004
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Друштво за продукција, маркетинг, трговија и 

услуги РЕПУБЛИКА ДООЕЛ Скопје
 ул.”Партизански одреди” бр.4/3-10, 1000 

Скопје, MK
(740)	 БИЛЈАНА	 	 ПАНОВА,	 адвокат	 Ул.”Васил	 Ѓоргов”	

бр.	34/	1-	6,	1000,	Скопје
(540)	

SUBMARINES SMS GAME

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	28	 	 игри	и	играчки;	 производи	 за	 гимнастика	
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и	 спорт	 што	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи;	
украси	за	елка	
кл. 38 	телекомуникации	
кл.	42		научни	и	технолошки	услуги,	истражувања	
и	планирање	што	се	однесуваат	на	истите;	услуги	
за	индустриски	анализи	и	истражување	и	развој	на	
компјутерски	хардвер	и	софтвер;	правни	услуги	

(210)	 TM  2005/35	 (220)	 21/01/2005
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Скопски пазар ад Скопје
 бул. Гоце Делчев бр. 11/2, 1000 Скопје, MK
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ		ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 зелена,	црвена,	жолта	и	бела
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 35	 	 промет	 во	 трговијата	 на	 големо	 и	 мало	
со:	 средства	 за	 белење	 и	 други	 супстанциии	
за	 перење;	 препарати	 за	 чистење,	 полирање,	
триење	 и	 нагризување;	 сапуни,	 парфимерија,	
етерични	масла,	 козметички	производи,	лосиони	
за	коса;	препарати	за	нега	на	забите;	месо,	риби,	
живина	и	дивеч;	месни	преработки;	конзервирано,	
сушено	и	варено	овошје	и	зеленчук;	желе,	џемови,	
компоти,	јајца,	млеко	и	масти	за	јадење;	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;	пиво;	
минерална	 и	 сода	 вода	 и	 други	 безалкохолни	
пијалаци;	 пијалаци	 од	 овошје	 и	 овошни	 сокови,	
сирупи	 и	 други	 препарати	 за	 производство	 на	
пијалаци;	алкохолни	пијалаци	(освен	пиво);	тутун,	
производи	за	пушачите;	кибрит	

(210)	 TM  2005/220	 (220)	 11/04/2005
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Македонско-германско друштво за 

пријателство и соработка
 ул. „50-та дивизија” бр.6, Деканат на 

Медицински факултет, 1000 Скопје, MK
(540)	

(591)	 бела,	жолто	кафена,	жолта,		црвена	и	црна
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 35	 	 огласување,	 водење	 на	 работење,	

управување	со	работи,	канцелариски	работи	
кл.	41 	образовни	услуги,	подготвување	настава,	
забава,	спорт	и	културни	активности	
кл.	45  лични	и	општествени	услуги	што	ги	даваат	
трети	 лица	 за	 задоволување	 на	 потребите	 на	
поединците;	 безбедносни	 услуги	 за	 заштита	 на	
имот	и	лица	

(210)	 TM  2005/299	 (220)	 28/04/2005
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 RFE/RL, Inc. a Delaware corporation
 1201 Connecticut Avenue, NW Suite 400, 

Washington, DC 20036 , US
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(540)	

РАДИО СЛОБОДНА ЕВРОПА

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 35	 	 овозможување	 он-лајн	 информација	
на	 полето	 на	 деловно	 работење,	 владини	
работи,	 трговски	 прашања,	 политички	 прашања,	
упатување	како	да	се	гласа	и	упатување	како	да	
се	регистрира	за	гласање	
кл.	 38	 	 услуги	 на	 интернационални	 радио	 и	
телевизиски	 емитувања,	 овозможување	 на	 он-
лајн	 форуми	 за	 трансмисија	 на	 пораки	 помеѓу	
компјутерски	корисници	во	врска	со	вести,	 јавни	
работи	и	разонода	
кл.	41 	 продукција	 на	 интернационални	 радио	 и	
телевизиски	емитувања	на	вести,	јавни	работи,	и	
програмирање	 разонода;	 услуги	 на	 електронско	
издателство,	 имено	 објавување	 текстуални	
работи	 од	 други	 преку	 интернетот	 како	 вести,	
јавни	работи	и	разонода	

(210)	 TM  2005/367	 (220)	 24/05/2005
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Стопанска Банка АД-Скопје
 ул.”11 Октомври” бр.7, Скопје, MK
(540)	

(591)	 црвена	и	бела
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 36  одобрување	на	кредит	со	картичка	
	
	

TM 2005/367
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TM 2005/369

(210)	 TM  2005/369	 (220)	 26/05/2005
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје
 бул. Крсте Мисирков бб, MK
(540)	

(591)	 бела,	темноцрвена,	кафена,	црна,	сива
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 41 	образовни	услуги,	подготвување	настава,	
забава,	спортски	и	културни	активности	
кл.	42		научни	и	технолошки	услуги,	истражувања	
и	 планирање	 што	 се	 однесуваат	 на	 истите,	
услуги	 за	 индустриски	 анализи	 и	 истражувања;	
проектирање	и	развој	на	компјутерски	хардвер	и	
софтвер;	правни	услуги	

(210)	 TM  2005/370	 (220)	 26/05/2005
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје
 бул. Крсте Мисирков бб, MK
(540)	

(591)	 златно	жолта,	кафена	и	црна
(551)	 индивидуална
(510,	511)

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

кл.	42		научни	и	технолошки	услуги,	истражувања	
и	 планирање	 што	 се	 однесуваат	 на	 истите,	
услуги	 за	 индустриски	 анализи	 и	 истражувања;	
проектирање	и	развој	на	компјутерски	хардвер	и	
софтвер;	правни	услуги	

(210)	 TM  2005/371	 (220)	 26/05/2005
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје
 бул. Крсте Мисирков бб, MK
(540)	

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И 
МЕТОДИЈ”

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 41	 	образовни	услуги,	подготвување	настава,	
забава,	спортски	и	културни	активности	
кл. 42 	научни	и	технолошки	услуги,	истражувања	
и	 планирање	 што	 се	 однесуваат	 на	 истите,	
услуги	 за	 индустриски	 анализи	 и	 истражувања;	
проектирање	и	развој	на	компјутерски	хардвер	и	
софтвер;	правни	услуги	

(210)	 TM  2005/448	 (220)	 21/06/2005
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Трговско друштво за трговија, производство 

и услуги на големо и мало ПРЕХРАМБЕНА 
ИНДУСТРИЈА СВИССЛИОН ДОО увоз-извоз 
Скопје

 ул. „Качанички пат” бб, 1000 Скопје , MK
(740)	 МИРЈАНА	 	 МАРКОВСКА,	 адвокат	 ул.	 „Орце	

Николов”	бр.	75,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)
кл.	29		желе	и	џемови	

кл.	30 	брашно	и	производи	од	жито	и	прашок	за	
печење	

(210)	 TM  2005/449	 (220)	 21/06/2005
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Трговско друштво за трговија, производство 

и услуги на големо и мало ПРЕХРАМБЕНА 
ИНДУСТРИЈА СВИССЛИОН ДОО увоз-извоз 
Скопје

 ул. „Качанички пат” бб, 1000 Скопје , MK
(740)	 МИРЈАНА	 	 МАРКОВСКА,	 адвокат	 ул.	 „Орце	

Николов”	бр.	75,	1000,	Скопје
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TM 2006/37

(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	29		желе	и	џемови	
кл.	30		брашно	и	производи	од	жито	и	прашок	за	
печење	

(210)	 TM  2005/451	 (220)	 21/06/2005
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Трговско друштво за трговија, производство 

и услуги на големо и мало ПРЕХРАМБЕНА 
ИНДУСТРИЈА СВИССЛИОН ДОО увоз-извоз 
Скопје

 ул. „Качанички пат” бб, 1000 Скопје , MK
(740)	 МИРЈАНА	 	 МАРКОВСКА,	 адвокат	 ул.	 „Орце	

Николов”	бр.	75,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	29 	желе	и	џемови	
кл.	30		брашно	и	производи	од	жито	и	прашок	за	
печење	

(210)	 TM  2005/562	 (220)	 18/07/2005
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 PODRAVKA prehrambena industrija d.d.
 Ante Starcevica 32, HR-48000 Koprivnica, HR
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ		

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 бела,	 светло	 кафена,	 темно	 кафена,	 црна	 и	
црвена

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 5  храна	за	бебиња	и	диететски	производи	
кл.	29		млеко	и	млечни	производи	а	особено	јогурт	
со	 вкус	 на	 чоколада,	 чоколадно	 млеко;	 млечни	
пијалаци	во	кои	преовладува	чоколада	
кл.	30		какао,	пијалаци	врз	база	на	какао,	кашички	

за	јадење	врз	база	на	млеко	во	кои	преовладува	
чоколада,	 гриз	 со	 вкус	 на	 чоколада,	 чоколада,	
топла	 чоколада	 (пијалок	 од	 чоколада),	 жита/
снегулки	 од	 сушени	 жита	 во	 кои	 преовладува	
чоколада/,	 колач	 а	 особено	 чајни	 колачња	 од	
чоколада,	 бисквитни	 теста	 во	 кои	 преовладува	
чоколада,	 вафли	 од	 чоколада,	 чоколаден	 крем,	
производ	за	мачкање	со	вкус	на	чоколада,	слатки	
а	особено	пудинзи	во	кои	преовладува	чоколада,	
бонбони	 од	 чоколада,	 преливи	 за	 слатки	 во	 кои	
преовладува	чоколада,	надоместоци	за	 кафе	во	
кои	 преовладува	 чоколада;	 чоколада	 во	 прав,	
сладолед	со	вкус	на	чоколада	

(210)	 TM  2005/870	 (220)	 16/11/2005
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Друштвво за производство, трговија, транспорт, 

шпедиција и услуги ФРУИТ КОМПАНИ ДООЕЛ 
експорт-импорт

 Ул. 7-ма Албанска бригада бр. 4-а Скопје, MK
(540)	

(591)	 златно	жолта,	црвена	и	бела	
(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,	 брашно	 и	
производи	од	жито,	леб,	сладолед,	мед,	меласа	,	
квасец,	прашок	за	печење,	сол,	сенф;	оцет,	сосoви	
(како	мирудии);	мирудии,	мраз	
кл. 39 	транспортни	услуги,	пакување	и	складирање	
стока,	организирање	патувања	

(210)	 TM  2006/37	 (220)	 17/01/2006
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Друштво за меѓународен транспорт и 

шпедиција „Дени Интернационал” Страшко 
ДООЕЛ Скопје

 ул. „Жан Жорес”, бр.36, Скопје, MK
(540)	

(591)	 сина,	црна	и	сива
(551)	 индивидуална
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(510,	511)
кл.	39		транспортни	услуги,	пакување	и	складирање	
на	 стока,	 организирање	 патувања,	 брза	 пошта,	
шпедиција	(царинско	посредување)	

(210)	 TM  2006/393	 (220)	 04/04/2006
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.
 1800 Vevey, CH
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

COLOSSEUM

(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	

(210)	 TM  2006/394	 (220)	 04/04/2006
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.
 1800 Vevey, CH
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

GLAMOUR

(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	

(210)	 TM  2006/611	 (220)	 13/06/2006
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 C.P.Pharmaceuticals International C.V. c/v 

General Partners Pfizer Manufacturing LLC and 
Pfizer Production LLC

 235 East 42-nd Street, New York, NY 10017, US
(740)	 АЛКАЛОИД	 А.Д.	 Скопје	 ул.”Александар	

Македонски”	12,	1000,	Скопје
(540)	

CELSENTRI

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	5 	фармацевтски	препарати	

(210)	 TM  2006/769	 (220)	 27/07/2006
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 ACTAVIS GROUP hf. 
 Reykjavikurvegi 76-78, 220 Hafnarfjordur, IS
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

HISTASIN

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 5	 	 фармацевтски	 и	 ветеринарни	 препарати;	
санитарни	препарати	за	медицинска	употреба	

(210)	 TM  2006/770	 (220)	 27/07/2006
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 ACTAVIS GROUP hf. 
 Reykjavikurvegi 76-78, 220 Hafnarfjordur, IS
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

LAMOTRIN

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 5	 	 фармацевтски	 и	 ветеринарни	 препарати;	
санитарни	препарати	за	медицинска	употреба	

(210)	 TM  2006/899	 (220)	 13/09/2006
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Societatea comerciala SINDAN S.R.L. 
 Bd. Michalache nr.11, sector 1, Bukuresti, RO
(740)	 НОШПАЛ		БОРИС,	адвокат		Ул.	„Љубљанска’’	бб,	

1000	Скопје,	1000,	Скопје
(540)	

VINORELBIN SINDAN

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 5	 	 фармацевтски	 и	 ветеринарни	 препарати;	
санитарни	 препарати	 за	 медицински	 цели;	
диететски	 супстанциии	 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	

(210)	 TM  2006/941	 (220)	 28/09/2006
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Emirates Group Holding S.A.L.
 Rachid Karameh St.; Ibisa Center, 3rd Floor; 

Beirut, LB
(740)	 Адвокатско	 друштво	 ДЕБАРЛИЕВ,	 ДАМЕСКИ	 И	

ЌЕЛЕШОСКА	 ул.	 Алберт	 Ајнштајн	 бр.4/1	 1000	
Скопје

(540)	

OCULIS

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 35 	 услуги	 за	 продажба	 на	 трети	 лица	 на	
различни	 производи,	 вклучително	 препишани	
(со	рецепта)	 и	 не	препишани	оптички	апарати	и	
инструменти;	леќи;	контакт	леќи;	очила;	заштитни	
очила;	 очила	 за	 сонце;	 рамки	 и	 синџирчиња	
за	 очила;	 футроли,	 делови	 и	 опрема	 за	 сите	
горенаведени	 стоки;	 додатоци	 за	 помагала	 за	
очи	 и	 раствори	 за	 чистење	 леќи;	 овозможувајќи	
им	на	потрошувачите	погодно	да	ги	видат	и	купат	
овие	 стоки	 во	 продавницата	 за	 малопродажба,	
да	ги	порачаат	од	каталог	по	пошта,	од	интернет	
страница,	со	средствата	за	телекомуникација	или	
преку	телевизиски	канал	за	купување	

(210)	 TM  2006/942	 (220)	 28/09/2006
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Emirates Group Holding S.A.L.
 Rachid Karameh St.; Ibisa Center, 3rd Floor; 

Beirut, LB
(740)	 Адвокатско	 друштво	 ДЕБАРЛИЕВ,	 ДАМЕСКИ	 И	

ЌЕЛЕШОСКА	 	 ул.	 Алберт	 Ајнштајн	 бр.4/1	 1000	
Скопје

(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 35 	 услуги	 за	 продажба	 на	 трети	 лица	 на	
различни	 производи,	 вклучително	 препишани	
(со	рецепта)	 и	 не	препишани	оптички	апарати	и	
инструменти;	леќи;	контакт	леќи;	очила;	заштитни	
очила;	 очила	 за	 сонце;	 рамки	 и	 синџирчиња	
за	 очила;	 футроли,	 делови	 и	 опрема	 за	 сите	
горенаведени	 стоки;	 додатоци	 за	 помагала	 за	
очи	 и	 раствори	 за	 чистење	 леќи;	 овозможувајќи	
им	на	потрошувачите	погодно	да	ги	видат	и	купат	

овие	 стоки	 во	 продавницата	 за	 малопродажба,	
да	ги	порачаат	од	каталог	по	пошта,	од	интернет	
страница,	со	средствата	за	телекомуникација	или	
преку	телевизиски	канал	за	купување	

(210)	 TM  2006/965	 (220)	 06/10/2006
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 SENSORMATIC ELECTRONICS CORPORATION
 6600 Congress Avenue Boca Raton, FL 33487, 

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 	 електронски	 апарати	 за	 набљудување	
артикли,	 електронски	 таблички	 и	 етикети	 за	
контрола	 на	 инвентар	 (стока),	 отстранувачи	 на	
таблички	и	деактиватори	на	етикети	

(210)	 TM  2006/966	 (220)	 06/10/2006
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 SENSORMATIC ELECTRONICS CORPORATION
 6600 Congress Avenue Boca Raton, FL 33487, 

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

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(540)	

SENSORMATIC

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 9	 	 електронскa	 опрема	 за	 набљудување	 и	
детекција	 на	 артикли	 и	 објекти	 и	 техники	 што	
користат	 преносен	 радио	 фреквенција	 или	
микробранови	 сигнали	 за	 воспоставување	
набљудувачки	 или	 детекциски	 зони	 во	 кои	
присуството	 на	 специјални	 транспондери	 е	
почувствувано	 од	 приемници	 кои	 детектираат	
ре-зрачени	 (повторно/одбивно),	 сигнали	 од	
транспондерите,	 производите	 и	 опрема	 која	
е	 адаптирана	 на	 комуникација,	 навигација	 и	
безбедносни	употреби,	особено	за	спречување	на	
крадење	или	крадење	од	продавници	

(210)	 TM  2006/996	 (220)	 13/10/2006
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Bio-Nutra Technologies, LLC 
 P.O. Box 788 Venice, Florida 34284, US
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
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(540)	

CRAN-MAX

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	5	 	фармацевтски	и	ветеринарни	препарати	и	
супстанциии;	диететски	супстанциии	прилагодени	
за	 медицинска	 употреба;	 храна	 за	 бебиња;	
хранливи	 препарати	 и	 супстанциии;	 хранливи	
додатоци	 за	 храна	 и	 додатоци	 за	 човечка	
употреба;	медицински	додатоци	за	храна;	храна	за	
доенчиња	и	инвалиди;	минерали;	минерални	соли	
и	препарати	од	витамини	и/или	иинерали;	билки	
и	 препарати	 од	 билки	 за	 медицинска	 употреба;	
хранливи	 додатоци	 подготвени	 со	 екстракти	 од	
црвена	рибизла,	инфузија	
кл. 30		чеви;	чаеви	и	есенции	од	билки,	зеленчук	
и/или	овошје;	 вештачко	 кафе;	 сосови	 (мирудии);	
шербет(мразеви).	
кл.	 32 	 безалкохолни	 пијалаци;	 минерални	 и	
газирани	води;	пијалаци;	екстракти;	 концентрати	
и	сокови	произведени	од	овошје	и/или	зеленчук;	
сирупи;	 прашоци;	 есенции	и	други	 препарати	 за	
подготовка	на	пијалаци;	шербети	(пијалаци)	

(210)	 TM  2006/1054	 (220)	 27/10/2006
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Електростопанство на Македонија Акционерско 

друштво за дистрибуција и снабдување со 
електрична енергија Скопје

 ул. 11-ти Октомври бр. 9, 1000 Скопје, MK
(540)	

(591)	 сребрена	и	сина
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 39	 	 дистрибуција	 и	 трговија	 со	 електрична	
енергија	

(210)	 TM  2006/1063	 (220)	 01/11/2006
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Preduzece za medicinsko snabdevanje na 

veliko i malo, proizvodnju i spolnju trgovinu 
„PHARMANOVA CO. „D.O.O. Beograd

 ul. Bore Stankovica br.2 , YU
(740)	 НОШПАЛ		БОРИС,	адвокат		Ул.	„Љубљанска’’	бб,	

1000	Скопје,	1000,	Скопје

(540)	

(591)	 светло	сина,	темно	сина,	црна,	жолта,	окер,	крем,	
розова	и	бела

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 5 	 фармацевтски	 и	 ветеринарни	 препарати;	
санитарни	 препарати	 за	 медицински	 цели;	
диететски	 супстанциии	 што	 се	 користат	 во	
медицината,	 храна	 за	 бебиња,	 фластери,	
материјали	за	завои,	материјали	за	пломбирање	
заби	и	забарски	смоли,	средства	за		дезинфекција,	
препарати	за	уништување	штетници,	фунгициди,	
хербициди	

(210)	 TM  2006/1079	 (220)	 06/11/2006
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 ЕМОНА БРАНД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 
 ул. Виргино бр. 89, 1000 Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 темно	црвена,	жолто	-	портокалова	и	црна
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 30 	чај,	екстрати	од	чај,	напивки	на	база	на	чај	
и	леден	чај	
кл.	 35 	 услуги	 при	 продажба	 на	 големо	 и	 мало	
со	чај,	екстрати	од	чај,	напивки	на	база	на	чај	и	
леден	чај	

(210)	 TM  2006/1155	 (220)	 01/12/2006
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 АВТО МОТО СОЈУЗ НА МАКЕДОНИЈА 
 ул. Иво Рибар Лола бр. 51 Скопје, MK
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(540)	

(591)	 жолта	и	црна
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	39		транспортни	услуги,	пакување	и	складирање	
стока,	организирање	патувања	
кл.	40		обработка	на	материјали	

(210)	 TM  2006/1174	 (220)	 05/12/2006
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 The Procter & Gamble Company
 Cincinnati, Ohio 45202, US
(740)	 МАРГАРИТА	 	ПЕКЕВСКА,	 	адвокат	ул.	 „Народен	

Фронт”	21/4-5	1000	Скопје,	1000,	Скопје
(540)	

BABY FRESH

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 3 	влажни	шамичиња	импрегнирани	со	средства	
за	лична	хигиена	и/или	со	козметички	средства	
кл.	4	 	женски	производи	за	хигиена,	како	што	се	
дневни	 влошки,	 хигиеиски	 влошки	 и	 тампони,	
хигиенски	 гаќички,	 интерлабијални	 влошки	 за	
женска	 хигиена,	 гаќички	 за	 женска	 хигиена,	
пелени	 и	 влошки	 за	 инконтиненција,	 гаќички	
за	 инконтиненција;	 влошки	 импрегнирани	 со	
медицински	или	дезинфекциски	лосиони,	средства	
за	дезинфекција	
кл.	16		пелени	за	еднократна	употреба	од	хартија	
и/или	 целулоза;	 хартиени	 производи	 за	 лична	
употреба	и	за	употреба	во	домаќинство,	како	што	
се	 хартиени	 крпи,	 хартиени	 салфети,	 хартиени	
шамичиња	 за	 употреба	во	 тоалет,	шамичиња	 за	
лице	и	други	меки	хартиени	производи	

(210)	 TM  2006/1224	 (220)	 20/12/2006
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Sport1 GmbH
 Munchener Strasse 101 g 58737 Ismaning, DE
(740)	 ЈОАНИДИС	ЈОВАН,	АДВОКАТ		ул.”Орце	Николов”	

155б,	1000,	Скопје
(540)	

SPORT1

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	9		електрични,	електротехнички	и	електронски	
апарати,

опрема	 и	 инструмепти	 (вклучени	 во	 класата	
9);	 научни,	 коитролни,	 мерни,	 сигнализирачки	
апарати	 и	 инструменти,	 апарати	 за	 броење,	
снимање,	 мониторинг,	 проверка,	 пренесување	
и	 регулирање	 и	 слична	 апаратура	 со	
опрема;	 апарати,	 инструменти	 и	 опрема	 за	
телекомуникација;	 оптички	 читачи	 на	 слика	 со	
тридимензионален	 графички	 приказ;	 апарати	
за	 снимање,	 примање,	 трансмисија,	 обработка;	
конверзија	 и	 репродукција	 на	 сите	 видови	 на	
податоци,	говор,	текст,	сигнали,	звуци	или	слики,	
вклучувајки	 мултимедиа	 апаратура;	 електронски	
производи	за	забава,	како	радио	и	ТВ	приемници,	
апарати	 за	 снимање	 и	 репродукција	 на	 звук	
или	 слика,	 вклучително	 портабл	 производи	 и	 за	
дигитална	 слика-звучни	 сигнали;	 апаратура	 за	
интерактивно	телевизиско	гледање;	апаратура	за	
прием	и	трансформација	на	декодирани	сигнали	
(декодери);	 апаратура,	 вклучувајки	 мултимедиа	
апаратура,	 за	 поврзување	 и	 контрола	 на	 аудио,	
видео	и	телекомуникациски	апарати	и	компјутери	
и	принтери,	вклучително	апарати	со	електронски	
програм	управувач	и	контролор	за	интерактивно	
телевизиско	 гледање	 или	 плаќање	 на	 ТВ;	
електронски	 водичи	 за	 програма;	 оперативен	
софтвер	 и	 друг	 софтвер	 за	 погорсспоменатата	
апаратура,	 инструменти	 и	 опрема;	 опрема	 и	
компјутери	 за	 обработка	 на	 податоци,	 мемории	
за	буфери,	чипови	за	компјутери,	дискови,		кабли,	
драјвови,	 терминали,	 принтери,	 тастатури,	
монитори	 и	 друга	 апаратура	 за	 компјутери;	
додатоци	 за	 компјутерски	 игри	 вклучително	
диск	 мемории,	 рачни	 контролори	 и	 телевизиски	
игри;	 видео,	 компјутер	и	други	електронски	игри	
приспособеии	за	употреба	на	телевизиски	апарати;	
автоматски	 машини	 за	 продавање,	 автоматски	
машини	 за	 играње	 и	 забава,	 вклучувајќн	 видео	
и	 комјутерски	 игри	 (вклучително	 операти	 со	
жетони	и	паричка);	додатоци	за	компјутери,	имено	
џоистици,	рачни	контролори,	апарати	за	контрола,	
адаптери,	модули	за	зголемување	на	функциите	и	
зголемување	на	меморијата,	говорни	синтајзери,	
светлосни	 пенкала,	 електронски	 3-Д	 очила,	
програмирани	или	непрограмирани	касети,	флопи	
дискови	 и	 кертриџи	 и	 модули;	 кутии	 за	 чување	
на	 касети	 и	 кертриџи,	 снимачи	 на	 програми,	
нумерички	 тастатури,	 флопи	 диск	 драјвови;	
микропроцесори	и	електронски	контролни	уреди;	
електронски	 апарати	 за	 обработка	 на	 податоци,	
вклучително	монитори,	апаратура	за	влез	и	излез,	
принтери,	 терминали	 и	 мемории,	 вклучително	
таква	апаратура	која	е	дополнителна	за	главниот	
дел	 од	 апаратурата;	 компјутерски	 програми	 на	
флопи	дискови,	ленти,	касети,	кертриџи	и	модули,	
диксови,	 компакт	 дискови,	 филмови,	 картички	
и	ленти	со	дупки	и	мемории	за	полуспроводник;	
електронски	 носачи	 на	 податоци;	 видео	 игри	
(компјутерски	 игри	 во	 форма	 на	 компјутерски	
програми	снимени	на	носачи	на	податоци);	касети	
за	 копјутерски	 и	 видео	 игри,	 флопи	 дискови,	
кертриџи,	 дискови	 и	 ленти	 и	 други	 програми	 и	
база	 на	 податоци	 снимени	 на	 машински	 носачи	
за	 читање	 на	 податоци,	 вклучени	 во	 класата	
9;	 носачи	 за	 снимен	 и	 неснимен	 звук,	 слика	 и	
податоци	 од	 сите	 видови,	 посебно	 дискови	 за	
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снимање	 (рекординг	 дискови)	 касети,	 CD-иња,	
DAT	 ленти,	 видео	 ленти,	 флопи	 дискови,	 CD	
ROM	ови,	компакт	днскови,	звучни	ленти	и	звучни	
касети	 (компакт	 касети);	 преснимани	 и	 празни	
носачи	на	слики	(вклучени	во	класата	9)	посебно	
видеодискови	(оптички	дискови),	компкатдискови	
(СО-видеа,	фото	CD-иња;	апарати	и	инструменти	
за	 фотографија,	 кинематографија,	 оптика	 и	
настава;	пре-снимани	магнетни,	магнетни	оптички	
и	 оптички	 носачи	 за	 звук	 и/или	 слика;	 кодирани	
телефонски	картици;	делови	вклучени	во	класата	
9	за	сите	споменати	стоки	
кл. 38	 	 уредување	 и	 локација	 на	 корисничките	
шифри	за	корисниците	на	различни	комуникациски	
мрежи;	 обезбедување	 пристап	 до	 интерактивна	
компјутерска	база	на	податоци	на	поле	на	бизнис,	
финансии,	 вести,	 време,	 спорт,	 компјутери	 и	
компјутерски	 софтвер,	 игри,	 музика,	 театар,	
кино,	 патувања,	шопинг,	 компјутерска	поддршка,	
животен	стил,	хоби,	образование,	забава	и	теми	
на	 општ	 интерес;	 обезбедување	 дигитални	
платформи	 за	 оперирање	 со	 електронска	
трговија;	телекомуникации,	посебно,	електронски	
информации	 и	 комуникациски	 услуги;	 снимање,	
трансмисија,	чување,	обработка	и	репродукција	на	
информација,	вклучително	звук,	слика	и	податок;	
собирање,	испраќање	и	пренос	на	пораки,	општи	
информации,	новинарски	извештаи	и	податоци	за	
истражување	на	пазарот(вклучително	и	употреба	
на	електронски	средства	и/или	преку	компјутер);	
пренос	на	 звук	или	 слики	преку	 сателит;	 пренос	
на	 звук,	 слика	 и	 податок	 преку	 кабел,	 сатели,	
комјутер,	 копјутерски	 мрежи,	 телефон	 и	 ISDN	
линии	 и	 преку	 било	 кој	 друг	 преносен	 медиум;	
он-лајн	 интерактивно	 електронско	 истражување	
и	 реклама	 и	 истражување	 на	 пазарот	 во	 врска	
со	 производите	 и	 услугите	 на	 информативната	
технологија;	 операција	 на	 мрежи	 за	 пренос	 на	
пораки,	 слики,	 текст,	 говор	 и	 податоци;	 приказ	
на	 платена	 телевизија,	 вклучително	 видео	 -	 на	
барање,	 исто	 и	 за	 сите	 други	 како	 дигитална	
платформа;	 услуги	 кои	 се	 однесуваат	 на	
телекомуникација	 и	 банкарска	 информација;	
обезбедување	 на	 информација	 за	 останатите,	
пренос	 на	 информација	 преку	 безжична	 мрежа;	
он-лајн	 услуги	 и	 трансмисии,	 имено,	 пренос	
на	 информација	 и	 пораки	 вклучително	 е-mail	
(електронска	 пошта);	 управување	 со	 канал	 за	
телешопинг;	 продукција	 и	 репродукција,	 приказ	
и	 изнајмување	 на	 филмови,	 видеа	 и	 други	
телевизиски	програми;	продукција	и	репродукција	
на	 снимки	 на	 податоци,	 говор,	 текст,	 звук	 и	
слика	 на	 видео	 и/или	 аудио	 касети,	 ленти	 и	
дискови	 (вклучително	 CD	 ROM	 и	 CDI)	 и	 на	
видео	игри(компјутерски	игри);	демонстрирање	и	
изнајмување	на	видео	и/или	аудио	касети,	ленти	и	
дискови	(вклучувајки	CD	ROM	и	CDI)	и	видео	игри	
(компјутерски	 игри;	 изнајмување	 на	 телевизиски	
приемници	и	декодери;	пренос	и/или	продукција	
на	 филм,	 телевизија,	 радио,	 ВТХ(скринтекст),	
видеотекст,	 телетекст	 програми	 и	 преноси;	
трансмисија	 и	 пренос	 на	 радио	 и	 телевизиски	
програми,	вклучително	пренос	преку	жица,	кабел,	
сателитска	 коминикација,	 видеотекст,	 интернет	
и	 слични	 технички	 уреди;	 обезбедување	 на	

комуникациски	 информации	 зачувани	 во	 базата	
на	податоци,	посебно	за	целите	на	интерактицни	
компјутерски	системи	
кл. 41	 	 обезбедување	 на	 тренинзи;	 едукација,	
забава,	спорт	и	културни	активности;	телевизиска	
и	 радио	 забава;	 организација	 и	 презентација	 на	
шоу,	 квизови	 и	 музички	 настани	 и	 организација	
на	 натпревари	 во	 областа	 на	 забава	 и	 спорт,	
исто	за	снимени	програми	или	пренос	во	живо	на	
радио	или	телевизија;	продукција	на	телевизиски	
и	радио	пренос	на	реклами,	 вклучително	игри	и	
шоу	 програми;	 оранизација	 на	 натпревари	 на	
полето	 на	 тренинзи,	 настава,	 забава	 и	 спорт;	
курсеви	 за	 коресподенција;	 објава	 и	 издавање	
на	 печатен	 материјал;	 публикација	 на	 книги,	
периодични	 изданија	 и	 друг	 печатен	 материјал	
и	 електронска	 медиум	 (вклучително	 CD	 ROM	 и	
CDI);	спроведување	на	концерт,	театар	и	забавни	
настани	 и	 спортски	 натпревари;	 продукција	 на	
филм,	 телевизија,	 радио,	 ВТХ,	 видеотекст	 и	
телетекст	 програми	 или	 траисмисии,	 продукција	
иа	 филмови	 и	 видеа	 и	 радио	 и	 телевизкски	
програми	 за	 тренинг	 или	 од	 инструкциска	 и	
забавна	природа,	вклучително	продукции	за	деца	
и	 млади	 луѓе;	 продукција,	 репродукција,	 приказ	
и	изнајмување	снимки	на	 звук	и	 слика	на	видео	
и/или	аудио	касети,	ленти	и	дискови;	 тетатарски	
изведби,	музички	трформанси	

(210)	 TM  2006/1236	 (220)	 25/12/2006
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Fresh & Co. d.o.o. Fabrika za preradu voca
 I.G. Kovacica 3-5, Subotica, YU
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ		Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	32 	пиво,	минерални	и	газирани	води,	како	и	
останати	безалкохолни	пијалаци;	овошни	напивки	
и	 овошни	 сокови;	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
подготовка	на	напивки	

(210)	 TM  2006/1237	 (220)	 25/12/2006
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Fresh & Co. d.o.o. Fabrika za preradu voca
 I.G. Kovacica 3-5, Subotica, YU
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ		Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
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(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 32	 	пиво,	минерални	и	газирани	води,	како	и	
останати	безалкохолни	пијалаци;	овошни	напивки	
и	 овошни	 сокови;	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
подготовка	на	напивки	

(210)	 TM  2006/1238	 (220)	 25/12/2006
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Fresh & Co. d.o.o. Fabrika za preradu voca
 I.G. Kovacica 3-5, Subotica, YU
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ		Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	32  пиво,	минерални	и	газирани	води,	како	и	
останати	безалкохолни	пијалаци;	овошни	напивки	
и	 овошни	 сокови;	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
подготовка	на	напивки	

(210)	 TM  2006/1240	 (220)	 26/12/2006
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Fresh & Co. d.o.o. Fabrika za preradu voca
 I.G. Kovacica 3-5, Subotica, YU
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ		Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(540)	

(591)	 сина,	портокалова	и	бела

(551)	 индивидуална
(510,	511)
кл.	32		пиво,	минерални	и	газирани	води,	како	и	останати	

безалкохолни	пијалаци;	овошни	напивки	и	овошни	
сокови;	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	 подготовка	
на	напивки	

	
	

(210)	 TM  2006/1241	 (220)	 26/12/2006
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Fresh & Co. d.o.o. Fabrika za preradu voca
 I.G. Kovacica 3-5, Subotica, YU
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ		Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(540)	

(591)	 сина,	зелена	и	бела
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	32	 	пиво,	минерални	и	газирани	води,	како	и	
останати	безалкохолни	пијалаци;	овошни	напивки	
и	 овошни	 сокови;	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
подготовка	на	напивки	

(210)	 TM  2006/1242	 (220)	 26/12/2006
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Fresh & Co. d.o.o. Fabrika za preradu voca
 I.G. Kovacica 3-5, Subotica, YU
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ		Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(540)	

(591)	 сина,	портокалова	и	бела
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	32 	пиво,	минерални	и	газирани	води,	како	и	
останати	безалкохолни	пијалаци;	овошни	напивки	
и	 овошни	 сокови;	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
подготовка	на	напивки	
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(210)	 TM  2007/32	 (220)	 15/01/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Здружение на правници на Република 

Македонија
 ул. Крсте Мисирков бб 1000 Скопје , MK
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ		

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 16		часописи	
кл. 41 	организирање	и	водење	семинари,	симпо–
зиуми,	конгреси;	издавање	книги	
кл. 45 	правни	услуги,	стручни	консултации,	научни	
истражувања,	законски	истражувања	

(210)	 TM  2007/70	 (220)	 25/01/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Аднан Ајдини; Африм Азири; Aрбен Ајдини  

and Башким Азири 
 ул. Методи Митевски 3/1-14 Скопје, MK; ул. 2 

Македонска Бригада 80/1-15 Скопје, MK; ул. 
Бутелски Венец 45 Скопје, MK and ул. Благоја 
Паровиќ 68/1-5, MK

(540)	

TUNG TUNG

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 41 	 образовни	 услуги;	 спортски	 и	 културни	
активности;	 компонирање	 музика;	 приредби	
(одржување	 приредби);	 резонода	 преку	 радио	 и	
телевизија	

(210)	 TM  2007/177	 (220)	 23/02/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Зоран Зафиров
 ул. Финска бр. 104 1000 Скопје, MK
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ		

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 29 	белка	од	јајце;	белтачини	за	прехранбена	
употреба;	 живииа;	 месо	 од	 живина;	 жолчки	 од	
јајце;	 јајца;	 јајца	во	прав;	маргарини;	месо;	месо	
замрзнато;	месо	конзервирано;	месен	сок;	месни	
екстракти;	млеко;	млечни	производи;	прехранбени	
масти;	протеини	за	исхрана	на	живината;	путер;	
пушено	месо;	салами;	сувомесни	производи	
кл.	39 	транспортни	услуги;	пакување	и	складирање	
стока;	дистрибуција	на	јајца	
кл.	43 	сместување	животни;	кантини;	угостителски	
услуги	 (храна	 и	 пиење);	 ресторани;	 ресторани-
селф	сервис;	снек-барови	

(210)	 TM  2007/224	 (220)	 09/03/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 DePuy, Inc. a Delaware corporarion
 700 Orthopaedic Drive Warsaw, Indiana 46581, 

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

13,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 10 	ортопедски	плочи	и	ортопедски	шрафови	
кои	се	користат	при	фиксација	на	скршени	коски,	
хирушки	инструменти	за	употреба	со	ортопедски	
плочи	и	ортопедски	шрафови.	

(210)	 TM  2007/232	 (220)	 13/03/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Глобал Mедиа ДООЕЛ Скопје
 ул.Мито Хаџивасилев Јасмин бр.20/14, 1000 

Скопје, MK
(540)	

(591)	 црвена,	бела	и	црна
(551)	 индивидуална
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(510,	511)
кл.	16		весници,	печатени	изданија	и	публикации	
кл. 35 	изнајмување	рекламен	простор,	објавување		
рекламни	 текстови	 и	 обработка	 на	 текстовите,	
огласување	(рекламирање),	пропагандни	дејности,	
распределба	 (дистрибуција	 на	 примероци),	
рекламирање	по	пат	на	радио	и	телевизии	
кл.	41		он-лајн	објавување	на	списанија	

(210)	 TM  2007/254	 (220)	 20/03/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Dr.Reddy’s Laboratories LTD.
 7-1-27, Ameerpet Hyderabad 500 016 , IN
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ	

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

EXIFINE

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 5  фармацевтски,	 ветеринарни	 и	 хигиенски	
производи;	диететски	супстанциии	за	медицинска	
употреба,	 храна	 за	 доенчиња;	 фластери,	
материјали	 за	 преврзување;	 материјали	 за	
пломбирање	и	за	забни	отисоци;	дезинфекциски	
средства;	 	 производи	 за	 уништување	 на	
животински	штетници;	фунгициди,	хербициди	

(210)	 TM  2007/287	 (220)	 30/03/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 ФАРМАСВИС дооел
 ул. Лондонска 19/3/6 1000, Скопје, MK
(540)	

ТАМСОЛ (TAMSOL)

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 5		фармацевтски	производи	

(210)	 TM  2007/292	 (220)	 02/04/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 МЕД ФОКУС ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје
 бул Видое Смилевски Бато бр. 34/32 Скопје, 

MK
(740)	 ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ	 А.Д.	 СКОПJЕ			

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

(540)	

(591)	 црвена	и	бела
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 16	 	 хартија,	 картон	 и	 производите	 од	 нив	
што	не	 се	 опфатени	 со	другите	 класи,	 печатени	
работи,	 книговезнички	 материјал,	 фотографии,	
канцелариски	материјал,	лепила	за	канцелариска	
и	 куќна	 употреба;	 материјали	 кои	 ги	 користат	
уметниците,	сликарски	четки,	машини	за	пишување	
и	канцелариски	прибор	(освен	мебел);	материјали	
за	 обука	 и	 настава	 (освен	 апарати);	 пластични	
материјали	 за	пакување	што	не	 се	опфатени	во	
другите	класи;	печатарски	букви,	клишиња	
кл.	41 	образовни	услуги;	подготвување	настава;	
забава;	спортски	и	културни	активности	
кл.	43		услуги	за	подготвување	храна	и	пијалаци;	
привремено	сместување	

(210)	 TM  2007/293	 (220)	 02/04/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Federacion Nacional de Cafeteros de Colombia
 Calle 73 No. 8-13, Bogоta D. C. , CO
(740)	 Бајалски	Димитар,	адвокат		Ул.	Ѓуро	Ѓаковиќ	бр.	

72/1-1	1000	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	30		кафе	и	замена	за	кафе	
кл.	43		услуги	за	подготвување	храна	и	пијалаци	

(210)	 TM  2007/294	 (220)	 02/04/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 N. V. Nutricia
 Eerste Stationsstraat 186, 2712 HM Zoetermeer, 

NL
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ		

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

IMMUNOFORTIS

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 5 	 диететски	 суспстанции	 за	 медицинска	
употреба;	храна	за	бебиња;	диететски	супстанциии	
што	содржат	мешавина	на	карбохидрати	
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TM 2007/336

(210)	 TM  2007/336	 (220)	 20/04/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Smartwool Corporation a Colorado (U.S.A.) 

corporation
 P. O. Box 774928, Steamboat Springs , Colorado 

80477, US
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ		Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(540)	

SMARTWOOL

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	25		облека,	обукви	и	капи	

(210)	 TM  2007/340	 (220)	 24/04/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 ИТЕР ВИСТА ГРУП , Друштво за трговија и 

услуги, ДОО Скопје
 ул. Коле Неделковски бр. 20 Скопје, MK
(540)	

ALTRA MAREA

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	25		облека,	обукви	и	капи	

(210)	 TM  2007/341	 (220)	 24/04/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 ИНТЕР ВИСТА ГРУП, Друштво за трговија и 

услуги, ДОО Скопје
 ул, Коле Хеделковски бр. 20 Скопје, MK
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	25		облека,	обукви	и	капи	

(210)	 TM  2007/343	 (220)	 25/04/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 ИНТЕР ВИСТА ГРУП, Друштво за трговија и 

услуги, ДОО Скопје
 ул. Коле Неделковски бр. 20 Скопје, MK

(540)	

МIА

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	25 	облека,	обувки	и	капи	

(210)	 TM  2007/344	 (220)	 25/04/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 ИНТЕР ВИСТА ГРУП, Друштво за трговија и 

услуги, ДОО Скопје
 ул. Коле Неделковски бр. 20 Скопје, MK
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	25		облека,	обувки	и	капи	

(210)	 TM  2007/345	 (220)	 25/04/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 K-15 ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје
 ул. Мраморец 48/А Скопје, MK
(740)	 ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ	 А.Д.	 СКОПJЕ			

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

(540)	

РАСТЕМЕ ЗАЕДНО, ЗГОЛЕМЕНИ 
КАМАТНИ СТАПКИ

(551)	 индивидуална
(510,	511)

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

(210)	 TM  2007/375	 (220)	 07/05/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Друштво за транспорт, трговија и услуги МОНО 

ТРЕЈД експорт-импорт ДОО Скопје
 ДТЦ Мавровка, ламела C спрат 6/12 1000 

Скопје, MK
(740)	 НОШПАЛ		БОРИС,	адвокат		Ул.	„Љубљанска’’	бб,	

1000	Скопје,	1000,	Скопје
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(540)	

(591)	 зелена,	 жолта,	 златна,	 светло	 кафена,	 кафена,	
црна	и	темно	црвена

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 30		цејлонски	чај	
кл.	43 	подготвување	храна	и	пијалаци	

(210)	 TM  2007/398	 (220)	 14/05/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 FUTURE ENTERPRISES PTE LTD
 101 Geylang Lorong 23, Unit 05-03/04 Prosper 

House Singapore 388399, SG
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

MACCHOCOLATE

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 30 	 кафе,	 пијалаци	 врз	 база	 на	 кафе,	 кафе	
со	 различни	 вкусови	 замена	 за	 кафе,	 капучино,	
жита(обработени),	пијалаци	на	база	на	жита,	чај,	
чај	со	овошни	вкусови,	зелен	чај,	листови	од	чај,	
какао,	пијалаци	врз	база	на	какао,	какао	пијалаци	
со	различни	вкусови	

(210)	 TM  2007/414	 (220)	 17/05/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 K-15 ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. Мраморец 48/А Скопје, MK
(740)	 ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ	 А.Д.	 СКОПJЕ			

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

(540)	

ОСУДЕНИ ДА БИДАТ НАЈДОБРИ

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 32 	 пиво,	 минерална	 и	 сода	 вода	 и	 други	
безалкохолни	 пијалаци,	 пијалаци	 од	 овошје	 и	

овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалaци	
кл. 33 	алкохолни	пијалaци	(освен	пиво)	

(210)	 TM  2007/415	 (220)	 17/05/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 К-15 ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. Мраморец 48/А Скопје, MK
(740)	 ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ	 А.Д.	 СКОПJЕ			

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

(540)	

ПРИРОДНО СИ Е ПРИРОДНО

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 32 	 пиво,	 минерална	 и	 сода	 вода	 и	 други	
безалкохолни	 пијалaци,	 пијалaци	 од	 овошје	 и	
овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалaци	
кл. 33  алкохолни	пијалaци	(освен	пиво)	

(210)	 TM  2007/422	 (220)	 22/05/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 БЈ ТОБАКО
 Бул. Крсте Мисирков б.б., 1000 Скопје, MK
(740)	 ЈОАНИДИС	ЈОВАН,	АДВОКАТ		ул.”Орце	Николов”	

155б,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 зелена,	сива	и	бела
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 9		апарати	и	инструменти;	опрема	за	обработка	
на	 податоци	 и	 компјутери;	 ПОС	 терминали	 и	
вендинг	машини	
кл.	38 	телекомуникации	
кл. 42	 	 изработка	 на	 програми	 за	 компјутери,		
услуги	 што	 	 не	 	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи;	
обезбедување	 и	 извршување	 активности	 во	
областа	 на	 малопродажба,	 големопродажба,	
застапување	и	дистрибуција	на	припејд	и	постпејд	
производи	и	услуги,	телекомуникациски	производи,	
тобако,	 лотариски	 и	 други	 слични	 производи	 и	
услуги;	 поцесирање	 на	 податоци	 и	 електронско	
надополнување	на	сметки	(	е-ваучер)	
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TM 2007/423

(210)	 TM  2007/423	 (220)	 22/05/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 БЈ ТОБАКО
 Бул. Крсте Мисирков б.б., 1000 Скопје, MK
(740)	 ЈОАНИДИС	ЈОВАН,	АДВОКАТ	ул.”Орце	Николов”	

155б,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 зелена,	сива	и	бела	
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	9  апарати	и	инструменти;	опрема	за	обработка	
на	 податоци	 и	 компјутери;	 ПОС	 терминали	 и	
вендинг	машини	
кл.	38		телекомуникации	
кл.	 42	 	 изработка	 на	 програми	 за	 компјутери,		
услуги	 што	 	 не	 	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи;	
обезбедување	 и	 извршување	 	 активности	 во	
областа	 на	 малопродажба,	 големопродажба,	
застапување	и	дистрибуција	на	припејд	и	постпејд	
производи	и	услуги,	телекомуникациски	производи,	
тобако,	 лотариски	 и	 други	 слични	 производи	 и	
услуги;	 поцесирање	 на	 податоци	 и	 електронско	
надополнување	на	сметки	(	е-ваучер)	

(210)	 TM  2007/424	 (220)	 22/05/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Бј ТОБАКО
 Бул. Крсте Мисирков б.б., 1000 Скопје, MK
(740)	 ЈОАНИДИС	ЈОВАН,	АДВОКАТ		ул.”Орце	Николов”	

155б,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	9		апарати	и	инструменти;	опрема	за	обработка	
на	 податоци	 и	 компјутери;	 ПОС	 терминали	 и	
вендинг	машини	
кл.	38		телекомуникации	
кл.	 42	 	 изработка	 на	 програми	 за	 компјутери,		
услуги	 што	 	 не	 	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи;	

обезбедување	 и	 извршување	 	 активности	 во	
областа	 на	 малопродажба,	 големопродажба,	
застапување	и	дистрибуција	на	припејд	и	постпејд	
производи	и	услуги,	телекомуникациски	производи,	
тобако,	 лотариски	 и	 други	 слични	 производи	 и	
услуги;	 поцесирање	 на	 податоци	 и	 електронско	
надополнување	на	сметки	(	е-ваучер)	

(210)	 TM  2007/425	 (220)	 22/05/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 БЈ ТОБАКО
 Бул. Крсте Мисирков б.б., 1000 Скопје, MK
(740)	 ЈОАНИДИС	ЈОВАН,	АДВОКАТ			ул.”Орце	Николов”	

155б,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	9		апарати	и	инструменти;	опрема	за	обработка	
на	 податоци	 и	 компјутери;	 ПОС	 терминали	 и	
вендинг	машини	
кл.	38 	телекомуникации	
кл. 42	 	 изработка	 на	 програми	 за	 компјутери,		
услуги	 што	 	 не	 	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи;	
обезбедување	 и	 извршување	 активности	 во	
областа	 на	 малопродажба,	 големопродажба,	
застапување	и	дистрибуција	на	припејд	и	постпејд	
производи	и	услуги,	телекомуникациски	производи,	
тобако,	 лотариски	 и	 други	 слични	 производи	 и	
услуги;	 поцесирање	 на	 податоци	 и	 електронско	
надополнување	на	сметки	(	е-ваучер)	

(210)	 TM  2007/432	 (220)	 28/05/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Motorola,Inc.,a Delaware corporation
 1303 E. Algonquin Road,Schaumburg, IL 60196, 

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

13,	1000,	Скопје
(540)	

Z8

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 9 	 мобилни	 телефони,	 пејџери,	 радио	
примопредаватели,
електронски	 лични	 потсетници,	 слушалки	 и	
комплети	 слушалки	 со	 микрофон,	 микрофони,	
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звучници,	 торби	 и	 кутии	 за	 мобилни	 телефони,	
футроли	 и	 држачи	 за	 телефони,	 компјутерски	
софтвер	и	програми	што	се	 користат	 за	пренос,	
репродукција	 и	 прием	 на	 звук,	 светлина,	
слики,	 текст,	 видео	 прикази	 и	 податоци	 преку	
телекомуникациски	 мрежи	 или	 системи,	 помеѓу	
терминали	 и	 за	 подобрување,	 интерактивност	 и	
олеснето	 користење	 и	 пристап	 до	 компјутерски	
и	 комуникациски	 мрежи;	 компјутерски	 софтвер	
за	 електронско	 комерцијално	 работење	 кој	
овозможува	 на	 корисникот	 безбедно	 да	 праќа	
нарачки	 и	 да	 врши	 исплати	 во	 областа	 на	
електронски	деловни	трансакции	преку	глобална	
компјутерска	 мрежа	 или	 телекомуникациска	
мрежа;	 софтвер	 за	 компјутерски	 игри	 во	
мобилните	 телефони;	 компјутерски	 софтвер	 и	
програми	за	управување	и	работа	на	безжичните	
телекомуникациски	 уреди;	 компјутерски	
софтвер	за	праќање	и	примање	кратки	пораки	и	
електронска	пошта	и	за	филтрирање	нетекстуални	
информации	 од	 податоците;	 дигитални	 камери,	
видео	 камери;	 картички	 со	 податоци,	 модеми,	
единици	 за	 глобално	 позиционирање,	 батерии,	
полначи	за	батерии,	адаптери	за	напон,	антени	
кл.	 38 	 услуга	 на	 безжична	 телефонија	 и	
електронски	пренос	на	податоци	и	документи	преку	
комуникациски	 мрежи	 и	 глобални	 компјутерски	
мрежи	

(210)	 TM  2007/433	 (220)	 28/05/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Motorola,Inc.,a Delaware corporation
 1303 E. Algonquin Road,Schaumburg,IL 60196, 

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

13,	1000,	Скопје
(540)	

Z6

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 9  мобилни	 телефони,	 пејџери,	 радио	
примопредаватели,	електронски	лични	потсетници,	
слушалки	 и	 комплети	 слушалки	 со	 микрофон,	
микрофони,	звучници,	торби	и	кутии	за	мобилни	
телефони,	 футроли	 и	 држачи	 за	 телефони,	
компјутерски	софтвер	и	програми	што	се	користат	
за	пренос,	репродукција	и	прием	на	звук,	светлина,	
слики,	 текст,	 видео	 прикази	 и	 податоци	 преку	
телекомуникациски	 мрежи	 или	 системи,	 помеѓу	
терминали	 и	 за	 подобрување,	 интерактивност	 и	
олеснето	 користење	 и	 пристап	 до	 компјутерски	
и	 комуникациски	 мрежи;	 компјутерски	 софтвер	
за	 електронско	 комерцијално	 работење	 кој	
овозможува	 на	 корисникот	 безбедно	 да	 праќа	
нарачки	 и	 да	 врши	 исплати	 во	 областа	 на	
електронски	деловни	трансакции	преку	глобална	
компјутерска	 мрежа	 или	 телекомуникациска	
мрежа;	 софтвер	 за	 компјутерски	 игри	 во	
мобилните	 телефони;	 компјутерски	 софтвер	 и	

програми	за	управување	и	работа	на	безжичните	
телекомуникациски	 уреди;	 компјутерски	
софтвер	за	праќање	и	примање	кратки	пораки	и	
електронска	пошта	и	за	филтрирање	нетекстуални	
информации	 од	 податоците;	 дигитални	 камери,	
видео	 камери;	 картички	 со	 податоци,	 модеми,	
единици	 за	 глобално	 позиционирање,	 батерии,	
полначи	за	батерии,	адаптери	за	напон,	антени	
кл. 38 	 услуга	 на	 безжична	 телефонија	 и	
електронски	пренос	на	податоци	и	документи	преку	
комуникациски	 мрежи	 и	 глобални	 компјутерски	
мрежи	

(210)	 TM  2007/435	 (220)	 28/05/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Motorola,Inc.,a Delaware corporation
 1303 E. Algonquin Road,Schaumburg,IL 60196, 

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

13,	1000,	Скопје
(540)	

MOTOASSIST

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	42 	услуги	на	центри	за	техничка	поддршка	на	
купувачите	

(210)	 TM  2007/436	 (220)	 29/05/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 ROBIC d.o.o.
 Kolodvorska b.b., HR-10410 Velika Gorica, HR
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(540)	

PRIMA-PRIRODNO PRIMAMLJIVA

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	32		пиво	

(210)	 TM  2007/437	 (220)	 29/05/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 ROBIC d.o.o.
 Kolodvorska b.b., HR-10410 Velika Gorica, HR
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ			ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
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(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	32		пиво	

(210)	 TM  2007/438	 (220)	 29/05/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 ROBIC d.o.o.
 Kolodvorska b.b., HR-10410 Velika Gorica, HR
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ			ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	32		пиво	

(210)	 TM  2007/442	 (220)	 29/05/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Друштво за трговија, производство, услуги, 

шпедиција увоз-извоз ПЕКАБЕСКО а.д.
 ул. „Шуто Оризари” бб, 1000 Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

MOJA KRAVICA

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	29 	 сирење,	топено	сирење,	млеко	и	млечни	
производи,	 месо,	 риба,	 живина,	 дивеч,	 месни	
екстракти,	сувомесни	производи	
кл. 39  транспортни	услуги,	пакување	и	складирање	
стока	
кл. 43  подготвување	храна	и	пијалаци,	ветеринарни	
и	земјоделски	услуги	

(210)	 TM  2007/474	 (220)	 01/06/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & 

Co. KG  
 Metro-Str. 1, 40 235 Dusseldorf, DE
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ		ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

MAKRO

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	35 	 	услуги	за	продажба	на	големо;	услуги	за	
продажба	 на	 мало	 во	 областа	 на	 прехранбени	
и	 општи	 стоки;	 услуги	 за	 складирање	 во	
големопродажбата,	 во	 областа	 на	 прехранбени	
и	општи	стоки;	здружување,	во	интерес	на	други	
лица,	на	различен	асортиман	на	стоки	со	цел	да	
им	се	овозможи	на	купувачите	соодветен	избор	и	
набавка	на	тие	стоки	во	продавница	на	големо	или	
во	супермаркет,	хипермаркет	или	минимаркет,	или	
од	 каталог	 за	 општи	 стоки	 по	 пат	 на	 поштенска	
нарачка,	 по	 пат	 на	 телекомуникации,	 	 преку	
веб-сајт	 за	 општи	 стоки	 достапен	 на	 интернет;	
здружување,	во	интерес	на	други	лица,	на	различен	
асортиман	на	стоки	со	цел	да	им	се	овозможи	на	
купувачите	соодветен	избор	и	набавка	на	храна	и	
пијалаци	и	други	стоки	за	хумана	потрошувачка,	
или	 за	 подготвување	 производи	 за	 хумана	
потрошувачка,	 стоки	 за	 здравје	и	разубавување,	
стоки	 за	 поправка	 и	 одржување,	 стоки	 за	 лична	
нега,	стоки	што	се	користат	за	чистење,	стоки	за	
употреба	 во	 домаќинството,	 стоки	 за	 употреба	
во	 градинарството,	 стоки	 за	 нега	 на	 домашни	
миленици,	 стоки	 за	 канцелариска	 употреба,	
стоки	 за	 DIУ,	 стоки	 за	 облекување,	 стоки	 што	
се	 користат	 за	 чистење	 или	 заштита,	 стоки	 за	
возила	 вклучително	 и	 велосипеди,	 стоки	 за	
домаќинство,	 стоки	 за	 домашни	 потреби,	 стоки	
за	 кујнски	 потреби,	 канцелариски	 материјали,	
стоки	 за	 рекреативни	 активности	 и	 забава,	
стоки	 за	 правење	 (наснимување),	 репродукција	
или	 обработка	 на	 слики	 или	 звук,	 со	што	 ќе	 им	
се	 овозможи	 на	 купувачите	 соодветен	 избор	 и	
набавка	на	тие	стоки	во	продавница	на	големо,	во	
супермаркет,	 хипермаркет	 или	 минимаркет,	 или	
од	 каталог	 за	 општи	 стоки	 по	 пат	 на	 поштенска	
нарачка,	 по	 пат	 на	 телекомуникации	 или	 преку	
веб-	 сајт	 за	 општи	 стоки	 достапен	 на	 интернет;	
здружување,	во	интерес	на	други	лица	на	различен	
асортиман	на	стоки	со	цел	да	им	се	овозможи	на	
купувачите	 соодветен	 избор	 и	 набавка	 на	 бела	
техника,	 електрични	 производи	 за	 домаќинство,	
електронска	опрема	за	домаќинство,	електрични	
производи	за	широка	потрошувачка,	електронска	
опрема	 за	 широка	 потрошувачка,	 кожени	
производи,	 штофови,	 подароци,	 комплети-
подароци,	 сувенири,	 украсни	 производи,	
производи	 што	 се	 собираат	 за	 хоби,	 уникатни	
производи,	 училишен	 прибор	 во	 продавница	
на	 големо,	 во	 супермаркет,	 хипермаркет	 или	
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минимаркет,	или	од	каталог	за	општи	стоки	по	пат	
на	поштенска	нарачка,	по	пат	на	телекомуникации,	
или	 преку	 веб-сајт	 за	 општи	 стоки	 достапен	 на	
интернет;	здружување,	во	интерес	на	други	лица,	
на	различен	асортиман	на	стоки	со	цел	да	им	се	
овозможи	на	купувачите	соодветен	избор	и	набавка	
на	 тие	 стоки	 за	 употреба	 во	 домаќинството,	
за	 возила,	 за	 градинарство,	 за	 лична	 нега,	 за	
домашни	 миленици,	 за	 канцелариска	 употреба,	
или	 за	 забава,	 во	 продавници	 на	 големо	 или	
во	 супермаркет,	 хипермаркет,	 минимаркет,	 или	
од	 каталог	 за	 општи	 стоки	 по	 пат	 на	 поштенска	
нарачка,	 по	 пат	 на	 телекомуникации	 или	
преку	 веб-сајт	 за	 општи	 стоки	 достапен	 на	
интернет;	 рекламирање;	 услуги	 за	 промоција;	
разнесување	рекламен	и	промотивен	материјал;	
демонстрирање	 на	 производи;	 рекламирање	 по	
пат	на	директна	поштенска	дознака;	истражување	
на	пазарот;	маркетинг;	дистрибуција	на	примероци;	
организација	 и	 менаџмент	 со	 промотивни	 и	
поттикнувачки	шеми;	складирање	и	извлекување	
информации	 во	 областа	 на	 продажбата	 на	
големо	и	на	мало,	попис	на	стоките	и	уредување	
на	 штандови,	 контрола	 над	 пописот	 на	 стоките,	
дизајни	 за	 пакување	 на	 стоките,	 тргување	 со	
производи	

(210)	 TM  2007/475	 (220)	 01/06/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & 

Co. KG  
  Metro-Str. 1, 40 235 Dusseldorf, DE
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ		ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 жолта	и	сина
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	35	 	 	услуги	за	продажба	на	големо;	услуги	за	
продажба	 на	 мало	 во	 областа	 на	 прехранбени	
и	 општи	 стоки;	 услуги	 за	 складирање	 во	
големопродажбата,	 во	 областа	 на	 прехранбени	
и	општи	стоки;	здружување,	во	интерес	на	други	
лица,	на	различен	асортиман	на	стоки	со	цел	да	
им	се	овозможи	на	купувачите	соодветен	избор	и	
набавка	на	тие	стоки	во	продавница	на	големо	или	
во	супермаркет,	хипермаркет	или	минимаркет,	или	
од	 каталог	 за	 општи	 стоки	 по	 пат	 на	 поштенска	
нарачка,	 по	 пат	 на	 телекомуникации,	 	 преку	
веб-сајт	 за	 општи	 стоки	 достапен	 на	 интернет;	
здружување,	во	интерес	на	други	лица,	на	различен	
асортиман	на	стоки	со	цел	да	им	се	овозможи	на	
купувачите	соодветен	избор	и	набавка	на	храна	и	
пијалаци	и	други	стоки	за	хумана	потрошувачка,	
или	 за	 подготвување	 производи	 за	 хумана	
потрошувачка,	 стоки	 за	 здравје	и	разубавување,	
стоки	 за	 поправка	 и	 одржување,	 стоки	 за	 лична	
нега,	стоки	што	се	користат	за	чистење,	стоки	за	
употреба	 во	 домаќинството,	 стоки	 за	 употреба	

во	 градинарството,	 стоки	 за	 нега	 на	 домашни	
миленици,	 стоки	 за	 канцелариска	 употреба,	
стоки	 за	 DIУ,	 стоки	 за	 облекување,	 стоки	 што	
се	 користат	 за	 чистење	 или	 заштита,	 стоки	 за	
возила	 вклучително	 и	 велосипеди,	 стоки	 за	
домаќинство,	 стоки	 за	 домашни	 потреби,	 стоки	
за	 кујнски	 потреби,	 канцелариски	 материјали,	
стоки	 за	 рекреативни	 активности	 и	 забава,	
стоки	 за	 правење	 (наснимување),	 репродукција	
или	 обработка	 на	 слики	 или	 звук,	 со	што	 ќе	 им	
се	 овозможи	 на	 купувачите	 соодветен	 избор	 и	
набавка	на	тие	стоки	во	продавница	на	големо,	во	
супермаркет,	 хипермаркет	 или	 минимаркет,	 или	
од	 каталог	 за	 општи	 стоки	 по	 пат	 на	 поштенска	
нарачка,	 по	 пат	 на	 телекомуникации	 или	 преку	
веб-	 сајт	 за	 општи	 стоки	 достапен	 на	 интернет;	
здружување,	во	интерес	на	други	лица	на	различен	
асортиман	на	стоки	со	цел	да	им	се	овозможи	на	
купувачите	 соодветен	 избор	 и	 набавка	 на	 бела	
техника,	 електрични	 производи	 за	 домаќинство,	
електронска	опрема	за	домаќинство,	електрични	
производи	за	широка	потрошувачка,	електронска	
опрема	 за	 широка	 потрошувачка,	 кожени	
производи,	 штофови,	 подароци,	 комплети-
подароци,	 сувенири,	 украсни	 производи,	
производи	 што	 се	 собираат	 за	 хоби,	 уникатни	
производи,	 училишен	 прибор	 во	 продавница	
на	 големо,	 во	 супермаркет,	 хипермаркет	 или	
минимаркет,	или	од	каталог	за	општи	стоки	по	пат	
на	поштенска	нарачка,	по	пат	на	телекомуникации,	
или	 преку	 веб-сајт	 за	 општи	 стоки	 достапен	 на	
интернет;	здружување,	во	интерес	на	други	лица,	
на	различен	асортиман	на	стоки	со	цел	да	им	се	
овозможи	на	купувачите	соодветен	избор	и	набавка	
на	 тие	 стоки	 за	 употреба	 во	 домаќинството,	
за	 возила,	 за	 градинарство,	 за	 лична	 нега,	 за	
домашни	 миленици,	 за	 канцелариска	 употреба,	
или	 за	 забава,	 во	 продавници	 на	 големо	 или	
во	 супермаркет,	 хипермаркет,	 минимаркет,	 или	
од	 каталог	 за	 општи	 стоки	 по	 пат	 на	 поштенска	
нарачка,	 по	 пат	 на	 телекомуникации	 или	
преку	 веб-сајт	 за	 општи	 стоки	 достапен	 на	
интернет;	 рекламирање;	 услуги	 за	 промоција;	
разнесување	рекламен	и	промотивен	материјал;	
демонстрирање	на	производи;	рекламирање	по	пат	
на	директна	поштенска	дознака;	истражување	на	
пазарот;		маркетинг;	дистрибуција	на	примероци;	
организација	 и	 менаџмент	 со	 промотивни	 и	
поттикнувачки	шеми;	складирање	и	извлекување	
информации	 во	 областа	 на	 продажбата	 на	
големо	и	на	мало,	попис	на	стоките	и	уредување	
на	 штандови,	 контрола	 над	 пописот	 на	 стоките,	
дизајни	 за	 пакување	 на	 стоките,	 тргување	 со	
производи	

(210)	 TM  2007/482	 (220)	 04/06/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 DIKTAS DIKIS IPLIK SANAYI VE TICARET A.S. 
 Tugayyolu Caddesi  No:22 34846 Cevizli, Maltepe 

ISTANBUL, TR
(740)	 МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ,	Д.О.О.	Скопје		Ул.	Апостол	

Гусларот	3,	1000,	Скопје
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TM 2007/506

(540)	

(591)	 сребрена	и	црна
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 23		предено	и	конец	за	текстил	

(210)	 TM  2007/506	 (220)	 13/06/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Акционерско друштво за приредување 

игри на среќа и забавни игри ЛОТАРИЈА НА 
МАКЕДОНИЈА Скопје

 ул. „Маршал Тито” бр. 11а, 1000 Скопје, MK
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ		

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 темно	сина,	бела,	жолта	и	црвена
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 41		игри	на	среќа;	игри	за	пари;	забавни	игри;	
лотарии	(организирање	на	лотарии)	

(210)	 TM  2007/507	 (220)	 13/06/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Акционерско друштво за приредување 

игри на среќа и забавни игри ЛОТАРИЈА НА 
МАКЕДОНИЈА Скопје

 ул. „Маршал Тито” бр. 11а, 1000 Скопје, MK
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ		

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 зелена,	бела,	жолта	и	црвена
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 41 	 игри	 на	 среќа;	 игри	 за	 пари;	 забавни	
игри;	 лотарии	 (организирање	 лотарии);	 инстант	
лотарија	

	

(210)	 TM  2007/508	 (220)	 13/06/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Aкционерско друштво за приредување 

игри на среча и забавни игри ЛОТАРИЈА НА 
МАКЕДОНИЈА Скопје

ул. „Маршал Тито” бр. 11а, 1000 Скопје, MK
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ		

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 бела,	жолта,	црвена,	темно	сина	и	црна
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	41		игри	на	среќа;	бинго;	игри	за	пари;	забавни	
игри;	лотарии	(организирање	лотарии)	

(210)	 TM  2007/509	 (220)	 13/06/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Акционерско друштво за приредување 

игри на среќа и забавни игри ЛОТАРИЈА НА 
МАКЕДОНИЈА Скопје

 ул. „Маршал Тито” бр. 11а, 1000 Скопје, MK
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ		

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 бела,	жолта,	темно	сина	и	сино-зелена
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	16 	 брошури,	 весници,	 календари,	 картонски	
книги,	листови	(хартиени	производи)	
кл. 41  игри	на	среќа;	игри	за	пари;	забавни	игри;	
спортски	 натревари;	 обложувалници;	 лотарии	
(организирање	на	лотарии)	

(210)	 TM  2007/510	 (220)	 13/06/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Акционерско друштво за приредување 

игри на среќа и забавни игри ЛОТАРИЈА НА 
МАКЕДОНИЈА Скопје

 ул. „Маршал Тито” бр. 11а, 1000 Скопје, MK
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ		

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
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(540)	

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

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 9		апарати	за	коцкарници	
кл.	41		игри	на	среќа;	игри	за	пари;	забавни	игри;	
казино;	коцкарници;	коцкарници	/игри/	(услуги	на	
коцкарниците);	лотарии	(организирање	лотарии)	

(210)	 TM  2007/516	 (220)	 13/06/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Акционерско друштво за приредување на 

игри на среќа и забавни игри ЛОТАРИЈА НА 
МАКЕДОНИЈА, Скопје

 ул.„Маршал Тито” бр.11а, 1000 Скопје, MK
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ		

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 сина,	бела,	зелена	и	жолта
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	28		базени;	билијар,	гимнастички	справи,	голф,	
друштвени	игри,	игри,	јадици,	јадици	за	риболов,	
лулашки,	мамки	за	лов	или	риболов,	маси	за	пинг	
-	понг,	мечување,	мрежи	/спортски	прибор/,	перки	
за	пливачи,	пехари	за	успех	во	игрите,	подвижни	
играчки,	риболов,	скии	за	вода,	скии	за	сурфинг,	
тобогани,	 телесни	 вежби	 (направи	 за	 телесни	
вежби),	фудбал	 /собен/	 (маса	за	собен	фудбал),	
штица	со	едра,	штици	за	отскокнување	/спортски	
реквизити/	
кл.	35		изложби	
кл.	41		кампови	за	летување	(услуги	на	камповите	
за	летување)	/забава/,	кампови	за	спортско	усовр–
шување,	клубови	(услуги	на	клубови)	/забава	или	
одгледување/,	забавни			паркови,		дискотеки	(услуги			
на	 	 	 дискотеките),	 голф	 (користење	на	 терените	
за	 голф),	 вариети,	 изложби	 (организирање	
изложби),	 кино	 сали,	 /користење	 кино	 сали/,	
натпревари	 (организирање	 натрпревари)	 /обука	
или	 забава/,	 разонода,	 слободно	 време	 (услуги	
врзани	 за	 исполнување	 на	 слободното	 време),					
конференции	 (организирање	 и	 водење	 конфе–
ренции),	 конгреси	 (организирање	 и	 водење	
конгреси),	 нуркачка	 опрема	 	 (изнајмување	
нуркачка	 опрема),	 планирање	 приеми	 /забава/,	
приредби	 (одржување	 приредби),	 семинари	

(оргаиизирање	и	водење	семинари),	симпозиуми	
(организирање	 и	 водење	 симпозиуми);	 спортски	
натпревари	(организираље	спортски	натпревари),	
спортска	опрема	(изнајмување	спортска	опрема),	
спортска	опрема	(користење	спортска	опрема)	
кл.	 43 	 хотели,	 хотелски	 резервации,	 услуги	 за	
подготвување	 храна	 и	 пијалаци;	 привремено	
сместување;	 изнајмување	 сали	 за	 состаноци;	
кампови	 (користење	 терени	 за	 кампување);	
кампови	 за	 летување	 (услуги	 на	 камповите	 за	
летување);	 ресторани;	 гостилници;	 кафеани;	
одморалишта;	шанк-барови;	клубови	за	средби	

(210)	 TM  2007/538	 (220)	 14/06/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 БРИТАНСКА БИЗНИС ГРУПА
 Бул. Партизански одреди 103/26 1000 Скопје, 

MK
(740)	 ГАВРИЛОВСКА	 АЛЕКСАНДРА,	 адвокат	 бул.	

Партизански	одреди	бр.103/26	1000	Скопје
(540)	

(591)	 сина,	жолта-златна,	црна	и	бела
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 35 	 огласување,	 водење	 на	 работење,	
управување	 со	 работи	 канцелариски	 работи,	
деловно	здружување	
кл. 41 	 академии	 (обука),	 клубови	 (услуги	
на	 клубови),	 конференции	 (организирање	 и	
водење	 конференции),	 конгреси	 (организирање	
и	 водење	 конгреси),	 планирање	 приеми,	
приредби	 (одржување	 на	 приредби),	 разговори	
(организирање	 и	 водење	 разговори),	 семинари	
(организирање	и	водење	семинари),	симпозиуми	
(организирање	и	водење	симпозиуми)	

(210)	 TM  2007/554	 (220)	 19/06/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Sалев Петар
 бул.„Авној” бр. 16-1/22  1000 Скопје, MK
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ		

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

TM 2007/554
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TM 2007/554

(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 35 	 огласување,	 водење	 на	 работење,	
управување	со	работи,	анализа	на	производната	
цена,	водење	дејност	(служби	за	давање	совети	за	
водење	одделни	дејности),	дејности	(консултации	
за	 водење	 на	 дејностите),	 дејности	 (помош	 во	
водењето	на	дејностите),	дејност	(професионални	
консултации).	 дејности	 (советување	 за	
организирање	и	водење	на	дејностите).	економски	
прогнози.	 истражувања	 за	 дејностите,	 јавно	
мислење	 (испитување	 на	 јавното	 мислење),	
објавување	 рекламни	 текстови,	 огласување	
/рекламирање/,	 организирање	 дејности	
(советување	 за	 организирање	 дејности).	 пазар	
(побарувачка	на	пазарот),	пазар	 (проучување	на	
пазарот),	плакатирање	/огласување/,	производни	
цени	(анализа	на	производните	цени),	пропагандни	
дејности,	 проучување	 на	 иазарот	 (маркетинг),	
статистичко	 информирање,	 трговски	 дејности	
(проценка	на	трговските	дејности)	
кл. 36 	 осигурување,	 финансиски	 работи,	
монетарни	 работи,	 консултации	 за	 финансиски	
прашања,	 осигурување	 (информации	 за	
осигурување),	 информации	 (консултации	 за	
осигурување).	 финансиска	 анализа,	 финансиски	
дејности,	 финансиски	 информации.	 финансиски	
проценки	/осигурувања,	банкарски	промет,	имот/,	
финансиско	управување,	фискални	проценки	
кл. 38 	телекомуникации,	емитување	телевизиски	
лрограми,	телевизиски	емисии	
кл. 41	 	 образовни	 услуги,	 објавување	 	 текстови	
што	не	се	рекламни,	разговори	 (организирање	и	
водење	наразговори)	
кл. 42		научни	и	технолошки	услуги	и	истражувања	
и	планирања	што	се	однесуваат	на	истите,	услуги	
за	индустриски	анализи	и	истражувања,	законски	
истражувања	

(210)	 TM  2007/568	 (220)	 20/06/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Red.Com, Inc.
 PO Box 1389 Eastsound, Washington 98245, US
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ		

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

SCARLET POCKET PRO

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 9		системи	за	дигитална	кино	камера	и	опрема	
соодветна	 за	 камерите,	 леќи	 за	 камера,	 флеш	
меморија	 картички,	 храд	 драјвови	 за	 видео	
рекоредери,	 видео	 монитори	 и	 рамни	 панел	
екрани,	 се	 за	 употреба	 во	 создавање,	 чување,	
испорака,	 работа,	 преснимување,	 повторување	
или	прегледување	на	видео,	музички,	 графички,	
фото,	 аудио,	 текстови	 и	 мултимедиумлни	
податоци;	 прилози	 и	 стабилизаторски	 структури	
и	кутии	за	видео	камери;	производство	на	аудио	
и	 видео	 записи	 што	 можат	 да	 се	 симнуваат	 да	
прикажуваат	 видео,	 музички,	 графички,	 фото,	
аудио,	текстуални,	мултимедиумлни,	компјутерски	
прогами	 и	 податоци	 во	 специфичен	 формат;	
аудио	 и	 визуелни	 едукативни	 и	 образовни	
апарати	 и	 инструменти,	 особено	 компјутерски;	
хардвер	и	 компјутерски	софтверски	програми	за	
интеграција	 на	 видео,	 музички,	 графички,	 фото,	
аудио,	 текстуални,	 мултимедиумлни	 апликaции,	
компјутери	 со	 табли,	 видео	 проектори	 и	 видео	
монитори	 	

(210)	 TM  2007/574	 (220)	 21/06/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 LABORATORIO ITALIANO BIOCHIMICO 

FARMACEUTICO LISAPHARMA S.P.A.
 Via Licinio 11-13-15, I-22036 ERBA, IT
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ		

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

CALCO

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 5 	 фармацевтски	 и	 ветеринарни	 препарати;	
санитарни	 препарати	 за	 медицински	 цели;	
фармацевтски	производи	

(210)	 TM  2007/575	 (220)	 21/06/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 LABORATORIO ITALIANO BIOCHIMICO 

FARMACEUTICO LISAPHARMA S.P.A.
 Via Licinio 11-13-15, I-22036 ERBA, IT
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ		

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

LIKACIN

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 5	 	 Фармацевтски	 и	 ветеринарни	 препарати;	
санитарни	 препарати	 за	 медицински	 цели;	
фармацевтски	производи	
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(210)	 TM  2007/580	 (220)	 26/06/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 BADEL 1862 d.d.
 Vlaska , 116 ,  HR-10 000 Zagreb, HR
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ		Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(540)	

VINITAS

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	33		алкохолни	пијалаци	(освен	пива)	

(210)	 TM  2007/591	 (220)	 29/06/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Valentis Pharmaceuticals Handels GmbH 
 Liesinbachstrasse 24 , 1100 Wien , AT
(740)	 ПОПОВСКИ		ДРАГАН,	адвокат		ул.	„Маршал	Тито”	

бр.	10/1-1,	1000,	Скопје
(540)	

DOXORUBIN

(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	 на	 штетници,	
фунгициди,	хебрициди	

(210)	 TM  2007/595	 (220)	 02/07/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Fresenius Kabi Deutschland GmbH
 Else-Kroner-Strasse 1 61352 Bad Homburg, DE
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ		

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

NEPHROTECT

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 5  фармацевтски	 и	 ветеринарни	 препарати;	
санитарни	 препарати	 за	 медицински	 цели;	
диететски	 супстанциии	 што	 се	 користат	 во	
медицината;	фармацевтски	производи	
	

	

(210)	 TM  2007/601	 (220)	 05/07/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Горан Филиповски 
 ул. Езерце бр. 7б  1000 Скопје , MK
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ		ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 сина,	 бела,	 светло	 маслинеста,	 сива	 и	 темно	
сива

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 16  хартија,	 картон	 и	 производи	 од	 нив	што	
не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи;	 печатени	
работи;	 книговезнички	 материјал;	 фотографии;	
канцелариски	материјал;	лепила	за	канцелариска	
и	 куќна	 употреба;	 сликарски	 прибор;	 четкички;	
машини	 за	 пишување	 и	 канцелариски	 прибор	
(освен	 мебелот),	 материјали	 за	 инструкции	 и	
настава	(освен	апарати);	пластични	материјали	за	
пакување,	што	не	се	опфатени	со	другите	класи;	
карти	за	играње,	печатарски	букви;	клишиња	
кл. 35 	огласување;	водење	на	работење;	управу–
вање	со	работи;	канцелариски	работи	
кл.	40 	обработка	на	материјали	
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	
кл.	45 	правни	услуги	

(210)	 TM  2007/602	 (220)	 05/07/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 КАПИА ДОО
 ул. Маршал Тито 35 Демир Капија, MK
(740)	 ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ	 А.Д.	 СКОПJЕ			

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

(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 29	 	 месо,	 риба,	 живина	 и	 дивеч,	 месни	
преработки,	 конзервирано,	 смрзнато,	 сушено	 и	

TM 2007/602
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варено	овошје	и	зеленчук,	желе,	џемови,	компоти,	
јајца,	млеко	и	млечни	производи,	масла	и	масти	
за	јадење	
кл. 30 	кафе,	чај,	какао,	шеќер,	ориз,	тапиока,	саго,	
замена	 за	 кафе;	 брашно	 и	 производи	 од	 жита,	
леб,	производи	од	тесто	и	слатки,	сладолед;	мед,	
меласа;	 квасец,	 прашок	 за	 печење,	 сол,	 сенф;	
оцет,	сосови	(како	мирудии);	мирудии;	мраз	
кл. 32 	 пиво,	 минерална	 и	 сода	 вода	 и	 други	
безалкохолни	 пијалаци,	 пијалаци	 од	 овошје	 и	
овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалаци	
кл. 33		алкохолни	пијалаци	(освен	пиво)	

(210)	 TM  2007/605	 (220)	 05/07/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(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)	 Леонид	Трпеноски,	адвокат	ул.”Максим	Горки”	бр.	

18	локал	8,	1000	Скопје
(540)	

(591)	 црвена,	темно	црвена,	темноцрвена,	бела,	зелена,	
жолта,	темно	жолта,	кафена,	сина	и	црна

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 29		желе	и	џемови	
кл. 30	 	 брашно	 и	 производи	 од	 жита,	 леб,	
производи	 од	 тесто	 и	 слатки,	 меласа,	 квасец	 и	
прашок	за	печење	

(210)	 TM  2007/606	 (220)	 05/07/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(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)	 Леонид	Трпеноски,	адвокат	ул.”Максим	Горки”	бр.	

18	локал	8,	1000	Скопје
(540)	

(591)	 црвена,	 темно	 црвена,	 бела,	 светлокафена,	
кафена,	 зелена,	 светло	 зелена,	 жолта,	 темно	
жолта,	сина	и	црна

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 30 	брашно	и	производи	од	жита,	леб,	произ–
води	од	тесто	и	слатки,	меласа,	квасец	и	прашок	
за	печење	

(210)	 TM  2007/607	 (220)	 05/07/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(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)	 Леонид	Трпеноски,	адвокат		ул.”Максим	Горки”	бр.	

18	локал	8,	1000	Скопје
(540)	

(591)	 црвена,	темно	црвена,	розова,	бела,	светлокафена,	
жолта,	темно	жолта,	кафена,	сина	и	црна

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 30 	 брашно	 и	 производи	 од	 жита,	 леб,	
производи	 од	 тесто	 и	 слатки,	 	 меласа,	 квасец	 и	
прашок	за	печење	

(210)	 TM  2007/610	 (220)	 09/07/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Друштво за оперативен лизинг МАКЛЕАСЕ 

ДОО Скопје
 ул. Качанички Пат бб, Скопје, MK
(740)	 БИЛЈАНА	 	 ПАНОВА,	 адвокат	 Ул.”Васил	 Ѓоргов”	

бр.	34/	1-	6,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црвена,	црна	и	бела
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 39 	транспортни	услуги,	пакување	и	складирање	
стока,	организирање	патувања	
кл.	45 	лични	и	општествени	услуги	што	ги	даваат	
трети	 лица	 за	 задоволување	 на	 потребите	 на	
поединците;	 безбедносни	 услуги	 за	 заштита	 на	
имот	и	лица	
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(210)	 TM  2007/700	 (220)	 24/07/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Трајчо Грков
 ул. Народна младина бр.3 Кавадарци, MK
(740)	 ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ	 А.Д.	 СКОПJЕ			

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

(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 30		кафе,	чај,	какао,	шеќер,	ориз,	тапиока,	саго,	
замена	 за	 кафе;	 брашно	 и	 производи	 од	 жита,	
леб,	производи	од	тесто	и	слатки,	сладолед;	мед,	
меласа;	 квасец,	 прашок	 за	 печење,	 сол,	 сенф;	
оцет,	сосови	(како	мирудии);	мирудии;	мраз	
кл. 32 	 пиво,	 минерална	 и	 сода	 вода	 и	 други		
безалкохолни	 пијалаци,	 пијалаци	 од	 овошје	 и	
овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалаци	
кл. 33  алкохолни	пијалаци	(освен	пиво)	

(210)	 TM  2007/710	 (220)	 27/07/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Друштво за производство на мелнички, 

пекарски и слаткарски производи, промет на 
големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД 
Скопје

 ул. Васил Ѓоргов бр. 11 Скопје, MK
(740)	 Леонид	Трпеноски,	адвокат		ул.”Максим	Горки”	бр.	

18	локал	8,	1000	Скопје
(540)	

(591)	 црвена,	 темно	 црвена,	 бела,	 светлокафена,	
жолта,	темно	жолта,	жолто	кафена,	кафена,	сина	
и	црна

(554)	
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	30  брашно,		производи	од	жита,		производи	од	
тесто	и	слатки,		квасец	и	прашок	за	печење	

	
	

(210)	 TM  2007/736	 (220)	 31/07/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Друштво за производство, внатрешна и 

надворешна трговија и услуги АГРОПИН увоз 
- извоз ДОО Скопје

 ДТЦ Мавровка, Лaмела Ц, Кат 2, Скопје, MK
(740)	 ШПЕНД	 	 ДЕВАЈА,	 адвокат	 бул.Крсте	 Мисирков	

бр.61/1-5,	1000	Скопје
(540)	

VINARIJA ELENOV

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	33		алкохолни	пијалаци	(освен	пиво)	

(210)	 TM  2007/737	 (220)	 31/07/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Друштво за производство, внатрешна и 

надворешна трговија и услуги АГРОПИН увоз 
- извоз ДОО Скопје

 ДТЦ Мавровка, Лaмела Ц, Кат 2, Скопје, MK
(740)	 ШПЕНД	 	 ДЕВАЈА,	 адвокат	 бул.Крсте	 Мисирков	

бр.61/1-5,	1000	Скопје
(540)	

VILLA MARIJA

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	33 	алкохолни	пијалаци	(освен	пиво)	

(210)	 TM  2007/738	 (220)	 31/07/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Друштво за производство, внатрешна и 

надворешна трговија и услуги АГРОПИН увоз 
- извоз ДОО Скопје

 ДТЦ Мавровка, Лaмела Ц, Кат 2, Скопје, MK
(740)	 ШПЕНД	 	 ДЕВАЈА,	 адвокат	 бул.Крсте	 Мисирков	

бр.61/1-5,	1000	Скопје
(540)	

CHATEAU DEMIR KAPILA

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	33  алкохолни	пијалаци	(освен	пиво)	

(210)	 TM  2007/739	 (220)	 31/07/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Друштво за производство, внатрешна и 

надворешна трговија и услуги АГРОПИН увоз 
- извоз ДОО Скопје

 ДТЦ Мавровка, Лaмела Ц, Кат 2, Скопје, MK
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(740)	 ШПЕНД	 	 ДЕВАЈА,	 адвокат	 бул.Крсте	 Мисирков	
бр.61/1-5,	1000	Скопје

(540)	

(591)	 црна,	жолта,	црвена,	златна	и	бела
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	33  алкохолни	пијалаци	(освен	пиво)	-	вино	

(210)	 TM  2007/740	 (220)	 31/07/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Друштво за производство, внатрешна и 

надворешна трговија и услуги АГРОПИН увоз 
- извоз ДОО Скопје

 ДТЦ Мавровка, Лaмела Ц, Кат 2, Скопје, MK
(740)	 ШПЕНД	 	 ДЕВАЈА,	 адвокат	 бул.Крсте	 Мисирков	

бр.61/1-5,	1000	Скопје
(540)	

(591)	 сина,	сива,	бела,	црвена,	златна	и	црна
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	33		алкохолни	пијалаци	(освен	пиво)-	вино	

(210)	 TM  2007/741	 (220)	 31/07/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Друштво за производство, внатрешна и 

надворешна трговија и услуги АГРОПИН увоз 
- извоз ДОО Скопје

 ДТЦ Мавровка, Лaмела Ц, Кат 2, Скопје, MK
(740)	 ШПЕНД	 	 ДЕВАЈА,	 адвокат	 	 бул.Крсте	Мисирков	

бр.61/1-5,	1000	Скопје

(540)	

(591)	 златна,	бела,	црна,	жолта	и	сива
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	33		алкохолни	пијалаци	(освен	пиво)	

(210)	 TM  2007/742	 (220)	 31/07/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Друштво за производство, внатрешна и 

надворешна трговија и услуги АГРОПИН увоз 
- извоз ДОО Скопје

 ДТЦ Мавровка, Лaмела Ц, Кат 2, Скопје, MK
(740)	 ШПЕНД	 	 ДЕВАЈА,	 адвокат	 бул.Крсте	 Мисирков	

бр.61/1-5,	1000	Скопје
(540)	

(591)	 златна,	бела,	црна,	жолта	и	сива
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	33		алкохолни	пијалаци	(освен	пиво)	

(210)	 TM  2007/760	 (220)	 07/08/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 WRANGLER APPAREL CORP. (Delaware 

corporation)
 3411 Silverside Road , Wilmington, DE 19810 , 

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

13,	1000,	Скопје
(540)	
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(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 25  облека	,	чевли	и	капи	

(210)	 TM  2007/761	 (220)	 07/08/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 WRANGLER APPAREL CORP. (Delaware 

corporation)
 3411 Silverside Road , Wilmington, DE 19810 , 

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

13,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	25		блека,	чевли		и	капи	

(210)	 TM  2007/762	 (220)	 07/08/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 WRANGLER APPAREL CORP. (Delaware 

corporation)
 3411 Silverside Road, Wilmington, DE 19810, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ		ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 25		облека,	чевли	и	капи	

(210)	 TM  2007/766	 (220)	 07/08/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Bayer Aktiengesellschaft
 D-51368 LEVERKUSEN, DE
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје

(540)	

FALCON

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	5 	пепарти	за	убивње	(истребување)	троскот,	
уништувње	 штетници,	 инсектициди,	 хербициди,	
фунгициди	

(210)	 TM  2007/770	 (220)	 07/08/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Друштво за производтство и трговија МАРКОС 

Блага Гоцева и др. ЈТД  Радовиш
 ул. Коџа Баир бр. бб, MK
(540)	

(591)	 црвена
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	24  текстил	и	текстилни	производи	што	не	се	
опфатени	со	другите	класи,	покривки	за	кервети	
и	маси	
кл. 25  облека,	чевли	и	капи	
кл. 35 	огласување,	водење	на	работење,	управу–
вање	со	работи,	канцелариски	работи	

(210)	 TM  2007/772	 (220)	 09/08/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 BERLIN-CHEMIE AG
 Glienicker Weg 125, D-12489 Berlin, DE
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ		ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

MIG-400

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	5  фармацевтски	производи;	диететски	супс–
танци	приспособни	за	медицинска	употреба	

(210)	 TM  2007/774	 (220)	 10/08/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 FARMACORP DOO
 Bul.Kliment Ohridski br.68a  1000 Skopje, MK
(740)	 ЈОАНИДИС	ЈОВАН,	АДВОКАТ		ул.”Орце	Николов”	

155б,	1000,	Скопје
(540)	

TRIVIVAC
TM 2007/774
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(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 5 	лекови	и	фармацевтски	производи	

(210)	 TM  2007/779	 (220)	 13/08/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 FARAN LABORATORIES S.A.
 ACHAIAS & TRIZINIAS Strs.  145 64 N.KIFISSIA-

ATHENS-GREECE, GR
(740)	 МАРГАРИТА		ПЕКЕВСКА,		адвокат		ул.	„Народен	

Фронт”	21/4-5	1000	Скопје,	1000,	Скопје
(540)	

UDESOSPRAY

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 5		фармацевтски	препарати	

(210)	 TM  2007/780	 (220)	 13/08/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 FARAN LABORATORIES S.A.
 ACHAIAS & TRIZINIAS Strs.  145 64 N.KIFISSIA-

ATHENS-GREECE, GR
(740)	 МАРГАРИТА	 	ПЕКЕВСКА,	 	адвокат	ул.	 „Народен	

Фронт”	21/4-5	1000	Скопје,	1000,	Скопје
(540)	

LATONINA

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	5 	фармацевтски	препарати	

(210)	 TM  2007/782	 (220)	 14/08/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 АД „ЈАКА-8О” Радовиш
 ул. „Маршал Тито” бр.2 ,  Радовиш, MK
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ		ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

KASEN

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 5 	 фармацевтски,	 ветеринарни	 препарати;	
санитарни	 препарати	 за	 медицински	 цели;	
диететски	 супстанциии	 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  2007/784	 (220)	 14/08/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Друштво за производство, трговија, 

угостителство и услуги ДАРД КОЗМЕТИКС 
ДООЕЛ експорт-импорт Скопје

 ул. „Антон Попов” бр. 163/3-6,  1000 Скопје, 
MK

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

(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	3		средства	за	белење	и	други	супстанциии	за	
перење,	препарати	за	чистење,	полирање,	триење	
и	 нагризување,	 сапуни,	 парфимерија,	 етерични	
масла,	козметички		производи,	лосиони		за		коса,	
препарати	за		нега		на	забите;	алишта	(производи	
за	 закиснување	 алишта);	 алишта	 (средства	 за	
парфемирање	 на	 алиштата);	 белење	 (сода	 за	
белење);	 бои	 (производи	 за	 отстранување	 бои);		
бои	 за	 тоалетна	 употреба;	 бричење	 (производи	
за	бричење);	дезодоранси	за	лична	употреба	/па–
рфимерија/;	 дезодорирачки	 сапуни,	 депилатори,	
детергенти		различни	од	оние	што	се	користат	во	
медицината	или	во	текот		на	производни	процеси,	
средства	за	закиснување	алишта,			производи	за	
избелување,	 капење	 (козметички	 препарати	 за	
капење),	 кожа	 (козметички	производи	за	нега	на	
кожата),	козметика	(украсни	детали	за	козметичка	
употреба),	 	 	 козметички	 бои,	 козметички	 креми,	
козметички	 лосиони	 	 	 (шамичиња	 натопени	 во	
козметички	 лосиони),	 козметички	 производи;	
колонска	 вода,	 коса	 (бои	 за	 коса),	 креми	 за	
козметичка	 употреба,	 креми	 за	 полирање,	 лак	
(производи	за	отстранување	на	лак),	лак	за	нокти;	
маски	 за	 убавина,	 масла	 за	 чистењв,	 масло	 за	
козметичка	употреба,	медицински	сапуни,	мириси	
/парфеми/,	 нега	 на	 уста	 (производи	 за	 нега	 на	
устата),	 смекнувачи,	 сапуни	 за	 освежување,	
средства	за		миење		садови,	средства	за	чистење	
стакла,	 памук	 за	 козметичка	 употреба,	 	 перење	
(средства	 за	 белење),	 перење	 (средства	 за	
перење),	перење/чистење/	(производи	за	чистење	
со	 триење),	 плавење	 (средства	 зa	 плавење	
алишта),	 полирање	 (препарати	 за	 	 	 	 полирање),	
сапуни	за	дезинфекција,	сапуни	за	миење,	сапуни	
против	потење,	скроб	/штиркање/	средства	за	нега	
на	заби	-	пасти	за	заби,	средства	за	отстранување	
каменец	 /за	домаќинство/,	 течности	 	 за	 	перење	
стакла		на		автомобили	производи		за		одмастување,	
тоалетиа	 	 вода,	 тоалетни	 	 млека,	 	 тоапетни	
пооизводи,	дамки	(средства	за	чистење		флеки),			
флеки	од	мрснотии	(производи	за	чистење	флеки	
од			мрснотии),	чистење	(производи	за	чистење),	
шампони,	штирак	за	мазнење	(пеглање)	
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TM 2007/817

(210)	 TM  2007/813	 (220)	 16/08/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Раковец Еуро-Компани
 с. Боговиње, Тетово, MK
(540)	

(591)	 зелена,	бела,	црвена,	жолта,	сина	и	златна
(554)	 тродимензионална
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	11		еднорачни	батерии	

(210)	 TM  2007/814	 (220)	 16/08/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Раковец Еуро-Компани
 с. Боговиње, Тетово, MK
(540)	

(591)	 зелена,	бела,	црвена,	жолта,	сина	и	златна
(554)	 тродимензионална
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	11  еднорачни	батерии	

(210)	 TM  2007/815	 (220)	 16/08/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Раковец Еуро-Компани
 с. Боговиње, Тетово, MK
(540)	

(591)	 зелена,	бела,	црвена,	жолта,	сина	и	златна
(554)	 тродимензионална
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	11  еднорачни	батерии	

(210)	 TM  2007/816	 (220)	 17/08/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Оливер Димитровски
 бул. АСНОМ бр. 44/3-12, 1000 Скопје, MK
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ		

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 	сина,	црвена	и	бела
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 35 	 oгласување,	 водење	 на	 работите,	
управување	 со	 работи,	 канцелариски	 работи;	
агенции	за	трговски	информации,	демонстрација	
на	 производи,	 економски	 прогнози,	 изложби	
(организирање	 изложби)	 во	 комерцијални	 или	
рекламни	 цели,	 изнајмување	 рекламен	 простор,	
изнајмување	рекламен	материјал,	извоз	(агенции	за	
увоз-извоз),	јавно	мислење	(испитување	на	јавното	
мислење),	лицитација	(продажба	на	лицитација),	
огласување/рекламирање/,	пазар	(проучување	на	
пазарот),	 плакатирање	 /огласување/,	 промоција	
/продажба	за	трето	лице/,	пропагандни	дејности,	
проучување	на	пазарот	/маркетинг/,	распределба	
/дистрибуција/	на	примероци,	рекламирање	по	пат	
на	радио,	рекламирање	по	пат	на	телевизија,	он-
лајн	 рекламирање,	 рекламни	агенции,	 рекламни	
огласи,	 ширење	 рекламен	 материјал/трактати,	
проспекти	/печатени	примероци/	
кл. 36 	работи	поврзани	со	недвижен	имот;	агенции	
за	 внесување	 на	 побарувачката,	 вложување	
средства,	 заем	 врз	 основа	 на	 залог,	 закуп	 на	
недвижен	имот,	згради	 (управување	со	станбени	
згради),	изнајмување	каде	што	закупецот	станува	
сопственик	 на	 предметот	 на	 закупот	 /лизинг/,	
изнајмување	 станови,	 изнајмување	 земјоделска	
сопственост,	 изнајмување	 деловен	 простор,	
недвижен	 имот	 (агенции	 за	 недвижен	 имот),	
недвижен	 имот	 (проценка	 на	 недвижен	 имот),	
недвижен	имот		(управување	со	недвижен	имот),	
исплаќање	на	 	рати,	посредување,	посредување	
во	 трговијата	 	 со	 недвижен	 имот,	 станарина	
(наплата	 на	 станарина),	 	 финансиски	 проценки		
/осигурувања/,	банкарски	промет,	имот	
кл.	 39 	 организирање	 патувања;	 автобуски	
превоз,	 бродски	 превоз,	 воздушен	 превоз,	
излети	 (организирање	 излети),	 крстосување	
(организирање	крстосувања),	патници	(превоз	на	
патници),	патувања	(организирање	на	патувања),	
посредување	при	превоз,	резервации	 за	превоз,	
придружба	 на	 патници,	 туристички	 агенции,	
туристички	излети	

(210)	 TM  2007/817	 (220)	 17/08/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 TOYOTOMI CO., LTD
 5-17, Momozono-cho, Mizuho-ku, Nagoya-shi, 

Aichi 467-0855, JP
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(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ		
Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје

(540)	

TAKARA

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 11 	 уреди/инсталанции	 за	 греење,	 клима–
тизација,	 ладење,	 замрзнување,	 сушење	 и	
вентилација	и	делови	за	сите	претходно	наведени,	
вклучително	 и	 подвижни/преносни	 апарати	 за	
климатизација	 и	 подвижни/преносни	 апарати	 за	
ладење	на	воздухот	

(210)	 TM  2007/818	 (220)	 17/08/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 ДППТУ „РИВА” ДООЕЛ
 Бул. Партизански одреди 64а 2/7 1000 Скопје, 

MK
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 виолетова	и	сребрена
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 37 	 автомобили	 (одржување	 и	 поправка	 на	
автомобили),	 автомобили	 (перење	 автомобили),	
возила	 (одржување	 на	 возилата),	 возила	
(подмачкување	 на	 возилата),	 возила	 (помош	 во	
случај	 на	 дефект	 на	 возилата/поправки),	 гуми	
(вулканизација	на	гуми/поправки),			гуми	(замена	
на	 гуми);	 миење	 на	 автомобили,	 полирање	 на	
возила,	сервисни	станици,	чистење	на	возила	
кл. 39 	 автобуски	 превоз,	 влечење	 возила,	
возачи	 на	 автомобили	 (узлуги	 на	 возачите),	
галерии	 за	 возила	 (изнајмување	 галерии	 за	
возила),	 гаражи	 (изнајмување	 гаражи),	 земање	
под	 наем	 паркинг	 простори,	 земање	 под	 наем	
возила,	 испорака	 /дистрибуција/	 на	 производи,	
излети	 (организирање	 излети),	 крстосување	
(организирање	 крстосување),	 лични	 возила	
(изнајмување	лични	возила),	лични	возила	(превоз	
со	 лични	 возила),	 организирање	 излети,	 пакети	
(испорака	 на	 пакети),	 паркиралишта	 (услуги	 на	
паркиралишта),	 патници	 (превоз	 на	 патници),	
патувања	(организирање	на	патувања),	патувања	
(резервации	 за	 патувања),	 пошта	 (разнесување	
пошта),	 подвижен	 имот	 (преселба	 на	 подвижен	
имот),	 покуќнина	 (превезување	 на	 покуќнина),	

помош	 (давање	 помош/превоз/имот),	 помош	 во	
случај	 на	 неисправност	 на	 возила	 /влечење/,	
посредување	 при	 превоз,	 преселба,	 превоз	
(резервации	 за	 превоз),	 превоз	 на	 поштенски	
пратки	 и	 стока,	 превоз	 на	 скапоцености;	 превоз	
со	 колички,	 превознички	 /шпедитерски	 услуги/,	
придружба	 на	 патници,	 разнесување	 на	 пакети,	
разнесување	 весници,	 резервирање	 на	 места	
/превоз/,	 складирање,	 складирање	 (упатства	 за	
складирање),	 складирање	 на	 стока,	 служби	 за	
изпраќање,	 такси	 услуги,	 туристички	 агенции	 /
со	 исклучок	 резервирање	 на	 хотели,	 пансиони/,	
туристички	 излети,	 упатства	 /информации/	
за	 превоз,	 брза	 помош	 (превоз	 со	 коли	 за	
брза	 помош),	 брод	 (бродски	 превоз),	 бродови	
(гаражирање	 кајчиња),	 бродови	 (извлекување	
насукани	 бродови),	 бродови	 (изнајмување	
кајчиња),	 бродови	 за	 патување,	 за	 разонода	
(услуги	за	патничките	бродови),	влечење	возила,	
возачи	на	автомобили	(услуга	на	возачите)	

(210)	 TM  2007/819	 (220)	 20/08/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 GLAXO GROUP LIMITED
 Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue 

Greenford, Middlesex UB6 0NN, UK
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ		ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

РЕКВИП

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 5		фармацевтски	препарати	и	супстанциии	

(210)	 TM  2007/820	 (220)	 20/08/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 GLAXO GROUP LIMITED
 Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue 

Greenford, Middlesex UB6 0NN, UK
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ		ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

MODUTAB

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 5		фармацевтски	препарати	и	супстанциии	

(210)	 TM  2007/821	 (220)	 20/08/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 GLAXO GROUP LIMITED
 Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue 

Greenford, Middlesex UB6 0NN, UK
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TM 2007/830

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

(540)	

МОДУТАБ

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 5		фармацевтски	препарати	и	супстанциии	

(210)	 TM  2007/822	 (220)	 20/08/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 GLAXO GROUP LIMITED
 Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue 

Greenford, Middlesex UB6 0NN, UK
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ		ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

REQUIP MODUTAB

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 5		фармацевтски	препарати	и	супстанциии	

(210)	 TM  2007/823	 (220)	 20/08/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 GLAXO GROUP LIMITED
 Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue 

Greenford, Middlesex UB6 0NN, UK
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

РЕКВИП МОДУТАБ

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 5 	фармацевтски	препарати	и	супстанциии	

(210)	 TM  2007/828	 (220)	 21/08/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 ARENA GROUP 
 54 Dunarii Bd., Voluntari Ilfov, RO
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ		ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

PIRACETAM ARENA

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 5  фармацевтски,	 ветеринарни	 препарати;	

санитарни	 препарати	 за	 медицински	 цели;	
диететски	 супстанциии	 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  2007/829	 (220)	 21/08/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Радмила Костовска Павловска
 ул. „Франклин Рузвелт” бр. 14  1000 Скопје, 

MK
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ		

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	16  печатарски	производи,	печатен	материјал;	
брошури,	 каталози,	 списанија,	 публикации,	
часопоси	
кл.	 35	 	 демонстрација	 на	 производи,	 економски	
прогнози,	 истражувања	 за	 дејностите,	 изнај–
мување	 рекламен	 простор,	 изнајмување	
рекламен	 материјал,	 објавување	 рекламни	
текстови,	 обработка	 	 на	 	 текстови,	 	 огласување	
/рекламирање/,	пропагандни	дејности	

(210)	 TM  2007/830	 (220)	 21/08/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Глобал Mедиа ДООЕЛ Скопје
 ул.Мито Хаџивасилев Јасмин бр.20/14, 1000 

Скопје, MK
(540)	

(591)	 црвена	и	бела
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 16 	весници,	печатени	изданија	и	публикации	
кл.	 35 	 изнајмување	 рекламен	 простор,	 објаву–
вање	рекламни	текстови	и	обработка	на	текстови,	
огласнување	 (рекламирање),	 пропагандни	
дејности,	 распределба	 (дистрибуција	 на	
примероци),	 	 рекламирање	 по	 пат	 на	 радио	 и	
телевизии	
кл.	41		он-лајн	објавување	списанија	
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(210)	 TM  2007/831	 (220)	 22/08/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Друштво за транспорт шпедиција, трговија на 

големо и мало, деловно посредување и услуги 
„Динамотранспорт” Злате ДООЕЛ Експорт 
Импорт Скопје

 ул. Митрополит Тодосиј Гологанов 70 А локал 
26 Скопје, MK

(540)	

(591)	 зелена,	портокалова	и	бела
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 44  хигиенска	 нега	 и	 нега	 на	 убавината	 на	
луѓето	

(210)	 TM  2007/835	 (220)	 23/08/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

ВИСТО ХОЛДИНГ доо
 ул. 507 бр.12 1000 Скопје, MK
(540)	

(591)	 црвена,	бела,	кафена,	жолта,	златна	и	црна
(554)	 тродимензионална
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	30 	брашно	и	производи	од	жита,	леб	
кл. 43 	услуги	за	подготвување	храна	и	пијалаци	

(210)	 TM  2007/836	 (220)	 23/08/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

ВИСТО ХОЛДИНГ доо
 ул. 507 бр.12 1000 Скопје, MK

(540)	

(591)	 црвена,	бела,	кафена,	жолта,	златна	и		црна
(554)	 тродимензионална
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 30		брашно	и	производи	од	жита,	леб	
кл. 43		услуги	за	подготвување	храна	и	пијалаци	

(210)	 TM  2007/837	 (220)	 27/08/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(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)	

PUDELINO

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 5		храна	за	доенчиња;	диететски	производи	за	
медицинска	намена	
кл.	 29 	 месо,	 риба,	 живина	 и	 дивеч,	 месни	
екстракти,	конзервирано,	сушено	и	варено	овошје	
и	зеленчук;	желе,	џемови,	компоти;	јајца,	млеко	и	
млечни	производи;	масла	и	масти	за	јадење	
кл. 30  кафе,	чај,	какао,	шеќер,	ориз,	тапиока,	саго,	
замена	за	кафе;	брашно,	производи	од	жита,	леб,	
колач,	 слатки,	 бонбони,	 сладолед;	 мед,	 меласа;	
квасец,	прашок	за	печење,	сол,	сенф,	оцет,	сосови	
(мирудии),	мирудии;	мраз	

(210)	 TM  2007/838	 (220)	 27/08/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(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)	

JOGOLINO

(551)	 индивидуална
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(510,	511)
кл. 5  храна	за	доенчиња;	диететски	производи	за	
медицинска	намена	
кл. 29	 	 месо,	 риба,	 живина	 и	 дивеч,	 месни	
екстракти,	конзервирано,	сушено	и	варено	овошје	
и	зеленчук;	желе,	џемови,	компоти;	јајца,	млеко	и	
млечни	производи;	масла	и	масти	за	јадење	
кл.	30  кафе,	чај,	какао,	шеќер,	ориз,	тапиока,	саго,	
замена	за	кафе;	брашно,	производи	од	жита,	леб,	
колач,	 слатки,	 бонбони,	 сладолед;	 мед,	 меласа;	
квасец,	прашок	за	печење,	сол,	сенф,	оцет,	сосови	
(мирудии),	мирудии;	мраз	

(210)	 TM  2007/839	 (220)	 27/08/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 KIA MOTORS CORPORATION
 231, Yangjae-dong, Seocho-gu, Seoul, KR
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ		

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црна,	бела	и	сива	
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 12  возила,	 особено	 патнички	 автомобили,	
камиони,	 автобуси,	 минибуси,	 автомобили	 со	
четири	тркала,	комбиња,	моноволуменски	возила	

(210)	 TM  2007/843	 (220)	 29/08/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Друштво за трговија на мало и големо КАМ 

ДОО
 Булевар Србија 35,1000 Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

MILORD

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	29	 	конзервирано,	сушено	и	варено	овошје	и	
зеленшук;	желатин	за	исхрана	(желиња),	џемови,	
компоти;	јајца,	млеко	и	млечни	производи;	масла	
за	јадење	и	масти	
кл.	 30	 	 ароматични	 препарати	 за	 употреба	
во	 исхраната;	 бадеми	 (слатки	 врз	 база	 на	
бадеми);бадемово	 тесто;	 бисквити;	 бонбони;	
вафли;	 какао	 (производи	 од	 какао),	 какао	 крем,	
чоколаден	 крем,	 карамел	 бонбони;	 марципан	 /
слатки	од	шеќер	и	бадем/;		медени	слатки;		мирудии	
ароматични;	овошни	слатки;	пудинзи;	слаткарски	
производи;	слатки;	фино	ситно	печиво;	фондани	/
врста	бонбони/;	чајни	колачња	/мињони/;	шеќерни	
производи	
кл.	35		трговски	дејности;	увоз-извоз	(агенција	за	
увоз-извоз)	

(210)	 TM  2007/844	 (220)	 29/08/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Друштво за трговија на мало и големо КАМ 

ДОО
 Булевар Србија 35,1000 Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

LIA

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 5	 	 апсорбирачки	 памук	 (вата);	 памук	 за	
медицинска	употреба;	појаси	за	хигиенски	влошки,	
хигиенски	влошки;	хигиенски	пелени	за	впивање	
на	мочката,	хигиенски	шамичиња	
кл.	16		бришачи			за			раце			/хартиени/;			гумирани		
ленти	 	 /хартиени	 	 	 производи/;	 	 лигавчиња	 од	
хартија	/на	деца	околу	врат	за	да	не	се	извалкаат/;	
пелени	 од	 хартија	 или	 целулоза	 за	 еднократна	
употреба;	пелени-гаќички	од	хартија	или	целулоза	
за	 еднократна	 употреба;	 покривки	 за	 маса	
(хартиени);	 симнување	 шминка	 (шамичиња	 од	
хартија	 за	 симнување	 на	 шминката);	 украсни	
подлоги	 од	 хартија;	 филтер	 хартија;	 хартиени	
вреќички;	 хартиени	 или	 целулозни	 пелени	 /за	
еднократна	 употреба/;	 хартиени	 крпчиња	 за	
симнување	 шминка;	 хартиени	 ленти;	 	 	 хартија;			
хигиенска			хартија			и			бришење			(производи			за	
бришење);	џебни	шамичиња	/хартиени/
кл.	35  трговски	дејности;	увоз-извоз	 (агенции	за	
увоз-извоз)	

(210)	 TM  2007/847	 (220)	 30/08/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 DIKTAS DIKIS IPLIK SANAYI VE TICARET A.S. 
 Tugayyolu Caddesi  No: 22 34846 Cevizli, Maltepe 

ISTANBUL, TR
(740)	 МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ,	Д.О.О.	Скопје		Ул.	Апостол	

Гусларот	3,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 зелена,	бела	и	златна
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	23 	предено	и	конец	за	текстил	
кл. 26		конци	
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(210)	 TM  2007/855	 (220)	 03/09/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 E.R. Squibb & Sons, L.L.C., a Delaware Limited 

Liability Company,
 Lawrenceville-Princeton Road, Princeton New 

Jersey 08540, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ		ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

AVELLE

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 10	 	 медицински	 уреди,	 имено,	 пневматски	
уреди	за	третирање		венозна	инсуфициенциј	

(210)	 TM  2007/857	 (220)	 31/08/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 ДООЕЛ МЕБЕЛ-ВИ ОД ВИНИЦА
 ул. МАРКСОВА БР: 23 ВИНИЦА, MK
(540)	

(591)	 жолта,	црвена	и	црна
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 20  мебел	(производство	на	мебел	тапациран	
и	корпусен)	

(210)	 TM  2007/861	 (220)	 04/09/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 La Roche-Posay Laboratoire Pharmaceutique 

Societe Anonyme 
 Avenue Rene Levayer, 86270 La Roche-Posay, 

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

13,	1000,	Скопје
(540)	

LA ROCHE-POSAY

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	3 	 парфеми,	 тоалетна	 вода;	 гелови,	 соли	 за	
бањање	и	за	туширање	што	не	се	за	мсдицинска	
употреба;	тоалетни	сапуни,	дезодоранси	за	тело;	
козметика,	имено,	креми,	млека,	лосиони,	гелови	
и	пудри	за	лицето,	телото	и	рацете;	препаратм	за	
заштита	од	сонце	(козметички	производи);	мејк-ап	

препарати;	 шампони;	 гелови,	 спрејеви,	 пенести	
креми	 и	 мелеми	 за	 стилизирање	 на	 косата	 и	
нега	на	коса;	лак	за	коса;	препарати	за	боење	и	
отстранување	на	бојата	на	 косата;	препарати	за	
трајна	ондулација	и	виткање	на	косата;	етерични	
масла	за	лична	употреба	

(210)	 TM  2007/862	 (220)	 04/09/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 AД „ЈАКА-80” Радовиш
 ул. Маршал Тито бр.2 Радовиш, MK
(540)	

(591)	 портокалова,	 црвена,	 светло	 и	 темно	 жолта,	
светло	 и	 темно	 зелена,	 светло	 и	 темно	 сина	 и	
виолетова

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 5 	 фармацевтски,	 ветеринарски	 препарати;	
санитарни	 препарати	 за	 медицински	 цели;	
диететски	 супстанциии	 што	 се	 користат	 во	
медицината,	 храна	 за	 бебиња;	 фластери,	
материјали	за	завон;	материјали	за	пломбирање	
заби	и	забарски	смолн;	средства	за	дезинфекција;	
препаратн	за	уннштување	штетници;	фунгициди,	
хербициди	

(210)	 TM  2007/864	 (220)	 04/09/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 JAMNICA d.d.
 Getaldiceva 3, HR-10000 Zagreb, HR
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ		

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 зелена,	бела	и	црна
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 32	 	 минерална	 и	 газирана	 вода	 и	 други	
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безалкохолни	 пијалаци;	 пијалаци	 од	 овошје	 и	
овошни	 сокови;	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалаци	

(210)	 TM  2007/865	 (220)	 04/09/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 JAMNICA d.d.
 Getaldiceva 3, HR-10000 Zagreb, HR
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ		

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 розова,	бела	и	црна
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 32 	 минерална	 и	 газирана	 вода	 и	 други	
безалкохолни	 пијалаци;	 пијалаци	 од	 овошје	 и	
овошни	 сокови;	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалаци	

(210)	 TM  2007/866	 (220)	 04/09/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 JAMNICA d.d.
 Getaldiceva 3, HR-10000 Zagreb, HR
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ		

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 жолта,	бела	и	црна
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 32	 	 минерална	 и	 газирана	 вода	 и	 други	
безалкохолни	 пијалаци;	 пијалаци	 од	 овошје	 и	
овошни	 сокови;	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалаци	

(210)	 TM  2007/868	 (220)	 06/09/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Dow AgroSciences LLC  a Delaware limited 

liability company
 9330 Zionsville Road Indianapolis, Indiana 46268, 

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

13,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	5 	пестициди,	препарати	за	уништување	коров	
и	уништување	штетници;	фунгициди;	инсектициди	
и	нематоциди	

(210)	 TM  2007/869	 (220)	 06/09/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 GRUPO BIMBO, S.A.B. DE C.V. 
 Prolongacion Paseo de la Reforma no. 1000 

Colonia Pena Blanca Santa Fe, Delegacion Alvaro 
Obregon C.P. 01210, Mexico Distrito Federal, MX

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

(540)	

(591)	 светло	 и	 темно	 розова,	 циклама,	 бела,	 жолта,	
сива,	светло	и	темно	сина,	црна	и	виолетова

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 30	 	 кафе,	 чај,	 какао,	 шеќер,	 ориз,	 тапиока,	
саго,	 замена	 за	 кафе;	 брашно	 и	 производи	 од	
жита,	леб,	колач,	слатки,	сладолед;	мед,	меласа,	
квасец,	прашок	за	печење,	сол,	сенф;	оцет,	сосови	
(како	мирудии);	мирудии;	мраз	

(210)	 TM  2007/873	 (220)	 06/09/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 FRUTEX Sh.p.k.
 Brigada 123 Suhareke, KOSOVO, YU
(740)	 ТОНЕВСКИ		ДРАГАН,	АДВОКАТ		бул.	„Кочо	Рацин”	

бр.	14/4	-	13,	1000	Скопје
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(540)	

(591)	 виолетова,	златно	жолта,	црвена	и	бела	боја
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 29  месо,	 риба,	 живина	 и	 дивеч,	 месни	
преработки,	 конзервирано,	 смрзнато,	 сушено	 и	
варено	овошје	и	зеленчук,	желе,	џемови,	компоти,	
јајца,	млеко	и	млечни	производи,	масла	и	масти	
за	јадење;	
кл.	30		кафе,	чај,	како,	шекер,	ориз,	тапиока,	саго,	
замена	 за	 кафе,	 брашно	 и	 производи	 од	 жита,	
леб,	производи	од	тесто	и	слатки,	сладолед,	мед,	
меласа,	 квасец,	 прашок	 за	 печење,	 сол,	 сенф,	
оцет,	сосови	(како	мирудии),	мирудии,	мраз;	
кл.	 32	 	 пиво,	 минерална	 и	 сода	 вода	 и	 други	
безалкохолни	 пијалаци,	 енергетски	 пијалаци,	
пијалаци	 од	 овошје	 и	 овошни	 сокови,	 сирупи	 и	
други	препарати	за	производство	на	пијалаци;	

(210)	 TM  2007/874	 (220)	 06/09/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Galex proizvodnja in promet s farmacevtskimi in 

drugimi proizvodi, d.d.
 Tisinska ulica 29g, 9000 Murska Sobota, SI
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ		

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

MELOXAN GALEX

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 5 	 фармацевтски	 и	 ветеринарни	 препарати;	
санитарни	 препарати	 за	 медицински	 цели;	
диететски	 супстанциии	 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,	фармацевтски	производи	

(210)	 TM  2007/875	 (220)	 07/09/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Lidl Stiftung & Co. KG
 Stiftsbergstr. 1, D-74167 Neckarsulm, DE
(740)	 ТОНЕВСКИ		ДРАГАН,	АДВОКАТ		бул.	„Кочо	Рацин”	

бр.	14/4	-	13,	1000	Скопје

(540)	

NAUTICA

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 29	 	 риба,	 производи	 од	 риба,	 преработки	 и	
деликатесни	 салати	 што	 содржат	 риба,	 вкусна-
пикантна	 храна	 што	 во	 својата	 основа	 содржи	
риба	како	и	сите	наведени	производи	во	замрзната	
состојба,	конзервирана	риба	

(210)	 TM  2007/879	 (220)	 10/09/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Здружение на граѓани за промоција и 

унапредување на спортот ГЛОБАЛ Скопје
 ул. Блажо Орландиќ бр. 2-б, Скопје, MK
(540)	

(591)	 бела,	модро	сина	и	портокалова
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 16 	 хартија,	 картон	 и	 производи	 од	 нив	што	
не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	 печатени	
работи,	 книговезачки	 материјал,	 фотографии,	
канцелариски	материјал,	материјали	за	пакување	
што	не	се	опфатени	со	другите	класи;	печатарски	
букви,	клишиња	
кл.	18		кожа	и	имитација	на	кожа	и	производите	од	
нив,	што	не	се	опфатени	со	другите	класи,	кожа	од	
животни,	куфери	и	патни	торби,	чадори	за	дожд	и	
за	сонце	и	стапови	за	одење	
кл. 24  текстил	и	текстилни	производи,	што	не	се	
опфатени	со	другите	класи,	покривки	за	кревети	
и	маси	
кл.	25 	облека,	чевли	и	капи	
кл.	28		игри	и	играчки,	производи	за	гимнастика	и	
спорт	што	не	се	опфатени	со	другите	класи	
кл. 35  огласување,	канцелариски	работи	
кл.	41	 	образовни	услуги,	подготвување	настава,	
забава,	спортски	и	културни	активности	

(210)	 TM  2007/883	 (220)	 12/09/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Procter & Gamble Business Services Canada 

Company
 c/o Steward Mc Kevley Stirling Scales 1959 

Upper Water Street, Suite 900 Halifax Nova Scotia 
Canada B3J2X2, CA

(740)	 МАРГАРИТА		ПЕКЕВСКА,		адвокат		ул.	„Народен	
Фронт”	21/4-5	1000	Скопје,	1000,	Скопје
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TM 2007/888

(540)	

ADVANTAGE BREATH REFRESH

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 21 	 четки	 за	 заби,	 електрични	 четки	 за	
заби,	 материјали	 за	 правење	 четки,	 	 	 делови	 и	
подесувачи	за	претходно	кажаните	стоки	вклучени	
во	 класата	 21,	 четки,	 држачи	 и	 деспензери-сите	
вклучени	 во	 класата	 21,	 орални	 и	 дентални	
хигиенски	продукти	во	класата	21,	четки	за	 јазик	
(мануелни	и	електрични)	и	чиста	на	јазик	

(210)	 TM  2007/884	 (220)	 13/09/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 ПРИНЦИП КОМЕРЦ ДООЕЛ
 ул. 50 Дивизија 43/3 Скопје, MK
(540)	

(591)	 зелена,	бела,	кафена	и	црна
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	29 	маслинки	(конзервирани)	
кл. 31 	маслинки	
кл. 35 	услуги	при	продажба	на	мало	и	големо	со	
маслинки	

(210)	 TM  2007/885	 (220)	 13/09/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Друштво за сообраќај и трговија ТЕНИКС Сина 

ЛАГУНА Санде дооел Скопје
 ул. Мечкин Камен бр. 67 Ѓорче Петров Скопје, 

MK
(540)	

(591)	 црвена	и	бела
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	39		транспортни	услуги	такси	превоз	
	
	

(210)	 TM  2007/886	 (220)	 13/09/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Друштво за сообраќај и трговија ТЕНИКС Сина 

ЛАГУНА Санде дооел Скопје
 ул. Мечкин Камен бр. 67 Ѓорче Петров Скопје, 

MK
(540)	

(591)	 жолта,	црвена	и	црна
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	39		транспортни	услуги	такси	превоз	

(210)	 TM  2007/887	 (220)	 13/09/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 WYETH  a Delaware corporation,
 Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940-

0874, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

APRELAS

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 5 	 фармацевтски	 препарати	 за	 лекување	
менопаузни	 и	 постменопаузни	 пореметување	
кај	 жените,	 и	 за	 спречување	 и	 лекување	
остеопороза	

(210)	 TM  2007/888	 (220)	 13/09/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 WYETH  a Delaware corporation,
 Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940-

0874, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ		ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

APRELLE

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 5 	 фармацевтски	 препарати	 за	 лекувањее	
менопаузни	 и	 постменопаузни	 пореметување	
кај	 жените,	 и	 за	 спречување	 и	 лекување	
остеопороза	
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TM 2007/896

(210)	 TM  2007/896	 (220)	 17/09/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Златевски Љубиша
 ул. „Фазанерија” 1  бр.96,  Гостивар, MK
(540)	

(591)	 зелена,	црвена,	сребрена	и	бела
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	32		минерална	и	сода	вода	

(210)	 TM  2007/898	 (220)	 17/09/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Златевски Љубиша
 ул. „Фазанерија” 1  бр.96,  Гостивар, MK
(540)	

(591)	 зелена,	бела,	жолта,	сина	и	црна
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 32 	 пиво,	 минерална	 и	 сода	 вода	 и	 други	
безалкохолни	 пијалаци,	 пијалаци	 од	 овошје	 и	
овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалаци	

(210)	 TM  2007/899	 (220)	 17/09/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Златевски Љубиша
 ул. „Фазанерија” 1  бр.96,  Гостивар, MK
(540)	

(591)	 портокалова,	црна,	сребрена	и	бела
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 32  енергетски	безалкохолни	пијалаци	

(210)	 TM  2007/900	 (220)	 18/09/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Златевски Љубиша
 ул. „Фазанерија” 1  бр.96,  Гостивар, MK
(540)	

(591)	 жолта,	црвена,	сребрена,	бела	и	црна
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 32		енергетски	безалкохолни	пијалаци	

(210)	 TM  2007/901	 (220)	 17/09/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Златевски Љубиша
 ул. „Фазанерија” 1  бр.96,  Гостивар, MK
(540)	

(591)	 сина,	црна,	бела,	сребрена	и	црвена
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	32		енергетски	безалкохолни	пијалaци	
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(210)	 TM  2007/903	 (220)	 18/09/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(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)	

VAL

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	5 	фармацевтски	производи,	кардиоваскуларни	
лекови	

(210)	 TM  2007/905	 (220)	 19/09/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 ДПТУ ЕКСТРА МЕИН БОРИС ДООЕЛ
 ул. Ѓорче Петров бр. 4 1300 Куманово , MK
(540)	

(591)	 црвена,	зелена,	златна,	бела	и	црна
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 29		месо	и	месни	производи	
кл. 35	 	услуги	за	продажба	на	големо	и	мало	на	
прехранбени	производи	

(210)	 TM  2007/909	 (220)	 20/09/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 CADBURY LIMITED
 Bournville, Birmingham, GB
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ		ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

CADBURY CHOCLAIRS

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 30		немедицински	слатки;	чоколада;	чоколадни	
слатки;	 шеќерни	 слатки;	 смрзнати	 слатки;	
разладени	 слатки;	 колач,	 бисквити	 и	 обланди;	
гуми	за	џвакање	
	

	

(210)	 TM  2007/912	 (220)	 20/09/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Друштво за производство и промет КАДИНО 

ИНДУСТРИ ГРУП ДООЕЛ увоз-извоз
 с. Кадино Илинден, 1000 Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 30	 	 	 брашно	 и	 производи	 од	 жита,	 леб,	
производи	од	тесто	и	слатки,	квасец	
кл.	 35  огласување,	 водење	 на	 работење,	
управување	со	работи,	канцелариски	работи	
кл. 43 		услуги	за	подготвување	храна	

(210)	 TM  2007/913	 (220)	 20/09/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Златевски Љубиша
 ул. „Фазанерија” 1  бр.96,  Гостивар, MK
(540)	

(591)	 сребрена,	црвена,	кафена,	црна	и	жолта
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 32	 	 пиво,	 минерална	 и	 сода	 вода	 и	 други	
безалкохолни	 пијалаци	 од	 овошје	 и	 овошни	
сокови,	сирупи	и	други	препарати	за	производство	
на	пијалаци	

(210)	 TM  2007/916	 (220)	 21/09/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Друштво за производство трговија и услуги 

ПИВКА 2002 ДОО увоз-извоз Неготино
 ул. Манчо Малеминов бр. 30 ,Неготино, MK
(740)	 НАДА	АНГЕЛОВСКА,	адвокат		бул.	Маршал	Тито	

22/2-8	1000	Скопје,	1000,	Скопје
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(540)	

(591)	 црна	и	златна
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 32 	 пиво;	 минерална	 и	 сода	 вода	 и	 други	
безалкохолни	 пијалаци;	 пијалаци	 од	 овошје	 и	
овошни	 сокови;	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалаци	
кл. 33 	алкохолни	пијалаци	(осван	пиво)	

(210)	 TM  2007/917	 (220)	 21/09/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Друштво за производство трговија и услуги 

ПИВКА 2002 ДОО увоз-извоз Неготино
 ул. Манчо Малеминов бр. 30 ,Неготино, MK
(740)	 НАДА	АНГЕЛОВСКА,	адвокат		бул.	Маршал	Тито	

22/2-8	1000	Скопје,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 жолто	кафена	и	златна
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 32	 	 пиво;	 минерална	 и	 сода	 вода	 и	 други	
безалкохолни	 пијалаци;	 пијалаци	 од	 овошје	 и	
овошни	 сокови;	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалаци	
кл.	33 	алкохолни	пијалаци	(осван	пиво)	

(210)	 TM  2007/918	 (220)	 21/09/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Друштво за производство трговија и услуги 

ПИВКА 2002 ДОО увоз-извоз Неготино
 ул. Манчо Малеминов бр. 30 ,Неготино, MK
(740)	 НАДА	АНГЕЛОВСКА,	адвокат		бул.	Маршал	Тито	

22/2-8	1000	Скопје,	1000,	Скопје

(540)	

(591)	 темно	црвена	и	златна
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 32 	 пиво;	 минерална	 и	 сода	 вода	 и	 други	
безалкохолни	 пијалаци;	 пијалаци	 од	 овошје	 и	
овошни	 сокови;	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалаци	
кл. 33  алкохолни	пијалаци	(освен	пиво)	

(210)	 TM  2007/919	 (220)	 21/09/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Друштво за производство трговија и услуги 

ПИВКА 2002 ДОО увоз-извоз Неготино
 ул. Манчо Малеминов бр. 30 ,Неготино, MK
(740)	 НАДА	АНГЕЛОВСКА,	адвокат		бул.	Маршал	Тито	

22/2-8	1000	Скопје,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 зелена	и	златна
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 32	 	 пиво;	 минерална	 и	 сода	 вода	 и	 други	
безалкохолни	 пијалаци;	 пијалаци	 од	 овошје	 и	
овошни	 сокови;	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалаци	
кл. 33 	алкохолни	пијалацио	(осван	пиво)	

(210)	 TM  2007/920	 (220)	 21/09/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Друштво за производство трговија и услуги 

ПИВКА 2002 ДОО увоз-извоз Неготино
 ул. Манчо Малеминов бр. 30 ,Неготино, MK
(740)	 НАДА	АНГЕЛОВСКА,	адвокат	бул.	Маршал	Тито	

22/2-8	1000	Скопје,	1000,	Скопје
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(540)	

PIVKA

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 32 	 пиво;	 минерална	 и	 сода	 вода	 и	 други	
безалкохолни	 пијалаци;	 пијалаци	 од	 овошје	 и	
овошни	 сокови;	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалаци	
кл. 33  алкохолни	пијалаци	(осван	пиво)	

(210)	 TM  2007/922	 (220)	 24/09/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 J.Safra IP Holding Co.
 47 Boulevard Royal, L-2449, LU
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ		ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

J.SAFRA

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	14		благородни	метали,	вклучително	благородни	
метални	прачки,	монети	и	медали	
кл. 36		банкарски,	финансиски,	осигурителни	или	
слични	 услуги,	 осигурителни	 услуги,	 банкарски	
услуги,	кредитни	услуги	и	услуги	на	позајмување,	
кредитни	картички,	лизинг	и	финансирање,	услуги	
на	спонзорирање	фондови,	услуги	на	менаџирање	
со	имот,	брокерски	услуги	за	хартии	од	вредност	
и	берзански	стоки,	услуги	на	правно	застапување,	
траст	фондови,	берзанско	тргување,	советување	
и	финансирање	недвижности	

(210)	 TM  2007/923	 (220)	 24/09/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 J.Safra IP Holding Co.
 47 Boulevard Royal, L-2449, LU
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ		ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

JOSEPH SAFRA

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 14		благородни	метали,	вклучително	благородни	
метални	прачки,	монети	и	медали	
кл. 36		банкарски,	финансиски,	осигурителни	или	
слични	 услуги,	 осигурителни	 услуги,	 банкарски	
услуги,	кредитни	услуги	и	услуги	на	позајмување,	
кредитни	картички,	лизинг	и	финансирање,	услуги	
на	спонзорирање	фондови,	услуги	на	менаџирање	
со	имот,	брокерски	услуги	за	хартии	од	вредност	

и	берзански	стоки,	услуги	на	правно	застапување,	
траст	фондови,	берзанско	тргување,	советување	
и	финансирање	на	недвижности	

(210)	 TM  2007/925	 (220)	 25/09/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 ИНА енерго систем Стефан ДООЕЛ
 ул.Никола Парапунов бр.3А - 4 / 1, Т.Ц. Карпош 

4, 1000 Скопје, MK
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 9 	системи	за	автоматизација	на	индустриски	
процеси	

(210)	 TM  2007/927	 (220)	 25/09/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Geely Holding Group Co., Ltd.
 Zhong-xing Road, Bin-jiang District, Hangzhou, 

Zhejiang, CN
(740)	 Бајалски	Димитар,	адвокат		Ул.	Ѓуро	Ѓаковиќ	бр.	

72/1-1	1000	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	12		автомобили,	кутија	од	менувач	за	копнени	
возила;	 електрични	 возила;	 мотори	 за	 копнени	
возила;	уреди	против	кражба	на	возила;	 гуми	за	
тркала	за	возила;	каросерии	за	возила;	мотоцикли;	
спортски	 автомобипи;	 возила	 за	 движење	 пo	
копно,	воздух,	вода	или	шини	
кл. 37		одржување	и	поправка	на	моторни	возила;	
сервисни	 станици	 за	 возила;	 подмачкување	 на	
возила;	 чистење	 на	 возила;	 третман	 на	 возила	
против	 рѓосување;	 инсталација	 и	 поправка	 на	
аларм	 против	 обивање;	 одржување	 и	 поправка	
на	 авиони;	 повторна	 обработка	 на	 гуми;	
вулканизација	 на	 гуми	 (поправка);	 поправка	 на	
гумени	тркала	за	возила	
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TM 2007/929

(210)	 TM  2007/929	 (220)	 26/09/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Merz Pharmaceuticals GmbH Eckenheimer
  Landstr. 100 60318 Frankkfurt/Main, DE
(740)	 НОШПАЛ		БОРИС,	адвокат	Ул.	„Љубљанска’’	бб,	

1000	Скопје,	1000,	Скопје
(540)	

PANTOGAR

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 5	 	 фармацевтски	 и	 ветеринарни	 препарати;	
санитарни	препарати	за	медицински	цели;	диетски	
супстанциии	 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  2007/930	 (220)	 26/09/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 BIONORICA AG Kerschensteiner
 str. 11-15, 92318 Neumarkt, DE
(740)	 НОШПАЛ		БОРИС,	адвокат		Ул.	„Љубљанска’’	бб,	

1000	Скопје,	1000,	Скопје
(540)	

SINUPRET

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 5	 	 фармацевтски	 и	 ветеринарни	 препарати;	
санитарни	препарати	за	медицински	цели;	диетски	
супстанциии	 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	

(210)	 TM  2007/934	 (220)	 26/09/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 МЏ РОБИН ДОО
 ул. Ленинградска бр. 6 1230 Гостивар, MK
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје

(540)	

FORMULA

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	30		гуми	за	џвакање	

(210)	 TM  2007/935	 (220)	 27/09/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 COLGATE - PALMOLIVE COMPANY
 300 Park Avenue NEW YORK, N.Y.10022, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ		ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

360° SONIC ENERGY

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	21 	четки	за	заби	

(210)	 TM  2007/937	 (220)	 27/09/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH
 Max-Born-Strasse 4 22761 Hamburg, DE
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ		

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

VIBRANT

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	34  тутун,	било	преработен	или	непреработен;	
цигари;	 пури;	 производи	 од	 тутун;	 супститути	
(замена)	 за	 тутун,што	 не	 се	 за	 медицинска	
употреба	или	за	лекување,	кибрити	и	производи	
за	пушачите	

(210)	 TM  2007/938	 (220)	 28/09/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 AUCTOR d.o.o
 Dezmanova 5, 1000 Zagreb, HR
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ		

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

AUCTOR

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	36		услуги	на	споредник	за	работа	со	хартии	од	
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вредност	и	имоти	од	вредност;	финансиски	услуги;	
банкарски	услуги	и	менувачници;	управување	со	
недвижности	

(210)	 TM  2007/939	 (220)	 28/09/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 AUCTOR d.o.o
 Dezmanova 5, 1000 Zagreb, HR
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ		

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 златна
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 36  услуги	на	посредник	за	работа	со	хартии	од	
вредности;		имоти	од	вредност;	финансиски	услуги;	
банкарски	услуги	и	менувачници;	управување	со	
недвижности	

(210)	 TM		2007/940	 (220)	 28/09/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Georg Gavrilovic
 Ilica 8, HR-10000 Zagreb, HR
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ		

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

DEDIS

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 29 	месо,	риба,	живина	и	дивеч,	сите	видови		
конзервирани	 и	 неконзервирани	 производи	 од	
истите;	 прехранбени	 намирници	 од	 животинско	
потекло;	 месни	 екстракти;	 конзервирани,	
сушено	 и	 варено	 овошје	 и	 зеленчук;	 зеленшук;	
желе,	 џемови,	 компоти,	 	 	 јајца,	 млеко	 и	 млечни	
производи,	масла	и	масти	за	јадење	

(210)	 TM  2007/942	 (220)	 28/09/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Europapress Holding d.o.o
 Koranska 2  10000 Zagreb, HR
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ		

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

SUTRA

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 16		печатарски	производи	
кл.	 35 	 огласување	 и	 рекламирање,	 водење	
комерцијални	 работи;	 комерцијална	 админис–
трација;	канцелариски	работи	
кл.	 41  обука,	 стручно	 оспособување;	 разонода;	
спортски	и	културни	активности	

(210)	 TM  2007/943	 (220)	 28/09/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Europapress Holding d.o.o
 Koranska 2  10000 Zagreb, HR
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ		

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

УТРЕ

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	16  печатарски	производи	
кл. 35	 	 огласување	 и	 рекламирање,	 водење	
комерцијални	 работи;	 комерцијална	 админис–
трација;	канцелариски	работи	
кл. 41 	 обука,	 стручно	 оспособување;	 разонода;	
спортски	и	културни	активности	

(210)	 TM  2007/945	 (220)	 02/10/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 BAXTER INTERNATIONAL INC.
 One Baxter Parkway Deerfield, Illinois 60015, US
(740)	 Бајалски	Димитар,	адвокат		Ул.	Ѓуро	Ѓаковиќ	бр.	

72/1-1	1000	Скопје
(540)	

VIAFLO

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	10		пластични	контејнери	за	раствори	

(210)	 TM  2007/946	 (220)	 02/10/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 BAXTER INTERNATIONAL INC.
 One Baxter Parkway Deerfield, Illinois 60015, US
(740)	 Бајалски	Димитар,	адвокат		Ул.	Ѓуро	Ѓаковиќ	бр.	

72/1-1	1000	Скопје
(540)	

ЕXTRANEAL

(551)	 индивидуална
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(510,	511)
кл. 5		раствори	за	дијализа,	опрема	за	дијализа	и	
фармацевтски	производи	за	истата	намена	

(210)	 TM  2007/947	 (220)	 02/10/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 BAXTER INTERNATIONAL INC.
 One Baxter Parkway Deerfield, Illinois 60015, US
(740)	 Бајалски	Димитар,	адвокат		Ул.	Ѓуро	Ѓаковиќ	бр.	

72/1-1	1000	Скопје
(540)	

DIANEAL

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 5  раствори	за	дијализа,	опрема	за	дијализа	и	
фармацевтски	производи	за	истата	намена	

(210)	 TM  2007/948	 (220)	 02/10/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 BAXTER INTERNATIONAL INC.
 One Baxter Parkway Deerfield, Illinois 60015, US
(740)	 Бајалски	Димитар,	адвокат		Ул.	Ѓуро	Ѓаковиќ	бр.	

72/1-1	1000	Скопје
(540)	

PHYSIONEAL

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	5 	раствори	за	дијализа,	опрема	за	дијализа	и	
фармацевтски	производи	за	истата	намена	

(210)	 TM  2007/949	 (220)	 02/10/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 NOVARTIS AG
 4002 BASEL, CH
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ		ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

VENOFER

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 5	 	 фармацевтски	 и	 ветеринарни	 препарати;	
санитарни	 препарати	 за	 медицинска	 употреба;	
диететски	 супстанциии	 што	 се	 користат	 во	
медицината,	 храна	 за	 бебиња;	 фластери,	
материјали	за	завои;	материјали	за	пломбирање	
заби	и	забарски	смоли	

	

(210)	 TM  2007/950	 (220)	 02/10/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 NOVARTIS AG
 4002 BASEL, CH
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ		ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

SPASMEX

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 5 	 фармацевтски	 и	 ветеринарни	 препарати;	
санитарни	 препарати	 за	 медицинска	 употреба;	
диететски	 супстанциии	 што	 се	 користат	 во	
медицината,	 храна	 за	 бебиња;	 фластери,	
материјали	за	завои;	материјали	за	пломбирање	
заби	и		забарски	смоли	

(210)	 TM  2007/951	 (220)	 02/10/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 NOVARTIS AG
 4002 BASEL, CH
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ		ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

MODURETIC

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 5 	 фармацевтски	 и	 ветеринарни	 препарати;	
санитарни	 препарати	 за	 медицинска	 употреба;	
диететски	 супстанциии	 што	 се	 користат	 во	
медицината,	 храна	 за	 бебиња;	 фластери,	
материјали	за	завои;	материјали	за	пломбирање	
заби	и	забарски	смоли	

(210)	 TM  2007/952	 (220)	 02/10/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(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)	

RIDORA

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	5 	фармацевтски	производи	
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(210)	 TM  2007/954	 (220)	 03/10/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Мешано друштво со странски капитал 

со ограничена одговорност во приватна 
сопственост за производство, промет, услуги, 
транспорт ФРОТИРЕКС Михаил и Ангел ДОО 
увоз-извоз Скопје

 Источна индустриска зона дел 3 бб - Гази Баба, 
MK

(740)	 МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ,	 Д.О.О.	 Скопје		
Ул.	Апостол	Гусларот	3,	1000,	Скопје

(540)	

(591)	 сива	и	црна
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	23		предено	и	конец	за	текстил	
кл. 24 	текстил	и	текстилни	производи,	што	не	се	
опфатени	со	другите	класи,	покривки	за	кревети	
и	маси	

(210)	 TM  2007/957	 (220)	 03/10/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P.
 650 Madison Avenue, New York, N.Y. 10022, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ		ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

POLO BLACK

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 3  парфеми,	 колонска	 вода,	 тоалетна	 вода,	
парфимирана	 вода,	 мириси,	 за	 после	 бричење,	
гел	 за	 бричење,	 крема	 за	 бричење,	 крема	 за	
после	 бричење,	 гел	 за	 после	 бричење,	 лосион	
за	 после	 бричење,	 балсам	 за	 после	 бричење,	
антиперспиранти,	дезодоранс	за	лична	употреба,	
талк	пудра,	пудра	за	тело,	козметика	и	производи	
за	нега	на	убавината,	имено	хидратантен	крем	за	
тело,	крема	и	лосион	за	лице	и	тело,	ексфолиатор,	
крема	и	лосион	за	миење	на	тело,	потемнување	и	
сончање,	крема	и	лосион	за	заштита	од	сонцето,	
производи	 за	 нега	 на	 коса,	 имено	 шампони,	
кондиционери,	за	миење	коса,	за	измивање	коса,	
креми	и	лосион	за	коса,	брилиантин	и	препарати	
за	стимулација	на	скалпот,	производи	за	бањање	и	
туширање,	имено	тоалетен	сапун,	шампон	за	тело,	
за	триење	на	тело,	за	мазнење	(смекнување)	на	
тело,	соли	за	бањање,	гел	за	бањање	и	туширање,	
масло	за	бањање	и	туширање,	етерични	масла	

	

(210)	 TM  2007/958	 (220)	 03/10/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P.
 650 Madison Avenue, New York, N.Y. 10022, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ		ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

POLO SPORT

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 3 	 парфеми,	 колонска	 вода,	 тоалетна	 вода,	
парфимирана	 вода,	 мириси,	 за	 после	 бричење,	
гел	 за	 бричење,	 крема	 за	 бричење,	 крема	 за	
после	 бричење,	 гел	 за	 после	 бричење,	 лосион	
за	 после	 бричење,	 балсам	 за	 после	 бричење,	
антиперспиранти,	дезодоранс	за	лична	употреба,	
талк	пудра,	пудра	за	тело,	козметика	и	производи	
за	нега	на	убавината,	имено	хидратантен	крем	за	
тело,	крема	и	лосион	за	лице	и	тело,	ексфолиатор,	
крема	и	лосион	за	миење	на	тело,	потемнување	и	
сончање,	крема	и	лосион	за	заштита	од	сонцето,	
производи	 за	 нега	 на	 коса,	 имено	 шампони,	
кондиционери,	за	миење	коса,	за	измивање	коса,	
креми	и	лосион	за	коса,	брилиантин	и	препарати	
за	стимулација	на	скалпот,	производи	за	бањање	и	
туширање,	имено	тоалетен	сапун,	шампон	за	тело,	
за	триење	на	тело,	за	мазнење	(смекнување)	на	
тело,	соли	за	бањање,	гел	за	бањање	и	туширање,	
масло	за	бањање	и	туширање,	етерични	масла	

(210)	 TM  2007/959	 (220)	 03/10/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P.
 650 Madison Avenue, New York, N.Y. 10022, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ		ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

POLO

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 3	 	 парфеми,	 колонска	 вода,	 тоалетна	 вода,	
парфимирана	 вода,	 мириси,	 за	 после	 бричење,	
гел	 за	 бричење,	 крема	 за	 бричење,	 крема	 за	
после	 бричење,	 гел	 за	 после	 бричење,	 лосион	
за	 после	 бричење,	 балсам	 за	 после	 бричење,	
антиперспиранти,	дезодоранс	за	лична	употреба,	
талк	пудра,	пудра	за	тело,	козметика	и	производи	
за	нега	на	убавината,	имено	хидратантен	крем	за	
тело,	крема	и	лосион	за	лице	и	тело,	ексфолиатор,	
крема	и	лосион	за	миење	на	тело,	потемнување	и	
сончање,	крема	и	лосион	за	заштита	од	сонцето,	
производи	 за	 нега	 на	 коса,	 имено	 шампони,	
кондиционери,	за	миење	коса,	за	измивање	коса,	
креми	и	лосион	за	коса,	брилиантин	и	препарати	
за	стимулација	на	скалпот,	производи	за	бањање	и	
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туширање,	имено	тоалетен	сапун,	шампон	за	тело,	
за	триење	на	тело,	за	мазнење	(смекнување)	на	
тело,	соли	за	бањање,	гел	за	бањање	и	туширање,	
масло	за	бањање	и	туширање,	етерични	масла	

(210)	 TM  2007/961	 (220)	 03/10/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 AB Lindex 
 Nils Ericsonsplatsen 3, 411 03 Goteborg, SE
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ		Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	25		облека,	обувки,	покривала	за	глава	

(210)	 TM  2007/962	 (220)	 03/10/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 AB Lindex 
 Nils Ericsonsplatsen 3, 411 03 Goteborg, SE
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ		Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(540)	

FASHION REPORT BY LINDEX

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 16  часописи	и	останати	печатени	производи	
кл. 25		облека,	обувки,	покривала	за	глава	

(210)	 TM  2007/963	 (220)	 04/10/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 МАКЕДОНСКА ФАРМАЦИЈА ДООЕЛ Скопје
 ул. 11 Октомври бр.6/3 Скопје, MK
(740)	 Петре	Шилегов,	 адвокат	 	Бул.К.Ј.Питу	бр.17	лок	

33,	1000	Скопје,	1000
(540)	

KORINCARE NEO

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 5  фармацевтски	 и	 ветеринарни	 препарати;	
санитарни	 препарати	 за	 медицински	 цели;	
диететски	 супстанциии	 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  2007/965	 (220)	 05/10/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Фонд за здравствено осигурување на 

Македонија
 ул. Македонија бб, 1000 Скопје, MK
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ		

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црвена	и	бела
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 5 	 фармацевтски	 и	 ветеринарни	 препарати;	
санитарни	 препарати	 за	 медицински	 цели;	
диететски	 супстанциии	 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.	 36	 	 осигурување,	 осигурување	 (информации	
за	 осигурување),	 осигурување	 (консултации	 за	
осигурување)	
кл.	 41 	 конференции	 (организирање	 и	 водење	
конференции),	 конгреси	 (организирање	 и	
водење	конгреси),	планирање	приеми,	практично	
обучување,	 семинари	 (организирање	 и	 водење	
семинари),	симпозиуми	(организирање	и	водење	
симпозиуми)	
кл.	 44	 	 медицински	 услуги,	 болнички	 услуги,	
детоксикација,	 диспанзери,	 естетска	 хирургија,	
фармација,	 физиотерапија,	 хирургија,	 клиники,	
медицинска	 помош,	 установи	 за	 опоравување,	
оптичарски	 услуги,	 породување,	 психологија,	
инсеминација,	 санаториуми,	 здравствени	услуги,	
стоматологија	
кл.	45		лични	и	општествени	услуги	што	ги	даваат	
трети	 лица	 за	 задоволување	 на	 потребите	 на	
поединци	
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(210)	 TM  2007/966	 (220)	 05/10/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Фонд за здравствено осигурување на 

Македонија
 ул. Македонија бб, 1000 Скопје, MK
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ		

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 5	 	 фармацевтски	 и	 ветеринарни	 препарати;	
санитарни	 препарати	 за	 медицински	 цели;	
диететски	 супстанциии	 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.	 36 	 осигурување,	 осигурување	 (информации	
за	 осигурување),	 осигурување	 (консултации	 за	
осигурување)	
кл. 41 	 конференции	 (организирање	 и	 водење	
конференции),	 конгреси	 (организирање	 и	
водење	конгреси),	планирање	приеми,	практично	
обучување,	 семинари	 (организирање	 и	 водење	
семинари),	симпозиуми	(организирање	и	водење	
симпозиуми)	
кл. 44 	 медицински	 услуги,	 болнички	 услуги,	
детоксикација,	 диспанзери,	 естетска	 хирургија,	
фармација,	 физиотерапија,	 хирургија,	 клиники,	
медицинска	 помош,	 установи	 за	 опоравување,	
оптичарски	 услуги,	 породување,	 психологија,	
инсеминација,	 санаториуми,	 здравствени	услуги,	
стоматологија	
кл. 45		лични	и	општествени	услуги	што	ги	даваат	
трети	 лица	 за	 задоволување	 на	 потребите	 на	
поединци	

(210)	 TM  2007/967	 (220)	 05/10/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Фонд за здравствено осигурување на 

Македонија
 ул. Македонија бб, 1000 Скопје, MK
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ		

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

(540)	

(591)	 црвена	и	бела
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 5 	 фармацевтски	 и	 ветеринарни	 препарати;	
санитарни	 препарати	 за	 медицински	 цели;	
диететски	 супстанциии	 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. 36 	 осигурување,	 осигурување	 (информации	
за	 осигурување),	 осигурување	 (консултации	 за	
осигурување)	
кл. 41 	 конференции	 (организирање	 и	 водење	
конференции),	 конгреси	 (организирање	 и	
водење	конгреси),	планирање	приеми,	практично	
обучување,	 семинари	 (организирање	 и	 водење	
семинари),	симпозиуми	(организирање	и	водење	
симпозиуми)	
кл. 44 	 медицински	 услуги,	 болнички	 услуги,	
детоксикација,	 диспанзери,	 естетска	 хирургија,	
фармација,	 физиотерапија,	 хирургија,	 клиники,	
медицинска	 помош,	 установи	 за	 опоравување,	
оптичарски	 услуги,	 породување,	 психологија,	
инсеминација,	 санаториуми,	 здравствени	услуги,	
стоматологија	
кл.	45		лични	и	општествени	услуги	што	ги	даваат	
трети	 лица	 за	 задоволување	 на	 потребите	 на	
поединци	

(210)	 TM  2007/968	 (220)	 05/10/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Фонд за здравствено осигурување на 

Македонија
ул. Македонија бб, 1000 Скопје, MK
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ		

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
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(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 5 	 фармацевтски	 и	 ветеринарни	 препарати;	
санитарни	 препарати	 за	 медицински	 цели;	
диететски	 супстанциии	 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.	 36  осигурување,	 осигурување	 (информации	
за	 осигурување),	 осигурување	 (консултации	 за	
осигурување)	
кл. 41 	 конференции	 (организирање	 и	 водење	
конференции),	 конгреси	 (организирање	 и	
водење	конгреси),	планирање	приеми,	практично	
обучување,	 семинари	 (организирање	 и	 водење	
семинари),	симпозиуми	(организирање	и	водење	
симпозиуми)	
кл. 44 	 медицински	 услуги,	 болнички	 услуги,	
детоксикација,	 диспанзери,	 естетска	 хирургија,	
фармација,	 физиотерапија,	 хирургија,	 клиники,	
медицинска	 помош,	 установи	 за	 опоравување,	
оптичарски	 услуги,	 породување,	 психологија,	
инсеминација,	 санаториуми,	 здравствени	услуги,	
стоматологија	
кл.	45 	лични	и	општествени	услуги	што	ги	даваат	
трети	 лица	 за	 задоволување	 на	 потребите	 на	
поединци	

(210)	 TM  2007/969	 (220)	 08/10/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 LIEBRE ENTERPRISES LIMITED
 Riga Feraiou 2, Limassol Centre, Block B, 5th 

floor, Office 508, Limassoi, CY
(740)	 МАРГАРИТА		ПЕКЕВСКА,		адвокат		ул.	„Народен	

Фронт”	21/4-5	1000	Скопје,	1000,	Скопје
(540)	

ZEDER

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	6		брави	

кл.	 12	 	 брави	 за	 автомобили,	 контакт	 брави	 и	
брави	за	спречување	на	кражби	на	возила	

(210)	 TM  2007/970	 (220)	 09/10/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

ГУДАЛАТ ДОО Гостивар
 ул. Илинденска бр. 165, MK
(740)	 АНДОНОСКИ		МИТКО,	адвокат		ул.”Питу	Гули”	70,	

1000,	Скопје
(540)	

(591)	 портокалова,	зелена,	жолта,	црвена	и	кафена
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	32  	безалкохолни	пијалаци,	пијалаци	од	овошје	
и	 овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалаци	

(210)	 TM  2007/971	 (220)	 09/10/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

ГУДАЛАТ ДОО Гостивар
 ул. Илинденска бр. 165, MK
(740)	 АНДОНОСКИ		МИТКО,	адвокат	ул.”Питу	Гули”	70,	

1000,	Скопје
(540)	

(591)	 портокалова,	зелена,	жолта,	црвена		и	кафена
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 32 	безалкохолни	пијалаци,	пијалаци	од	овошје	
и	 овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалаци	

(210)	 TM  2007/972	 (220)	 09/10/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

ГУДАЛАТ ДОО Гостивар
 ул. Илинденска бр. 165, MK
(740)	 АНДОНОСКИ		МИТКО,	адвокат		ул.”Питу	Гули”	70,	

1000,	Скопје
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(540)	

(591)	 црвена,	зелена,	портокалова	и	жолта
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 32			безалкохолни	пијалаци,	пијалаци	од	овошје	
и	 овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалаци	

(210)	 TM  2007/976	 (220)	 09/10/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 3 СТ увоз-извоз ДОО Скопје Друштво за 

производство на моторни и индустриски 
масла, трговија и услуги

 бул. Партизански одреди 119, 1000 Скопје, MK
(540)	

(591)	 црвена	и	бела
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 4 	 сите	 видови	 моторни	 масла	 и	 масти	 и	
индустриски	 масла	 и	 мазива;	 адитиви	 хемиски,	
на	 моторните	 горива;	 оружје	 (маст	 за	 оружје);	
восок	 за	 ремени;	 ремени	 (масти	 за	 ремени);	
ремени(производи	 против	 лизгање)	 масло	 од	
коски	 за	 индустриска	 употреба;	 моторни	 горива;	
течности	за	подмачкување	на	алатки	за	режење;	
рицинусово	 масло	 за	 техничка	 употреба;	
смеси	 за	 врзување	 на	 правот	 за	 чистење;	
смеси	 за	 налегнување	 на	 правот;	 производи	 за	
отстранување	 на	 правот;	 течности	 (течности	 за	
подмачкување	 на	 алатки	 за	 режење);	 масла	 за	
оплата	 [градежништво];	 масла	 за	 заштита	 на	
ѕидови;	масла	за	заштита	на	кожата;	кожа	(масти	
за	кожа)	

(210)	 TM  2007/977	 (220)	 09/10/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 3 СТ увоз-извоз ДОО Скопје Друштво за 

производство на моторни и индустриски 
масла, трговија и услуги

 бул. Партизански одреди 119, 1000 Скопје, MK
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 4  сите	 видови	 моторни	 масла	 и	 масти	 и	
индустриски	 масла	 и	 мазива;	 адитиви	 хемиски,	
на	 моторните	 горива;	 оружје	 (маст	 за	 оружје);	
восок	 за	 ремени;	 ремени	 (масти	 за	 ремени);	
ремени(производи	 против	 лизгање)	 масло	 од	
коски	 за	 индустриска	 употреба;	 моторни	 горива;	
течности	за	подмачкување	на	алатки	за	режење;	
рицинусово	 масло	 за	 техничка	 употреба;	
смеси	 за	 врзување	 на	 правот	 за	 чистење;	
смеси	 за	 налегнување	 на	 правот;	 производи	 за	
отстранување	 на	 правот;	 течности	 (течности	 за	
подмачкување	 на	 алатки	 за	 режење);	 масла	 за	
оплата	 [градежништво];	 масла	 за	 заштита	 на	
ѕидови;	маспа	за	заштита	на	кожата;	кожа	(масти	
за	кожа)	

(210)	 TM  2007/984	 (220)	 10/10/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Електростопанство на Македонија АД за 

дистрибуција и снабдување со електрична 
енергија Скопје

 ул. 11 Октомври бр. 9, 1000 Скопје, MK
(540)	

(591)	 сребрена	и	сина
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 35 	 подготовка	 на	 договори	 за	 снабдување	
со	 електрична	 енергија,	 оперативно-економско	
советување	 исто	 така	 во	 врска	 со	 енергетски	
прашања,	пресметка	на	енергетската	ефикасност	
кл.	37		градежни	работи,	поправки,	инсталирање	
-	особено	во	секторот	за	снабдување	со	енергија	
кл. 39 	 набавка	 и	 дистрибуција	 на	 енергија,	
снабдување	 со	 електрична	 енергија	 на	
потрошувачи,	 советување	 за	 енергетскиот	
сектор,	 давање	под	 закуп	броила	 за	мерење	на	
потрошувачката	на	енергија	
кл.	 42  истражување,	 подготовка	 на	 проценки,	
инженерски	 работи,	 планирање	 проекти	 и	
подготовка	на	програми	за	обработка	на	податоци	
од	областа	на	снабдување	со	енергија	

(210)	 TM  2007/985	 (220)	 10/10/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 British American Tobacco (Brands) Inc.,
 2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington, 

Delaware 19808, US
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(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	
СКОПЈЕ		Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје

(540)	

(591)	 сива,	темно	сива,	црна	и	бела	
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	34 	цигари,	тутун,	тутунски	производи,	филтери	
за	цигари,	артикли	за	пушачи,	запалки,	кибрити	

(210)	 TM  2007/987	 (220)	 10/10/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 DANA CORPORATION
 4500 Dorr Street, Toledo, Ohio 43615, US
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ			ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(540)	

VICTOR REINZ

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 7		мотори	(освен	мотори	за	земни	возила),	како	и	
нивни	делови;	капаци	за	вентили,	особено	капаци	
за	 вентили	 што	 содржат	 уреди	 за	 одделување	
на	 честичките	 на	 флуидот	 од	 млазот	 гасови;	
дихтунзи	за	монтажа	на	мотори	и	постројки	и	за	
цевки,	 како	и	 за	монтажа	на	мотори	и	 преносни	
системи	 (запчаници)	 направени	 од	 метал	 и/или	
меки	 материјали	 и/или	 еластомерни	 материјали	
и/или	 пластика	 и/или	 гума;	 конкретно	 дихтунзи	
за	 глава	 на	 цилиндри,	 дихтунзи	 за	 обвивка	 на	
цилиндри,	 дихтунзи	 за	 компресори,	 дихтунзи	
за	 интеркулери	 (intercoolers)	 и	 други	 топлински	
разменувачи,	 дихтунзи	 за	 сопирачки	 системи,	
дихтунзи	 за	 уреди	 за	 инјектирање,	 дихтунзи	 за	
термостати,	затнувачи	за	радијални	окна/отвори,	
затнувачи	за	тело	на	вентили,	дихтунзи	за	капак	
на	вентили,	дихтунзи	за	собирни	садови	за	масло,	
дихтунзи	за	влезни	(доводни)	цевни	инсталации,	
дихтунзи	за	издувни	цевни	инсталации,	дихтунзи	
за	излезни/издишни	системи,	дихтунзи	за	системи	
за	издувни	гасови,	дихтунзи	за	турбо	компресори,	
дихтунзи	за	системи	за	рециркулација	на	издувни	
гасови,	 дихтунзи	 за	 ротирачи	 (axels),	 дихтунзи	
за	 граничници,	дихтунзи	 за	ретардери	 (уреди	 за	
сопирање),	 дихтунзи	 за	 водни	 пумпи,	 дихтунзи	
за	пумпи	за	масло,	дихтунзи	за	уреди	за	ладење	
на	 маслото,	 дихтунзи	 за	 куќиште	 на	 синџири,	

дихтунзи	 за	 картери,	 дихтунзи	 за	 капаци	 на	
цилиндри,	 дихтунзи	 за	 филтери	 на	 воздухот	 за	
карбуратор,	дихтунзи	за	носачи	на	брегасти	оски,	
дихтунзи	 за	 меѓупростор	 на	 вентили/клипови,	
дихтунзи	 за	 временско	 подесување	 на	 капаци;	
дихтунзи	 за	 прирабници,	 дихтунзи	 за	 врски	 со	
завртки,	дихтунзи	за	машини	и	уреди,	дихтунзи	за	
пмпи,	особено	за	инјекциони	и	хидраулички	пумпи,	
затнувачки	прстени	во	вид	на	 „О”,	 профилирани	
затнувачки	прстени,	затнувачки	прстени	за	отвори,	
средство	 за	 стегање	 или	 системи	 за	 дихтунзи,	
особено	 завртки	 и	 навртки,	 на	 пр.	 навртки	
отпорни	на	топлина	за	цилиндрите	(Cylinder	heat	
bolts);	дихтунзи	со	вградени	електронски	делови,	
конкретно	 дихтунзи	 со	 вградени	 сонди	 и	 жици;	
делови	 за	 прикачување	 за	 машини	 и	 уреди	 за	
мотори	и	преносни	системи	(запчаници)	направени	
од	метал	и/или	пластика,	склопки	за	закачување	
за	машини	и	уреди	за	мотори	и	преносни	системи	
(запчаници),	 што	 содржат	 најмалку	 еден	 дел	 за	
закачување	направен	од	метал	и/или	пластика	и	
дихтунг;	стегачки	и	преносни	валци	за	машини	или	
уреди;	 мевови	 (дувалки),	 мембрани,	 електрични	
изолатори,	топлинска	изолација,	грејни	елементи,	
затнувачи	за	рабови,	лизгачки	лежишта,	муфови,	
потпорни	 прстени,	 цевки	 (валци);	 делови	 за	
заштита	од	топлина	и	бучава	за	возила,	конкретно	
за	млазот	издувни	 гасови,	особено	штитници	од	
топлина,	расклопни	елементи,	стегачки	елементи;	
делови	 што	 содржат	 затнувачки	 елементи	 и	
топлинска	и/или	заштита	од	бучава;	делови	што	
содржат	 топлинска	 и/или	 заштита	 од	 бучава	 и	
додатни	елементи;	пластични	делови	за	монтажа	
на	 мотори	 и	 преносни	 системи	 (запчаници)	 за	
возила,	 уреди	 за	 инјектирање,	 цевки;	 средство	
за	 отстранување	 дихтунзи;	 затнувачки	 комплети	
што	 содржат	 најмалку	 два	 од	 горенаведените	
дихтунзи	или	делови	
кл.	9 	делови	и	компоненти	за	апарати	и	машини	
за	претворање	на	согорливи	и	оксидациони	агенси	
во	 еднонасочна	 струја	 за	 фиксни,	 подвижни	 и	
транспортни	 средства	 со	 оваа	 опрема,	 особено	
еднополни	 плочи,	 двополни	 плочи,	 крајни	
(задни)	 плочи,	 изолирачки	 слоеви	 и	 плочи	
како	 и	 дихтунзи,	 системи	 за	 дихтунзи,	 системи	
за	 зажичување	 и	 премачкување	 како	 и	 нивни	
делови;	 електрохемиски	 ќелии	 и	 нивни	 делови	
со	 вградени	 електронски	 делови,	 конкретно	
дихтунзи	 со	 вградени	 сонди	 и	 жици;	 делови	 и	
компоненти	 за	 апарати	 и	 машини	 со	 еден	 или	
повеќе	редови	на	електрохемиски	ќелии	со	аноди,	
катоди	и	електролити	и	сродната	опрема	за	довод	
на	 потребните	 хемикалии	 за	 ќелии	 за	 гориво	 за	
високи	 температури,	 ќелии	 за	 гориво	 од	 цврст	
оксид,	 ќелии	 за	 гориво	 од	 растопен	 јаглен	 и	
ќелии	за	гориво	од	полимерски	електролит,	како	и	
ќелии	за	гориво	од	директен	метанол;	реактори	и	
нивни	делови	за	претворање	на	метанол	и	други	
јаглеводороди	 во	 водород	 за	 употреба	 во	 ќелии	
за	гориво	
кл.	12	 	мотори	за	земни	возила	и	нивни	делови,	
особено	 за	 мотори	 со	 согорување,	 капаци	 за	
вентили	особено	капаци	за	вентили	што	содржат	
уреди	 за	 одделување	 на	 честичките	 гориво	 од	
млазот	 гасови;	 дихтунзи	 за	 монтажа	 на	 мотори,	
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влечни/тракциски	системи,	компресори	за	возила,	
направени	 од	 метал	 и/или	 мек	 материјал	 и/или	
еластомерни	 материјали	 и/или	 пластика	 и/или	
гума,	 конкретно	 дихтунзи	 за	 глава	 на	 цилиндри,	
дихтунзи	 за	 обвивка	 на	 цилиндри,	 дихтунзи	 за	
компресори,	 дихтунзи	 за	 интеркулери(intercoo
lers)	 и	 други	 топлински	 разменувачи,	 дихтунзи	
за	 сопирачки	 системи,	 дихтунзи	 за	 уреди	 за	
инјектирање,	 дихтунзи	 за	 термостати,	 заптивки	
за	 радијални-окна/отвори,	 затнувачи	 за	 тело	 на	
вентили,	 дихтунзи	 за	 собирни	 садови	 за	 масло,	
дихтунзи	за	капак	на	вентили,	дихтунзи	за	влезни	
(доводни)	цевни	инсталации,	дихтунзи	за	издувни	
цевни	инсталации,	дихтунзи	за	излезни	системи,	
дихтунзи	за	системи	за	издувни	гасови,	дихтунзи	
за	 турбо	 компресори,	 дихтунзи	 за	 системи	 за	
рециркулација	 на	 издувни	 гасови,	 дихтунзи	
за	 ротирачи	 (axels),	 дихтунзи	 за	 граничници,	
дихтунзи	 за	 ретардери	 (уреди	 за	 сопирање),	
дихтунзи	за	водни	пумпи,	дихтунзи	за	куќиште	на	
синџири,	дихтунзи	за	картери,	дихтунзи	за	капаци	
на	 цилиндри,	 дихтунзи	 за	 филтери	 на	 воздухот	
за	 карбуратор,	 дихтунзи	 за	 носачи	 на	 брегасти	
оски,	 дихтунзи	 за	 меѓупростор	 на	 вентили/
клипови,	 дихтунзи	 за	 временско	 подесување	 на	
капаци;	 дихтунзи	 за	 прирабници,	 дихтунзи	 за	
врски	 со	 завртки,	 дихтунзи	 за	 машини	 и	 уреди,	
дихтунзи	за	пумпи	за	масло,	дихтунзи	за	уреди	за	
ладење	на	маслото,	дихтунзи	за	пумпи,	особено	
за	 инјекциони	 и	 хидраулички	 пумпи,	 затнувачни	
прстени	во	вид	на	 „О”,	профилирани	затнувачни	
прстени,	затнувачни	прстени	за	отвори,	средство	
за	 стегање	 или	 системи	 за	 дихтунзи,	 особено	
завртки	 и	 навртки,	 на	 пр.	 навртки	 отпорни	 на	
топлина	за	цилиндри	(Cylinder	heat	bolts);	дихтунзи	
со	 вградени	 електронски	 делови,	 конкретно	
дихтунзи	 со	 вградени	 сонди	 и	 жици;	 делови	
за	 закачување	 на	 машини	 и	 уреди	 за	 мотори	 и	
преносни	 системи	 (запчаници)	 направени	 од	
метал	 и/или	 пластика,	 склопки	 за	 закачување	
машини	 и	 уреди	 за	 мотори	 и	 преносни	 системи	
(запчаници)	 што	 содржат	 најмалку	 еден	 дел	 за	
закачување	 направен	 од	 метал	 и/или	 пластика	
и	 дихтунг;	 делови	 за	 топлинска	 и	 заштита	 од	
бучава	 за	 возила,	 конкретно	 за	 млазот	 издувни	
гасови,	особено	штитници	од	топлина,	расклопни	
елементи,	стегачки	елементи;	делови	што	содржат	
затнувачни	елементи	и	топлинска	и/или	заштита	
од	бучава;	делови	што	содржат	топлинска	и/или	
заштита	од	бучава	и	додатни	елементи;	пластични	
делови	за	монтажа	на	мотори	и	преносни	системи	
(запчаници)	 за	 возила,	 уреди	 за	 инјектирање,	
цевки;	 средство	 за	 отстранување	 на	 дихтунзи;	
затнувачки	 комплети	 што	 содржат	 најмалку	 два	
од	горенаведените	дихтунзи	
кл.	 17	 	 природна	 гума,	 гума,	 мика	 и	 производи	
направени	 од	 истите,	 освен	 ако	 не	 се	 внесени	
во	 други	 класи	 на	 производи;	 производи	 и	
полупроизводи	 од	 пластика;	 материјали	 за	
дихтунзи,	 изолација	 и	 амбалажа;	 дихтунзи	 и	
амбалажа,	 затнувачки	 комплети,	 	 затнувачки	
соединенија,	 особено	 за	 дихтунзи	 	 што	 се	
формираат	 на	 самото	 место	 и	 дихтунзи	 што	 се	
корегираат	 на	 самото	 место,	 течни	 затнувачи,	
затнувачни	 прстени,	 затнувачни	 ленти,	 цевки/

валци	(не	се	од	метал);	фолии	од	пластика	(освен	
фолии	 за	 пакување);	 дихтунзи	 за	 радијатори	 и	
други	топлински	разменувачи	
кл. 42 	 планирање,	 консултација,	 монтажа,	
пресметка,	 истражување	 и	 развој	 во	 областа	
на	 моторите,	 технологијата	 на	 затнување,	
технологијата	 за	 намалување	 на	 бучавата	 и	 за	
топлинска	изолација,	технологијата	за	одделување	
на	 маслото	 и	 технологијата	 за	 ќелии	 за	 гориво;	
пресметки	за	готови	производи	

(210)	 TM  2007/990	 (220)	 10/10/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 ДТС корп
 ул. Сава Ковачевиќ бр. 6/19 Скопје, MK
(540)	

(591)	 темно	сина
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 9 	 мемории	 за	 сметачи	 /информатика/,	
микропроцесори,	обработка	на	податоци	(апарати	
за	 обработка	 на	 податоци),	 модеми,	 печатачи	
за	 компјутери,	 предаватели	 /телекомуникации/,	
тастатура	 за	 сметачи,	 глувче,	 монитори	
(информатика),	 сметачи	 (снимени	 програми	 за	
сметачи),	 сметачки	 машини,	 сметачи	 (работни	
програми	 за	 сметачи),	 информации	 (апарати	 за	
обработка	 на	 информации),	 електрични	 кабли	
(кабелски	 спојки),	 интеркомуникации	 (апарати	
за	 интеркомуникации),	 информатички	 програми	
/снимени/	
кл. 38 	 сметач	 (пренос	 на	 пораки	 и	 слики	 со	
сметач),	 пружање	 на	 услуги	 за	 приклучување	
кон	 глобални	 компјутерски	 мрежи	 (интернет	
провајдер),	 електронска	 пошта,	 комуникации	 по	
пат	на	сметачки	терминали	
кл.	 42 	 креирање	 и	 одржување	 веб-сајт	 за	
други,	 одржување	 (креирање	 и	 ...),	 хостирање	
компјутерски	 сајтови	 (веб-сајтови),	 изработка	 на	
софтверски	апликации,	изнајмување	софтвери	

(210)	 TM  2007/991	 (220)	 10/10/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Гордана Јанакиевска
 ул. Вич бр. 26/65 1000 Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	
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(591)	 бела,	 жолта,	 потемна	 и	 посветла	 сина,	 светло	
зелена,	темно	зелена	и	црна

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 16	 	 хартија,	 картон	 и	 производите	 од	 нив	
што	не	 се	 опфатени	 со	другите	 класи,	 печатени	
рабати,	 книговезнички	 материјал,	 фотографии,	
канцелариски	материјал,	лепила	за	канцелариска	
и	 куќна	 употреба;	 материјали	 што	 ги	 користат	
уметниците,	сликарски	четки,	машини	за	пишување	
и	канцелариски	прибор	(освен	мебел);	материјали	
за	 обука	 и	 настава	 (освен	 апарати);	 пластични	
материјали	 за	пакување	што	не	 се	опфатени	во	
другите	класи;	печатарски	букви,	клишиња	
кл.	39				транспортни	услуги;	патување	и	склади–
рање	стока;	организирање	патувања	
кл.	41			образовни	услуги;	подготвување		настава;	
забава;	спортски	и	културни	активности	

(210)	 TM  2007/993	 (220)	 15/10/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Chapman Entertainment Limited
 The Pavilion, 90 Point Pleasant, Wandsworth, 

London, SW 18 1 NN, GB
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ		ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

BAMBL

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 28	 	 комплети	 градинарски	 алат	 за	 играње;	
канти	и	лопатки	за	играње;	фигурички	на	детски		
јунаци	 од	 стриповите	 и	 цртаните	 филмови,	
додатоци	 и	 опкружувања	 за	 истите,	 посебно	
сетови	 за	 играње	 и	 фантазирање;	 апарати	
за	 правење	 меури;	 балони;	 топки;	 движечки	
играчки	на	батерии;	 игри	на	 плоча;	 елементи	 за	
градење;	игри	за	градење;	игри	со	карти;	украси	
за	божиќно	дрво,	облека	за	кукли	и	меки	играчки,	
прибор	 за	 кукли;	 кукли;	 колички	 за	 кукли;	 игри;	
гимнастички	спортски	производи,	куклички	што	се	
држат	во	рацете;	тропалки	за	бебиња,	движечки	
играчки	за	креветчиња	за	бебиња;	пузли;	змејови;	
манипулативни	пузли;	маски;	мобилни	телефони	
играчки;	 модели	 на	 возила;	 составни	 делови	
за	 моделирачки	 играчки	 и	 уреди	 за	 работа	
со	 моделирачките	 играчки	 кои	 се	 продаваат	
заедно;	 комплети	 алати;	 новитети	 за	 забава;	
мали	играчки	како	ситни	подароци	што	се	делат	
на	 забавите;	 карти	 за	играње;	плишани	играчки;	
кукли;	пузли;	играчки	за	јавање;	кутии	за	песок	за	
играње;	лизгалишта	и	тобогани	за	игра;	базени	со	
прстенест	 облик;	 базени	 на	 надување	 (за	 игра);	
играчки	за	бањање,	играчки	за	базени;	играчки	за	
прскање	 вода	 или	 течност;	 скејттемноцрвенави;	
лизгалки;	 скии;	 летечки	 дискови;	 стапови	 за	
хокеј;	 санки;	 играчки	 за	 правење	 балончиња;	
меки	 обликувани	 фигурички	 за	 играње;	 садови	

за	печење	за	играње;	кујнски	прибор	за	играње;	
играчки	 банкомати;	 разни	 фигурички;	 алат	 за	
играње;	ремени	играчки	за	носење	алат;	фарови	
за	 возила	 играчки;	 возила	 играчки;	 трицикли	
играчки;	хартиени	шапки	за	забава	

(210)	 TM  2007/994	 (220)	 15/10/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Laboratoire Garnier & Cie (Societe en nom 

collectif)
 281, Rue Saint-Honore, 75008 Paris, FR
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ		ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	3	 	 парфеми,	 тоалетна	 вода;	 гелови,	 соли	 за	
капење	 и	 туширање	 што	 не	 се	 за	 медицинска	
употреба;	 тоалетни	 сапуни,	 дезадоранси	 за	
тело;	 козметика	 имено	 креми,	 млека,	 лосипни,	
гелови	и	пудри	 за	лице,	 тело	и	раце;	 препарати	
за	заштита	од	сонце	(	козмстички	прпизводи);	мејк	
ап	препарати;	шампони;	гелови,	спрејеви,	пенасти	
креми	и	мелеми	за	стилизирање	на	косата	и	нега	
на	 косата;	 лак	 за	 коса;	 препарати	 за	 боење	 и	
отстранување	на	бојата	на	 косата;	 прспарати	 за	
трајна	ондулација	и	виткање	на	косата;	етерични	
масла	за	лична	употреба	

(210)	 TM  2007/995	 (220)	 15/10/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 ExxonMobil Oil Corporation, a corporation 

organized and existing under the laws of the state 
of New York

 5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-
2298, US

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

(540)	

MOBIL SUPER

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 4		моторни	масла	
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(210)	 TM  2007/996	 (220)	 15/10/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 The Procter  & Gamble Company
 One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 

45202, US
(740)	 МАРГАРИТА		ПЕКЕВСКА,		адвокат		ул.	„Народен	

Фронт”	21/4-5	1000	Скопје,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 3	 	 препарати	 за	 перење	 и	 белење	 и	 други	
супстанциии	за	употреба	при	перење;	препарати	
за	 чистење,	 полирање,	 рибање	 и	 абразивни	
препарати;	 сапуни;	 сите	погоре	споменати	стоки	
со	или	без	дезинфекциски	ефекти	
кл.	5		дезинфектанти	

(210)	 TM  2007/997	 (220)	 16/10/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Јеллов Пагес Дооел Тони-Скопје
 Козле бр. 80 Скопје, MK
(540)	

(591)	 црна,	жолта	и	бела
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	35		огласување	
кл. 38		телекомуникации	
кл.	41		објавување	на	он-лајн	весници	

(210)	 TM  2007/998	 (220)	 16/10/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 АД ЈАКА 80 Радовиш
 ул.Маршал Тито бр.2,Радовиш, MK
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ		ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје

(540)	

ЈАКАVIT

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 5 	 фармацевтски,	 и	 ветеринарни	 препарати;	
санитарни	 препарати	 за	 медицински	 цели;	
диететски	 супстанциии	 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  2007/999	 (220)	 16/10/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 American-Cigarette Company (Overseas) 

Limited
 Zaehlerweg 4, Zug 6300, CH
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ		Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(540)	

VOGUE

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	34		цигари,	тутун,	тутунски	производи,	артикли	
за	пушачи,	запалки,	кибрити	

(210)	 TM  2007/1000	 (220)	 17/10/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 British American Tobacco (Brands) Inc.
 2711 Centerville Road, Suite 300, Willmington, 

Delaware 19808, US
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ		Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(540)	

KENT HD

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	34 	цигари,	тутун,	тутунски	производи,	филтери	
за	цигари,	артикли	за	пушачи,	запалки,	кибрити	

(210)	 TM  2007/1001	 (220)	 17/10/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Smithers-Oasis Company
 2020 Front Street, Suite 301, Cuyahoga Falls, 

Ohio 44221, US
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ		

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
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(540)	

OASIS

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	1 	медиуми	за	семенски	култури	и	размножување	
на	растенија;	препарати	за	користење	со	цвеќиња	
и	растенија,	имено,	освежувачи	на	листови	за	сјај;	
препарати	 за	 одржување	 во	 живот	 и	 убавината	
на	сечени	цвеќиња;	препарати	за	навлажнување	
и	 претходен	 третман	 на	 свежо	 сечени	 цвеќиња;	
завршен	течен	спреј	за	освежување,	навлажнување	
и	заштита	на	цветни	дизајни	и	саксиски	растенија	

(210)	 TM  2007/1003	 (220)	 18/10/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Wm WRIGLEY Jr. Company
 410 North Michigan Avenue, Chicago, Illinois 

60611, US
(740)	 Бајалски	Димитар,	адвокат		Ул.	Ѓуро	Ѓаковиќ	бр.	

72/1-1	1000	Скопје
(540)	

KICK UP A GEAR

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 30 	 слаткарски	 производи,	 имено,	 гуми	 за	
џвакање,	 гуми	 за	 џвакање	 од	 кои	 се	 прават	
балончиња,	бонбони	и	бонбони	со	вкус	на	нане	

(210)	 TM  2007/1004	 (220)	 18/10/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Wm WRIGLEY Jr. Company
 410 North Michigan Avenue, Chicago, Illinois 

60611, US
(740)	 Бајалски	Димитар,	 адвокат	 Ул.	 Ѓуро	 Ѓаковиќ	 бр.	

72/1-1	1000	Скопје
(540)	

ORBIT CLEAN

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 30 	 слаткарски	 производи,	 имено,	 гуми	 за	
џвакање,	 гуми	 за	 џвакање	 од	 кои	 се	 прават	
балончиња,	бонбони	и	бонбони	со	вкус	на	нане	

(210)	 TM  2007/1006	 (220)	 18/10/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Emhart Glass SA 
 Hinterbergstrasse 22, PO Box 5361 Ch- 6330 

Cham, CH

(740)	 ЈОАНИДИС	ЈОВАН,	АДВОКАТ			ул.”Орце	Николов”	
155б,	1000,	Скопје

(540)	

EMHART

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 7  производствена	 машинерија	 за	 стаклени	
контејнери,	 особено	 за	 огништа,	 потпирачи,	
машини	за	обликување	и	машини	за	инспекција	

(210)	 TM  2007/1008	 (220)	 22/10/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 ТД за осигурување МАКОШПЕД Осигурување 

АД Скопје
 ул. Маршал Тито бр. 19, 1000 Скопје, MK
(740)	 ЈОАНИДИС	ЈОВАН,	АДВОКАТ		ул.”Орце	Николов”	

155б,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 бела,	црвена,	жолта,	темно	и	светло	сина
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 36		осигурување	

(210)	 TM  2007/1009	 (220)	 22/10/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 British American Tobacco (Brands) Inc.
 2711 Centerville Road, Suite 300, Willmington, 

Delaware 19808, US
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ		Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(540)	

LUCKY STRIKE

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	34		цигари,	тутун,	тутунски	производи,	артикли	
за	пушачи,	запалки,	кибрити	
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(210)	 TM  2007/1010	 (220)	 22/10/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Procter & Gamble Business Services Canada 

Company
 c/o Steward Mc Kevley Stirling Scales 1959 

Upper Water Street, Suite 900 Halifax Nova Scotia 
Canada B3J2X2, CA

(740)	 МАРГАРИТА	 	ПЕКЕВСКА,	 	адвокат	ул.	 „Народен	
Фронт”	21/4-5	1000	Скопје,	1000,	Скопје

(540)	

ORAL-B

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 3 	 препарати	 за	 нега	 и	 хигиена	 на	 устата,	
забите,		грлото,		непцата	и	усната	дупка,	препарати	
за	 плакнење	 за	 превенција	 од	 забен	 каменец	 и	
кариес,	 препарати	 за	 чистење	 	 заби,	 препарати	
за	 нега	 на	 забите,	 прав	 за	 заби,	 пасти	 за	 заби,	
перачи	за	уста,	спрејови	за	уста,		гелови	за	заби,		
флуорни	гелови,		флуорни	перачи	за	уста,		прав	
за	чистење,		тартар	боечки	таблети	

(210)	 TM  2007/1012	 (220)	 22/10/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Motorola,Inc.,a Delaware corporation
 1303 E. Algonquin Road,Schaumburg,IL 60196, 

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

13,	1000,	Скопје
(540)	

SONGID

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 9  мобилни	 телефони;	 софтвер,	 особено	
компјутерски	програми
снимени	 или	 во	 фиксни	 мемориски	 кола	 за	
употреба	 во	 телекомуникациските	 уреди	 и	
компјутерите	за	пренос,	репродуцирање,	пристап,	
пребарување,	 означување	 и	 барање	 музика,	
посебно	електронски	функции	кои	олеснуваат	да	
по	 пат	 на	 мобилни	 телефони	 и	 други	 екстерни	
извори	 	 да	 се	 препознава	 музика	 која	 се	 наоѓа	
во	 или	 е	 со	 компјутерски	 софтвер	 генерирана	
во	 мобилните	 телефони	 или	 компјутерите,	 што	
покажуваат	информации	во	врска	со	таа	музика	на	
мобилните	телефони	и	компјутерските	монитори	
кл.	 38   услуги	 на	 телекомуникација	 и	 пренос	
на	 податоци;	 советодавни	 и	 консултантски	
услуги	 во	 врска	 со	 услугите	 од	 областа	 на	
телекомуникацијата,	 интернетот,	 интранет	 и	
екстранет	мрежите;	далечинското	 	вчитување	на	
музика,	 видео	 игрите,	 дигиталните	 податоци	 и	
компјутерски	софтвер;	обезбедување	пристап	до	
компјутерските	мрежи

(210)	 TM  2007/1013	 (220)	 22/10/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Motorola,Inc.,a Delaware corporation
 1303 E. Algonquin Road,Schaumburg,IL 60196, 

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

13,	1000,	Скопје
(540)	

KICK SLIDER

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	9		мобилни					телефони,					пејџери,					радио					
примо-предаватели,	 електронски	 лични	
потсетници,	 слушалки	 и	 комплети	 слушалки	 со	
микрофон	 за	 мобилни	 телефони,	 микрофони,	
звучници,	 торби	 и	 кутии	 за	 телефони,	 футроли	
и	 држачи	 за	 телефони,	 компјутерски	 софтвер	 и	
програми	кои	се	користат	за	пренос,	репродуцирањ.
е	и	прием	на	звук,	светлина,	слика,	текст,	видео	
прикази	 и	 податоци	 преку	 телекомуникациска	
мрежа	 или	 системи	 помеѓу	 терминалите	 и	 за	
подобрување,	 интерактивност	 и	 олеснување	
на	 користење	 и	 пристап	 до	 компјутерски	 и	
комуникациски	 мрежи;	 компјутерски	 софтвер	 за	
електррнско	 трговско	 работење	 кој	 овозможува	
на	 корисникот	 безбедно	 да	 праќа	 нарачки	 и	
да	 врши	 исплата	 во	 областа	 на	 електронските	
деловни	трансакции	преку	глобална	компјутерска	
мрежа	 или	 телекомуникациска	 мрежа;	 софтвер	
за	 компјутерски	 игрици	 за	 мобилни	 уреди;	
компјутерски	софтвер	и	програми	за	управување	
и	 работа	 на	 безжичните	 телекомуникациски	
уреди;	 компјутерски	 софтвер	 за	 праќање	 и	
примање	на	 кратки	пораки	и	електронска	пошта	
и	 за	 филтрирање	 нетекстуални	 информации	 од	
податоците;	 дигитални	 камери,	 видео	 камери;	
картички	за	комуникациски	цели,	особено	картички	
со	податоци,	модемски	картички,	факс	картички;	
модеми,	 единици	 за	 глобално	 позиционирање,	
батерии,	лолначи	за	батерии,	адаптери	за	напон,	
антени	
кл.	38 		услуги		на	безжична	телефонија	и		елек–
тронски		пренос	на	податоци			и			документи			по			
пат	 	 	 на	 	 	 комуникациски	 	 	 мрежи	 	 	 и	 глобални	
компјутерски	мрежи	

(210)	 TM  2007/1014	 (220)	 22/10/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 L’Oreal, Societe Anonyme
 14 rue Royale, 75008 Paris, FR
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ		ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

PROMESSE
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(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 3		парфимериски	производи	

(210)	 TM  2007/1016	 (220)	 24/10/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

МЕДИА ДОО експорт-импорт
 ул. Митрополит Теодосиe Гологанов 59-1/6-15, 

1000 Скопје, MK
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ		

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(554)	 тродимензионална
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 3 	 алишта	 (средства	 за	 парфимирање	 на	
алишта),	 козметички	 производи,	 нега	 на	 кожата,	
омекнувачи,	 омекнувачи	 на	 алишта,	 сапуни	
за	 освежување,	 парфимериски	 производи,	
парфимирање	 на	 алиштата,	 перење	 (средства	
за	 белење),	 перење	 (средства	 за	 перење),	
перење	алишта,	перење	/чистење/	(производи	за	
чистење	со	триење),	плавење,	сапуни,	сапуни	за	
дезинфекција,	 сапуни	 за	 дезодорирање,	 сапуни	
за	миење,	шампони,	балзами	за	коса,	средства	за	
миење	садови	

(210)	 TM  2007/1017	 (220)	 24/10/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

МЕДИА ДОО експорт-импорт
 ул. Митрополит Теодосиe Гологанов 59-1/6-15, 

1000 Скопје, MK
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ		

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(554)	 тродимензионална

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 3	 	 алишта	 (средства	 за	 парфимирање	 на	
алишта),	 козметички	 производи,	 нега	 на	 кожа,	
омекнувачи,	 омекнувачи	 на	 алишта,	 сапуни	
за	 освежување,	 парфимериски	 производи,	
парфимирање	 на	 алиштата,	 перење	 (средства	
за	 белење),	 перење	 (средства	 за	 перење),	
перење	алишта,	перење	/чистење/	(производи	за	
чистење	со	триење),	плавење,	сапуни,	сапуни	за	
дезинфекција,	 сапуни	 за	 дезодорирање,	 сапуни	
за	миење,	шампони,	балзами	за	коса,	средства	за	
миење	садови	

(210)	 TM  2007/1018	 (220)	 24/10/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 CHR. HANSEN A/S
 BOGE ALLE 10-12, DK-2970 HORSHOLM, DK
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(540)	

PROBIOS

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 31 	 земјоделски	 семиња,	 зрна,	 мешунки;	
природни	 земјоделски	 производи,	 вклучително		
живи	 микробски	 култури;	 додатоци	 на	 храната	
вклучително	микробски	култури	за	прехранење	на	
стоката		и	живината	

(210)	 TM  2007/1019	 (220)	 24/10/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Bristol-Myers Squibb Company, a Delaware 

Corporation
 345 Park Avenue, New York, New York 10154, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ		ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 5 	 фармацевтски	 препарати	 за	 третман	 и	
превенција	на	рак	

(210)	 TM  2007/1023	 (220)	 26/10/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 JADRAN - Galenski Laboratorij d.d.
 Pulac b.b. Rijeka 51000, HR
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
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(540)	

CARBOMED

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 5		фармацевтски	производи	

(210)	 TM  2007/1024	 (220)	 26/10/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Друштво за производство и трговија МЕГА 

ПРИНТ ДООЕЛ увоз-извоз Струмица
 ул. Панче Пешев 55-2/1 Струмица , MK
(540)	

(591)	 темно	сина,	зелена	и	бела
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 16 	 хартија,	 картон	 и	 производите	 од	 нив	
што	не	 се	 опфатени	 со	другите	 класи,	 печатени	
работи,	 книговезнички	 материјал,	 фотографии,	
канцелариски	материјал,	лепила	за	канцелариска	
и	 куќна	 употреба,	 сликарски	 прибор,	 сликарски	
четки,	 машини	 за	 пишување	 и	 канцелариски	
прибор	 (освен	 мебел),	 материјал	 за	 обука	 и	
настава	(освен	апарати),	пластични	материјали	за	
пакување	што	не	се	опфатени	во	другите	класи,	
печатарски	букви,	клишиња	
кл. 35  рекламирање,	 водење	 на	 работењето,	
управување	со	работата,	канцелариски	работи	

(210)	 TM  2007/1025	 (220)	 26/10/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Друштво за трговија и услуги ТАРГЕТ ДООЕЛ 

Струмица
 ул. Маршал Тито 105 Струмица , MK
(540)	

(591)	 портокалова,	кафена	и	бела
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	35		услуги	при	продажба	на	мало	и	големо	со	
кондиторски	производи	
	

	

(210)	 TM  2007/1026	 (220)	 26/10/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Друштво за трговија и услуги ТАРГЕТ ДООЕЛ 

Струмица
 ул. Маршал Тито 105 Струмица , MK
(540)	

(591)	 портокалова,	кафена	и	бела
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	35 	услуги	при	продажба	на	мало	и	големо	со	
кондиторски	производи	

(210)	 TM  2007/1027	 (220)	 26/10/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Друштво за трговија и услуги ТАРГЕТ ДООЕЛ 

Струмица
 ул. Маршал Тито 105 Струмица , MK
(540)	

(591)	 портокалова,	кафена	и	бела
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	35 	услуги	при	продажба	на	мало	и	големо	со	
кондиторски	производи	

(210)	 TM  2007/1028	 (220)	 26/10/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 TREK Bicycle Corporation 
 801 West Madison, P.O. Box 183, Waterloo, 

Wisconsin 53594, US
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ		Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(540)	

TREK

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 12 	 велосипеди,	 компоненти	 и	 додатоци	 за	
велосипеди,	 особено	 рамки,	 седишта,	 седала,	
калници,	менувачи	на	брзини,	 синџири,	 стегач	и	
суспензии	за	велосипеди,	тркала	за	велосипеди,	
бандажи,	 прачки	 и	 гуми	 вклучително	 цевки	 и	
системи	за	гуми	слични	на	цевки,	држачи	за	багаж	
за	велосипеди,	потпирачи	за	велосипеди,	заштитни	
брави,	 велосипедски	 шишиња	 за	 пијалаци	 и	
нивни	држачи;	држачи	за	велосипеди	на	возила;	
детски	приколки	и	колички;	велосипедски	држачи	
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за	поправка	на	велосипеди	
кл.	25 	облека,	покривачи	за	глава,	ракавици;	се	за	
горенаведените	стоки	прилагодено	за	носење	при	
возење	 велосипед,	 	 велосипедски	 настани	 или	
учествувања	 во	 спортски	 и	 фитнес	 активности,	
ништо	од	наведеното	за	планинарање,	алпинизам	
или	скијање	

(210)	 TM  2007/1029	 (220)	 26/10/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 PIVKA perutninarstvo d.d. 
 Kal 1 6257 PIVKA, SI
(740)	 Адвокатско	 друштво	 ДЕБАРЛИЕВ,	 ДАМЕСКИ	 И	

ЌЕЛЕШОСКА	 ул.	 Алберт	 Ајнштајн	 бр.4/1	 1000	
Скопје

(540)	

(591)	 зелена,	црвена,	портокалова	и	сива
(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	
кл. 8  рачни	алати	и	направи;	прибор	за	 јадење;	
ладно	оружје	и	жилети	
кл. 12	 	 возила;	 апарати	 за	 движење	 по	 земја,	
воздух	или	вода	
кл. 29	 	 месо,	 риба,	 живина	 и	 дивеч	 месни	
преработки;	 конзервирано,	 сушено	 и	 варено	
овошје	и	зеленчик;	желе,	џемови,	компоти;	 јајца,	
млеко	 и	 млечни	 производи;	 масло	 и	 масти	 за	
јадење	
кл. 31   земјоделски,	градинарски,	шумски	произ–
води	и	зрнести	производи	што	не	се	опфатени	со	
другите	 класи;	 животни	 (живи);	 свежо	 овошје	 и	
зеленчук,	семиња,	билки	и	природно	цвеќе,	храна	
за	животни;	пивски	слад	
кл.	35	 	 огласување;	водење	на	работење;	упра–
вување	со	работи;	канцелариски	работи	
кл. 36	 	 осигурување;	финансиски	 работи;	моне–
тарни	работи;	работи	поврзани	со	недвижен	имот	
кл. 39  транспортни	услуги;	пакување	и	складирање	
стоки;	организирање	на	патувања	
кл.	40 	обработка	на	материјали	
кл.	43 	услуги	за	подготвување	храна	и	пијалаци;	
привремено	сместување	
кл.	 45	 	 правни	 услуги;	 безбедносни	 услуги	 за	
заштита	на	имот	и	лица;	лични	и	социјални	услуги	
што	 ги	 даваат	 трети	 лица	 за	 задоволување	 на	
потребите	на	поединци	

(210)	 TM  2007/1030	 (220)	 26/10/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 PIVKA perutninarstvo d.d. 
 Kal 1 6257 PIVKA, SI
(740)	 Адвокатско	 друштво	 ДЕБАРЛИЕВ,	 ДАМЕСКИ	 И	

ЌЕЛЕШОСКА	 ул.	 Алберт	 Ајнштајн	 бр.4/1	 1000	
Скопје

(540)	

(591)	 црвена	и	жолта
(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	
кл. 8 	рачни	алати	и	направи;	прибор	за	 јадење;	
ладно	оружје	и	жилети	
кл. 12	 	 возила;	 апарати	 за	 движење	 по	 земја,	
воздух	или	вода	
кл. 29	 	 месо,	 риба,	 живина	 и	 дивеч	 месни	
преработки;	 конзервирано,	 сушено	 и	 варено	
овошје	и	зеленчик;	желе,	џемови,	компоти;	 јајца,	
млеко	 и	 млечни	 производи;	 масло	 и	 масти	 за	
јадење	
кл. 31   земјоделски,	градинарски,	шумски	произ–
води	и	зрнести	производи	што	не	се	опфатени	со	
другите	 класи;	 животни	 (живи);	 свежо	 овошје	 и	
зеленчук,	семиња,	билки	и	природно	цвеќе,	храна	
за	животни;	пивски	слад	
кл.	 35	 	 огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	со	работи;	канцелариски	работи	
кл. 36	 	 осигурување;	 финансиски	 работи;	
монетарни	работи;	работи	поврзани	со	недвижен	
имот	
кл.		39   транспортни	услуги;	пакување	и	склади–
рање	стоки;	организирање	на	патувања	
кл.	40 	обработка	на	материјали	
кл.	43 	услуги	за	подготвување	храна	и	пијалаци;	
привремено	сместување	
кл. 45	 	 правни	 услуги;	 безбедносни	 услуги	 за	
заштита	на	имот	и	лица;	лични	и	социјални	услуги	
што	 ги	 даваат	 трети	 лица	 за	 задоволување	 на	
потребите	на	поединци	

(210)	 TM  2007/1031	 (220)	 26/10/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Universal City Studios LLLP (Delaware limited 

liability limited partnership)
 100 Universal City Plaza Universal City, California 

91608, US
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(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ			ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-
13,	1000,	Скопје

(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 9 	 преземачки	 телевизиски	 програми;	 прес–
нимени	ДВД-а	и	видеа	
кл.	 38  телекомуникации;	 услуги	 на	 емитување	
кабелска	 телевизија;	 услуги	 на	 дистрибуција	 на	
телевизиски	програми;	трансмисија	на	преземачки	
телевизиски	програми	
кл. 41 	продукција	на	кабелска	телевизија;	теле–
визиско	 програмирање;	 видео	 и	 телевизиски	
услуги	 по	 барање,	 преземачко	 телевизиско	
програмирање;	 продукција	 на	 телевизиски	
програми	дистрибуирани	преку	интернет,	мобилни	
уреди	и	други	електронски	медиуми	

(210)	 TM  2007/1032	 (220)	 26/10/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Aloe Vera of America, Inc. 
 13745 Jupiter Road Dallas, Texas 75238, US
(740)	 ТОНЕВСКИ		ДРАГАН,	АДВОКАТ	бул.	„Кочо	Рацин”	

бр.	14/4	-	13,	1000	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 3	 	 сапуни;	 козметика,	 лосиони	 за	 коса;	
пасти	 за	 заби;	 нелековити	препарати	 за	нега	на	
кожата,	односно	чистачи	на	влажнувачи,	тонери,	
кондиционери,	 омекшувачи	 и	 ексфолијанти	 за	
лице,	и	тело;	осветлувачи	на		кожа	за	намалување	
појава	 на	 темна	 пигментација;	 креми	 за	 тело	 за	
намалување	на	појава	на	целулит;	препарати	за	
нега	 на	 коса,	 односно,	 шампони,	 кондиционери,	
гелови	 за	 обликување,	 спрејови	 за	 коса	 и	
зацврснувачи;	 нелековити	 препарати	 за	 лична	
хигиена,	 гел	 за	 заби,	 вода	 за	 плакнење	 уста;	
козметички	производи,	односно,	бази,	црвила	 за	
усни,	коректори,	фиксатори	за	образи,	моливи	за	
исцртување	 усни,	 очи	 и	 образи,	 маскари,	 пудри	
за	лице,	сенки	за	очи,	пудри,	подлога,	 коректор,	
бронзер,	црвенило,	сенка	за	очи	во	облик	на	пудра	
и/или	 во	 течна	 форма,	 сјај	 за	 усни,	 нелековит	
балзам	 за	 усни	 и	 препарати	 за	 симнување	
шминка;	детерген	за	повеќе	намени;	универзален	
препарат	за	чистење	домакинства	

	
	

(210)	 TM  2007/1033	 (220)	 26/10/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Aloe Vera of America, Inc. 
 13745 Jupiter Road Dallas, Texas 75238, US
(740)	 ТОНЕВСКИ		ДРАГАН,	АДВОКАТ		бул.	„Кочо	Рацин”	

бр.	14/4	-	13,	1000	Скопје
(540)	

SONYA

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 3  сапуни;	 есенцијални	 масла,	 козметика,	
лосиони	 за	 коса;	 пасти	 за	 заби;	 нелековити	
препарати	за	нега	на	кожата,	односно	чистачи	на	
влажнувачи,	 тонери,	 кондиционери,	 омекшувачи	
и	 ексфолијанти	 за	 лице,	 и	 тело;	 осветлувачи	
на	 	 кожа	 за	 намалување	 појава	 на	 темна	
пигментација;	 креми	 за	 тело	 за	 намалување	 на	
појава	 на	 целулит;	 препарати	 за	 нега	 на	 коса,	
односно,	 шампони,	 кондиционери,	 гелови	 за	
обликување,	 спрејови	 за	 коса	 и	 зацврснувачи;	
нелековити	препарати	за	лична	хигиена,	односно	
личен	 дезодоранс,	 лосиони	 за	 после	 	 бричење,	
гел	 за	 заби,	 вода	 за	 плакнење	 уста;	 мириси	 за	
мажи	 и	 жени;	 козметички	 производи,	 односно,	
бази,	 црвила	 за	 усни,	 коректори,	 фиксатори	 за	
образи,	моливи	за	исцртување	усни,	очи	и	образи,	
маскари,	 пудри	 за	 лице,	 сенки	 за	 очи,	 пудри,	
подлога,	 коректор,	 бронзер,	 црвенило,	 сенка	 за	
очи	во	облик	на	пудра	и/или	во	течна	форма,	сјај	
за	усни,	нелековит	балзам	за	усни	и	препарати	за	
симнување	шминка;	 детерген	 за	 повеќе	намени;	
универзален	препарат	за	чистење	домакинства	

(210)	 TM  2007/1037	 (220)	 30/10/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 JOHNSON & JOHNSON
 One Johnson & Johnson Plaza New Brunswick 

New Jersey, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ		ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

VALUESTREAM

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 42		консултански	услуги	за	помош	на	клинички	
лаборатории	 во	 остварувањето	 на	 мерлива	
продуктивност	и	подобрувања	на	ефикасноста	

(210)	 TM  2007/1040	 (220)	 31/10/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 British American Tobacco(Brands) Inc.,
 2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington, 

Delaware 19808 US, US
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(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	
СКОПЈЕ		Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје

(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	34 	цигари,	тутун,	тутунски	производи,	артикли	
за	пушачи,	запалки,	кибрити	

(210)	 TM  2007/1041	 (220)	 01/11/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 ILIRIKA berzno posredniske d.d. ljubljana 

(ИЛИРИКА д.д. Љубљана)
 Trdinova ulica, 3, Ljubljana, SI
(740)	 МЕНС	ЛЕГИС	ДООЕЛ		бул.	”Св.Климент	Охридски”	

бр.66/1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 сина	и	бела
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	36 	 осигурување,	финансиски	 работи,	моне–
тарни	работи,	работи	поврзани	со	недвижен	имот	

(210)	 TM  2007/1042	 (220)	 01/11/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 ILIRIKA berzno posredniske d.d. ljubljana 

(ИЛИРИКА д.д. Љубљана)
 Trdinova ulica, 3, Ljubljana, SI
(740)	 МЕНС	ЛЕГИС	ДООЕЛ		бул.”Св.Климент	Охридски”	

бр.66/1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 сина	и	бела
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 36	 	 осигурување,	финансиски	 работи,	моне–
тарни	работи,	работи	поврзани	со	недвижен	имот	

(210)	 TM  2007/1043	 (220)	 01/11/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(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)	

MILKY WAY MINUTE

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 30  кафе	и	замена	за	кафе;	чај,	какао,	чоколада	
за	 пиење;	шеќер,	 ориз,	 тапиока,	 саго;	 брашно	 и	
препарати	 направени	 од	 жита;	 леб,	 бисквити,	
торти,	колач,	чоколада	и	слатки;	сладолед,	мраз,	
овошни	сладоледи;	мед,	меласа;	сол,	сенф;	оцет,	
сосови;	сосови	како	мирудии;	мирудии;	продукти	
подготвени	 за	 конзумирање	 и	што	 се	 составени	
првенствено	од	гореспоменатите	производи	

(210)	 TM  2007/1044	 (220)	 01/11/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 TDR d.o.o.
 Obala V. Nazora 1 52210 Rovinj, HR
(740)	 ТОНЕВСКИ		ДРАГАН,	АДВОКАТ		бул.	„Кочо	Рацин”	

бр.	14/4	-	13,	1000	Скопје
(540)	

SCORE

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 34	 	 преработен	 или	 непреработен	 тутун;	
производи	 од	 тутун;	 тутун	 за	 пушење,	 тутун	 за	
лулиња,	 тутун	 за	 рачно	 завиткување,	 тутун	 за	
џвакање;	снус	тутун	(шведски	тутун		што	не	чади	
додека	 согорува);	 цигари,	 пури,	 цигарилоси;	
супстанциии	за	пушење	што	се	продаваат	заедно	
или	 одделно	 од	 тутун	 а	 не	 се	 за	 медицински	
намени	 и	 не	 се	 наменети	 за	 лекување;	 бурмут;	
пушачки	артикли	вклучени	во	класата	34;	хартија	
за	цигари,	цевчиња	и	чибуци	за	цигари,	кибрити	
кл. 35 	 огласување	 и	 рекламирање;	 водење	 на	
работење;	 водење	 на	 комерцијална	 дејност,	
комерцијална	 администрација;	 управување	 со	
работи;	канцелариски	работи	
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(210)	 TM  2007/1045	 (220)	 01/11/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 КАПИТАЛ БАНКА АД Скопје
 ул.„27 Март” бр.1, 1000 Скопје, MK
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ		

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 жолта	и	црна	
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 36	 	 банкарство,	 вложување	 средства,	
внесување	долгови,	вредносни	бонови,	гаранции,	
дебитни	 картички	 (служби	 за	 дебитни	 картички,	
заем	врз	основа	на	залог,	заеми,	консултации	по	
повод	 финансиски	 прашања,	 кредитни	 агенции,	
кредитни	картички	(служби	за	кредитни	картички),	
менување	 (менувачници),	 монетарни	 дејности,	
отплата	 на	 рати,	 патни	 чекови	 (издавање	
патни	 чекови),	 подмирување	 на	 вредности,	
посредување,	 посредување	 на	 берзата,	 сефови,	
средства	 (електронски	 преносни	 средства),	
средства	 (основање	 кружни	 средства),	 средства	
(вложување	 средства),	 финансирање	 (служби	
за	финансии),	финансиска	анализа,	финансиски	
дејности,	 финансиски	 информации,	 финансиски	
проценки	/осигурувања,	банкарски	промет,	имот/,	
финансиски	трансакции,	финансиско	управување,	
фискални	 проценки,	 хипотекарно	 банкарство,	
чекови	(заверување	чековите),	штедилници	

(210)	 TM  2007/1046	 (220)	 01/11/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 КАПИТАЛ БАНКА АД Скопје
ул.„27 Март” бр.1, 1000 Скопје, MK
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ		

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 жолта	и	црна
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 36	 	 банкарство,	 вложување	 средства,	 вне–
сување	 долгови,	 вредносни	 бонови,	 гаранции,	
дебитни	 картички	 (служби	 за	 дебитни	 картички,	
заем	врз	основа	на	залог,	заеми,	консултации	по	
повод	 финансиски	 прашања,	 кредитни	 агенции,	
кредитни	картички	(служби	за	кредитни	картички),	
менување	 (менувачници),	 монетарни	 дејности,	
отплата	 на	 рати,	 патни	 чекови	 (издавање	
патни	 чекови),	 подмирување	 на	 вредности,	
посредување,	 посредување	 на	 берзата,	 сефови,	

средства	 (електронски	 преносни	 средства),	
средства	 (основање	 кружни	 средства),	 средства	
(вложување	 средства),	 финансирање	 (служби	
за	финансии),	финансиска	анализа,	финансиски	
дејности,	 финансиски	 информации,	 финансиски	
проценки	/осигурувања,	банкарски	промет,	имот/,	
финансиски	трансакции,	финансиско	управување,	
фискални	 проценки,	 хипотекарно	 банкарство,	
чекови	(заверување	чековите),	штедилници	

(210)	 TM  2007/1047	 (220)	 01/11/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Сашо Спасовски
 ул. Иво Рибар Лола 90/4-1 Скопје, MK
(540)	

BIOSEPT

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 3 	 средства	 за	 белење	 и	 други	 супстанциии	
за	 перење,	 препарати	 за	 чистење,	 козметички	
производи,	лосиони	за	коса,	препарати	за	нега	на	
забите	
кл. 5 	 фармацевтски	 и	 ветеринарни	 препарати,	
санитарни	 препарати	 за	 медицинска	 употреба,	
диететски	 супстанциии	 што	 се	 користат	 во	
медицината,	фластери,	средства	за	дезинфекција,	
препарати	за	уништување	штетници,	фунгициди,	
хербициди	

(210)	 TM  2007/1048	 (220)	 02/11/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 ВИСТА ГРОУП
 ул. Капиштец бр. 1-а 1000 Скопје, MK
(740)	 ТРЧКОВА	 СЛАВИЦА,	 адвокат	 Ул.	 Мито	

Хаџивасилев	Јасмин	бр.16/28	1000	Скопје
(540)	

(591)	 темно	сина,	сива	и	бела
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 9 	 апарати	 и	 инструменти-електични,	
електронски,	 оптички,	 за	 вагање,	 за	 мерење,	
сигнализација,	 контрола	 (инспекција)	 и	 настава	
(вклучена	во	кл.9),	апарати	за	снимање,	пренос,	
производство	 и	 репродукција	 на	 звук,	 слика	 или	
податоци,	 автоматски	 машини	 и	 механизми	 за	
апарати	што	се	задвижуваат	со	пара	или	жетон,	
регистар	 каси,	 сметачки	 машини,	 опрема	 за	
обработка	на	податоци	и	компјутери	
кл.	 38	 	 телекомуникации,	 дистрибуција	 и	
изнајмувањe	 опрема	 за	 телекомуникации,	
вклучително	истата	за	радио	и	телевизија	
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кл.	 42	 	 компјутерско	 програмирање	 дизајн	 и	
развој	 на	 компјутерски	 хардвер	 со	 софтвер,	
услуги	 со	бази	на	податоци,	имено	изнајмување	
или	 временски	 пристап	 за	 работа	 со	 база	 на	
податоци,	 вести	 и	 информации,	 изнајмување	
опрема	 за	 обработка	 на	 податоци	 и	 компјутери,	
проектирање	и	планирање	технички	проекти	

(210)	 TM  2007/1049	 (220)	 02/11/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 CORPORACION HABANOS, S.A.
 Avenida 3ra. No.2006 entre 20 y 22, Miramar, 

Playa, Ciudad de La Habana, CU
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 темно	црвена,	златна	и	црна
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	35  услуги	при	продажба	на	мало	кои	опфаќаат	
тутун	и	прибор	за	пушачи	

(210)	 TM  2007/1050	 (220)	 02/11/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 CORPORACION HABANOS, S.A.
 Avenida 3ra. No.2006 entre 20 y 22, Miramar, 

Playa, Ciudad de La Habana, CU
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(540)	

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

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 35 	услуги	при	продажба	на	мало	што	опфаќаат	
тутун	и	прибор	за	пушачи	

(210)	 TM  2007/1051	 (220)	 02/11/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(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)	

WHISKAS SUPREME

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 31 		земјоделски,	градинарски	и	шумски	продукти	
и	зрна	што	не	се	вклучени	во	другите	класи;	живи	
животни;	свежо	овошје	и	свеж	зеленчук;	храна	за		
животни	и	адитиви	на	храна	за	животни;	сипина	
коска;	 коски	 и	 работи	 за	 џвакање	што	 се	 јадат;	
легла	за	животни	

(210)	 TM  2007/1052	 (220)	 02/11/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 AKKURATE LIMITED
 Unit 1, 9 Park Hill, London SW4 9NS, UK
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ		ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

JOHN RICHMOND

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 3	 	 немедицински	 тоалетни	 препарати;	 сапу–
ни;	 шампони;	 талк	 пудра;	 препарати	 што	 се	
употребуваат	 за	 бањање	 или	 туширање;	 купка	
со	која	се	прават	меурчиња;	пенливи	купки;	соли	
за	бањање;	масло	за	бањање;	гел	за	туширање;	
препарати	за	коса;	лосиони	за	коса;	гел	за	коса;	
восок	 за	 коса;	 препарати	 за	 чистење	на	 забите;	
пасти	 за	 заби;	 мириси;	 парфеми;	 колонска	
вода;	 лосиони	 за	 после	 бричење;	 балсами	 за	
после	 бричење;	 сапун	 за	 бричење;	 препарати	
за	 бричење;	 антиперспиранти;	 деодоранси	 за	
лична	употреба;	етерични	масла;	прибор	за	лична	
хигиена;	препарати	за	нега	на	кожата;	препарати	
за	 нега	 на	 убавината;	 немедицински	 хидратанти	
лосиони	и	 креми;	 козметика;	 вата	 за	 козметичка	
намена;	препарати	за	отстранување	на	шминката;	
препарати	за	миење	на	устата;	препарати	за	нега	
на	ноктите;	лакови	и	политура	за	нокти;	препарати	
за	отстранување	на	лакот	од	ноктите;	депилатори;	
хартиени	 шмиргли;	 камен	 за	 петици;	 маски	 за	
убавина;	 парфимирани	 миризливи	 кесички;	
миризливо	 дрво;	 креми	 и	 политура	 за	 кондури;	
препарати	за	арома,	терапија	
кл. 9 	очила	за	сонце;	очила;	разни	видови	очни	
помагала;	 рамки	 за	 очила	 и	 очила	 за	 сонце;	
леќи;	кутии	и	торби	за	очила	и	за	очила	за	сонце;	
синџирчиња,	гајтани	и	ремчиња	за	очила	за	сонце	
и	 за	 очила;	 делови	 и	 опрема	 за	 сите	 наведени	
производи	
кл.	 14	 	 благородни	 метали	 и	 нивнните	 легури	 и	
производите	изработени	од	нив	или	преслечени	со	
нив,	што	не	се	опфатени	со	другите	класи;	накит;	
кутии	 за	 накит;	 скапоцени	 камења;	 часовници	 и	
хронометриски	 инструменти;	 часовници	 и	 саати;	
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ремчиња	за	часовници;	синџирчиња	и	гајтани	за	
часовници	
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;	артикли	
од	 багаж;	 торби;	 кутии	 (сандаци);	 актовка;	 акт	
чанти;	куфери;	ковчези;	мали	патни	торби;	женски	
чанти;	торби	за	на	рамо;	ученички	торби;	торби	за	
вежбање;	 кеси	за	пазарање;	 торби	за	 купување;	
големи	 патни	 торби;	 торби	 за	 пакување	 облека;	
торби	за	кондури;	торби	за	плажа;	торби	што	се	
прицврстуваат	за	телото;	торби	за	на	колковите;	
чантички;	паричник	/кесе/,	паричник	за	банкноти,	
паричник	 со	 	 прегради	 за	 картички;	 кутии	 за	
картички;	приврзок	за	клучеви	во	вид	на	џеб,	кутии	
за	клучеви;	приврзоци	за	багаж,	сите	од	кожа	или	
имитација	 на	 кожа;	 чадори,	 чадори	 за	 сонце	 и	
стапови	за	одење;	камшици	и	сарачки	производи	
кл.	25 	облека,	обувки	и	капи	
кл. 35 	малопродажни	услуги		поврзани	со	облека,	
чевли,	капи,		додатоци,		кожни	производи,	торби,	
мириси,	очни	помагала,	очила	за	сонце,	часовници	
и	накит;	комбинирање,	за	доброто	на	другите,	на	
разновидна	облека,	чевли,	капи,	додатоци,	кожни	
производи,	торби,	мириси,	очни	помагала,	очила	
за	сонце,	часовници	и	накит,	овозможувајќи	им	на	
потрошувачите	соодветно	да	 ги	видат	и	набават	
тие	 производи	 во	 продавници	 за	 малопродажба	
за	облека	и	додатоци;	комбинирање,	за	доброто	
на	 другите,	 на	 разновидна	 облека,	 чевли,	 капи,	
додатоци,	кожни	производи,	торби,	мириси,	очни	
помагала,	 очила	 за	 сонце,	 часовници	 и	 накит,	
овозможувајќи	 им	 на	 потрошувачите	 соодветно	
да	ги	видат	и	набават	тие	производи	од	каталози	
за	облека	и	додатоци,	со	нарачување	по	пошта,	
од	веб	сајт	или	преку	телекомуникации	
кл.	43 	снабдување	со	храна	и	пијалак;	кафе,	бар,	
снек	бар,	 кафетерија,	 коктел	бар,	ресторански	и	
угостителски	 услуги;	 привремено	 сместување;	
хотелски	и	пансионски	услуги	

(210)	 TM  2007/1053	 (220)	 02/11/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 AKKURATE LIMITED
 Unit 1, 9 Park Hill, London SW4 9NS, UK
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ		ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 3  немедицински	 тоалетни	 препарати;	
сапуни;	шампони;	 талк	 пудра;	 препарати	што	 се	
употребуваат	 за	 бањање	 или	 туширање;	 купка	
со	која	се	прават	меурчиња;	пенливи	купки;	соли	
за	бањање;	масло	за	бањање;	гел	за	туширање;	
препарати	за	коса;	лосиони	за	коса;	гел	за	коса;	
восок	 за	 коса;	 препарати	 за	 чистење	на	 забите;	
пасти	 за	 заби;	 мириси;	 парфеми;	 колонска	
вода;	 лосиони	 за	 после	 бричење;	 балсами	 за	

после	 бричење;	 сапун	 за	 бричење;	 препарати	
за	 бричење;	 антиперспиранти;	 деодоранси	 за	
лична	употреба;	етерични	масла;	прибор	за	лична	
хигиена;	препарати	за	нега	на	кожата;	препарати	
за	 нега	 на	 убавината;	 немедицински	 хидратанти	
лосиони	и	 креми;	 козметика;	 вата	 за	 козметичка	
намена;	препарати	за	отстранување	на	шминката;	
препарати	за	миење	на	устата;	препарати	за	нега	
на	ноктите;	лакови	и	политура	за	нокти;	препарати	
за	отстранување	на	лакот	од	ноктите;	депилатори;	
хартиени	 шмиргли;	 камен	 за	 петици;	 маски	 за	
убавина;	 парфимирани	 миризливи	 кесички;	
миризливо	 дрво;	 креми	 и	 политура	 за	 кондури;	
препарати	за	арома,	терапија	
кл.	9  очила	за	сонце;	очила;	разни	видови	очни	
помагала;	 рамки	 за	 очила	 и	 очила	 за	 сонце;	
леќи;	кутии	и	торби	за	очила	и	за	очила	за	сонце;	
синџирчиња,	гајтани	и	ремчиња	за	очила	за	сонце	
и	 за	 очила;	 делови	 и	 опрема	 за	 сите	 наведени	
производи	
кл. 14	 	 благородни	 метали	 и	 нивнните	 легури	 и	
производите	изработени	од	нив	или	преслечени	со	
нив,	што	не	се	опфатени	со	другите	класи;	накит;	
кутии	 за	 накит;	 скапоцени	 камења;	 часовници	 и	
хронометриски	 инструменти;	 часовници	 и	 саати;	
ремчиња	за	часовници;	синџирчиња	и	гајтани	за	
часовници	
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;	артикли	
од	 багаж;	 торби;	 кутии	 (сандаци);	 актовка;	 акт	
чанти;	куфери;	ковчези;	мали	патни	торби;	женски	
чанти;	торби	за	на	рамо;	ученички	торби;	торби	за	
вежбање;	 кеси	за	пазарање;	 торби	за	 купување;	
големи	 патни	 торби;	 торби	 за	 пакување	 облека;	
торби	за	кондури;	торби	за	плажа;	торби	што	се	
прицврстуваат	за	телото;	торби	за	на	колковите;	
чантички;	паричник	/кесе/,	паричник	за	банкноти,	
паричник	 со	 	 прегради	 за	 картички;	 кутии	 за	
картички;	приврзок	за	клучеви	во	вид	на	џеб,	кутии	
за	клучеви;	приврзоци	за	багаж,	сите	од	кожа	или	
имитација	 на	 кожа;	 чадори,	 чадори	 за	 сонце	 и	
стапови	за	одење;	камшици	и	сарачки	производи	
кл. 25  облека,	обувки	и	капи	

(210)	 TM  2007/1054	 (220)	 02/11/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 AKKURATE LIMITED
 Unit 1, 9 Park Hill, London SW4 9NS, UK
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ		ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 3 	 немедицински	 тоалетни	 препарати;	 сапу–

TM 2007/1054
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ни;	 шампони;	 талк	 пудра;	 препарати	 што	 се	
употребуваат	 за	 бањање	 или	 туширање;	 купка	
со	која	се	прават	меурчиња;	пенливи	купки;	соли	
за	бањање;	масло	за	бањање;	гел	за	туширање;	
препарати	за	коса;	лосиони	за	коса;	гел	за	коса;	
восок	 за	 коса;	 препарати	 за	 чистење	на	 забите;	
пасти	 за	 заби;	 мириси;	 парфеми;	 колонска	
вода;	 лосиони	 за	 после	 бричење;	 балсами	 за	
после	 бричење;	 сапун	 за	 бричење;	 препарати	
за	 бричење;	 антиперспиранти;	 деодоранси	 за	
лична	употреба;	етерични	масла;	прибор	за	лична	
хигиена;	препарати	за	нега	на	кожата;	препарати	
за	 нега	 на	 убавината;	 немедицински	 хидратанти	
лосиони	и	 креми;	 козметика;	 вата	 за	 козметичка	
намена;	препарати	за	отстранување	на	шминката;	
препарати	за	миење	на	устата;	препарати	за	нега	
на	ноктите;	лакови	и	политура	за	нокти;	препарати	
за	отстранување	на	лакот	од	ноктите;	депилатори;	
хартиени	 шмиргли;	 камен	 за	 петици;	 маски	 за	
убавина;	 парфимирани	 миризливи	 кесички;	
миризливо	 дрво;	 креми	 и	 политура	 за	 кондури;	
препарати	за	арома,	терапија	
кл. 9	 	очила	за	сонце;	очила;	разни	видови	очни	
помагала;	 рамки	 за	 очила	 и	 очила	 за	 сонце;	
леќи;	кутии	и	торби	за	очила	и	за	очила	за	сонце;	
синџирчиња,	гајтани	и	ремчиња	за	очила	за	сонце	
и	 за	 очила;	 делови	 и	 опрема	 за	 сите	 наведени	
производи	
кл. 14 	 благородни	 метали	 и	 нивнните	 легури	 и	
производите	изработени	од	нив	или	преслечени	со	
нив,	што	не	се	опфатени	со	другите	класи;	накит;	
кутии	 за	 накит;	 скапоцени	 камења;	 часовници	 и	
хронометриски	 инструменти;	 часовници	 и	 саати;	
ремчиња	за	часовници;	синџирчиња	и	гајтани	за	
часовници	
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;	артикли	
од	 багаж;	 торби;	 кутии	 (сандаци);	 актовка;	 акт	
чанти;	куфери;	ковчези;	мали	патни	торби;	женски	
чанти;	торби	за	на	рамо;	ученички	торби;	торби	за	
вежбање;	 кеси	за	пазарање;	 торби	за	 купување;	
големи	 патни	 торби;	 торби	 за	 пакување	 облека;	
торби	за	кондури;	торби	за	плажа;	торби	што	се	
прицврстуваат	за	телото;	торби	за	на	колковите;	
чантички;	паричник	/кесе/,	паричник	за	банкноти,	
паричник	 со	 	 прегради	 за	 картички;	 кутии	 за	
картички;	приврзок	за	клучеви	во	вид	на	џеб,	кутии	
за	клучеви;	приврзоци	за	багаж,	сите	од	кожа	или	
имитација	 на	 кожа;	 чадори,	 чадори	 за	 сонце	 и	
стапови	за	одење;	камшици	и	сарачки	производи	
кл. 25 	облека,	обувки	и	капи	

(210)	 TM  2007/1055	 (220)	 02/11/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 AKKURATE LIMITED
 Unit 1, 9 Park Hill, London SW4 9NS, UK
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ		ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

RICHMOND

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	35		малопродажни	услуги		поврзани	со	облека,	
чевли,	капи,	 	додатоци,	кожни	производи,	торби,	
мириси,	очни	помагала,	очила	за	сонце,	часовници	
и	накит;	комбинирање,	за	доброто	на	другите,	на	
разновидна	облека,	чевли,	капи,	додатоци,	кожни	
производи,	торби,	мириси,	очни	помагала,	очила	
за	сонце,	часовници	и	накит,	овозможувајќи	им	на	
потрошувачите	соодветно	да	 ги	видат	и	набават	
тие	 производи	 во	 продавници	 за	 малопродажба	
за	облека	и	додатоци;	комбинирање,	за	доброто	
на	 другите,	 на	 разновидна	 облека,	 чевли,	 капи,	
додатоци,	кожни	производи,	торби,	мириси,	очни	
помагала,	 очила	 за	 сонце,	 часовници	 и	 накит,	
овозможувајќи	 им	 на	 потрошувачите	 соодветно	
да	ги	видат	и	набават	тие	производи	од	каталози	
за	облека	и	додатоци,	со	нарачување	по	пошта,	
од	веб	сајт	или	преку	телекомуникации	
кл.	43		снабдување	со	храна	и	пијалак;	кафе,	бар,	
снек	бар,	 кафетерија,	 коктел	бар,	ресторански	и	
угостителски	 услуги;	 привремено	 сместување;	
хотелски	и	пансионски	услуги	

(210)	 TM  2007/1056	 (220)	 02/11/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

МЕДИА ДОО експорт-импорт
 ул. Митрополит Теодосиe Гологанов 59-1/6-15, 

1000 Скопје, MK
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ	

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

CAMIL

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 3	 	 алишта	 (средства	 за	 парфимирање	 на	
алиштата),	 капење	 (козметички	 препарати	 за	
капење),	 козметички	 производи,	 нега	 на	 кожа,	
омекнувачи,	 омекнувачи	 на	 алишта,	 сапуни	
за	 освежување,	 парфимериски	 производи,	
парфимирање	 на	 алишта,	 перење	 (средства	
за	 белење),	 перење	 (средства	 за	 перење),	
перење	алишта,	перење	/чистење/	(производи	за	
чистење	со	триење),	плавење,	сапуни,	сапуни	за	
дезинфекција,	сапуни	за	дезодорирање,	сапуни	за	
миење,	тоалетни	производи,	шампони,	балзами	за	
коса,	средства	за	миење	садови,	сонце	(препарати	
за	 заштита	 од	 сонце),	 козметички	 препарати	 за	
заштита	од	црнење,	масло	за	козметичка	упот	
кл. 5 	фармацевтски	производи,	крпи	(санитарни	
крпи),	 ткаенини	 за	 завиткување,	 хигиенски	
пелени	 и	 салфетки,	 шамичиња	 натопени	 во	
дезинфекциони	 средства,	 хигиенски	 производи	
за	 лични	 цели	 за	 еднократна	 употреба,	 женски	
влошки,	 менструални	 тампони,	 ветеринарни	
препарати,	 санитарни	 препарати	 за	 медицински	
цели,	 диететски	 супстанциии	 што	 се	 користат	
во	 медицината,	 храна	 за	 бебиња,	 фластери,	
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материјали	 за	 завои,	 хигиенски	 пелени	 за	
впивање	 на	 мочката,	 заштита	 од	 сонце	 (масти	
против	 изгореници),	 изгореници	 (производи	 за	
заштита	 од	 изгореници),	 изгореници	 од	 сонце	
(масти	против	изгореници)	
кл.	16		хартија,	картон	и	производите	од	нив	што	
не	се	опфатени	со	други	класи,	бебешки	пелени	
од	 хартија	 и	 целулоза	 за	 еднократна	 употреба,	
салфети	од	хартија	и	целулоза,	тоалетна	хартија	

(210)	 TM  2007/1057	 (220)	 02/11/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

МЕДИА ДОО експорт-импорт
 ул. Митрополит Теодосиe Гологанов 59-1/6-15, 

1000 Скопје, MK
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ		

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

KAMIL

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 3	 	 алишта	 (средства	 за	 парфимирање	 на	
алиштата),	 капење	 (козметички	 препарати	 за	
капење),	 козметички	 производи,	 нега	 на	 кожа,	
омекнувачи,	 омекнувачи	 на	 алишта,	 сапуни	
за	 освежување,	 парфимериски	 производи,	
парфимирање	 на	 алишта,	 перење	 (средства	
за	 белење),	 перење	 (средства	 за	 перење),	
перење	алишта,	перење	/чистење/	(производи	за	
чистење	со	триење),	плавење,	сапуни,	сапуни	за	
дезинфекција,	сапуни	за	дезодорирање,	сапуни	за	
миење,	 тоалетни	 производи,	 шампони,	 балзами	
за	 коса,	 средства	 за	 миење	 садови,	 сонце	
(препарати	 за	 заштита	 од	 сонце),	 козметички	
препарати	 за	 заштита	 од	 црнење,	 масло	 за	
козметичка	употреба	
кл. 5 	фармацевтски	производи,	крпи	(санитарни	
крпи),	 ткаенини	 за	 завиткување,	 хигиенски	
пелени	 и	 салфетки,	 шамичиња	 натопени	 во	
дезинфекциони	 средства,	 хигиенски	 производи	
за	 лични	 цели	 за	 еднократна	 употреба,	 женски	
влошки,	 менструални	 тампони,	 ветеринарни	
препарати,	 санитарни	 препарати	 за	 медицински	
цели,	 диететски	 супстанциии	 што	 се	 користат	
во	 медицината,	 храна	 за	 бебиња,	 фластери,	
материјали	 за	 завои,	 хигиенски	 пелени	 за	
впивање	 на	 мочката,	 заштита	 од	 сонце	 (масти	
против	 изгореници),	 изгореници	 (производи	 за	
заштита	 од	 изгореници),	 изгореници	 од	 сонце	
(масти	против	изгореници)	
кл. 16		хартија,	картон	и	производите	од	нив	што	
не	се	опфатени	со	други	класи,	бебешки	пелени	
од	 хартија	 и	 целулоза	 за	 еднократна	 употреба,	
салфети	од	хартија	и	целулоза,	тоалетна	хартија	

	
	

(210)	 TM  2007/1061	 (220)	 05/11/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 CORPORACION HABANOS, S.A.
 Avenida 3ra. No.2006 entre 20 y 22, Miramar, 

Playa, Ciudad de La Habana, CU
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ			ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(540)	

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

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 34	 	 тутун,	 вклучително	 пури,	 цигари,	
цигарилоси,	 сечен	 тутун	 за	 луле;	 прибори	 за	
пушачи,	вклучително	пепелници,	секачи	за	пури,	
кутии	за	кибрити,	кутии	за	пури;	кибрити	

(210)	 TM  2007/1069	 (220)	 06/11/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД ПРИЛЕП
 ул. „ЦАНЕ КУЗМАНОСКИ„ бр. 1 Прилеп, MK
(540)	

(591)	 црна,	бела,	црвена	и	златна
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 32	 	 пиво,	 минерална	 и	 сода	 вода	 и	 други	
безалкохолни	 пијалаци,	 пијалаци	 од	 овошје	 и	
овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалаци	
кл. 33		алкохолни	пијалаци	(освен	пиво)	

(210)	 TM  2007/1070	 (220)	 06/11/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Друштво за производство, промет и услуги 

СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
 Стопански комплекс Илинден б.б., MK
(740)	 НОШПАЛ		БОРИС,	адвокат		Ул.	„Љубљанска’’	бб,	

1000	Скопје,	1000,	Скопје
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(540)	

(591)	 розова,	жолта,	зелена,	црна	и	бела
(554)	 тродимензионална
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 29		млеко	и	млечни	производи	

(210)	 TM  2007/1071	 (220)	 06/11/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Друштво за производство, промет и услуги 

СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
 Стопански комплекс Илинден б.б., MK
(740)	 НОШПАЛ		БОРИС,	адвокат	Ул.	„Љубљанска’’	бб,	

1000	Скопје,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 жолта,	црвена,	сина,	црна	и	бела
(554)	 тродимензионална
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	29  млеко	и	млечни	производи	

(210)	 TM  2007/1072	 (220)	 06/11/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Друштво за производство, промет и услуги 

СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
 Стопански комплекс Илинден б.б., MK
(740)	 НОШПАЛ		БОРИС,	адвокат		Ул.	„Љубљанска’’	бб,	

1000	Скопје,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 жолта,	црвена,	сина,	бела	и	црна
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	29		млеко	и	млечни	производи	

(210)	 TM  2007/1077	 (220)	 06/11/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Друштво за производство, промет и услуги 

СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
 Стопански комплекс Илинден б.б., MK
(740)	 НОШПАЛ		БОРИС,	адвокат	Ул.	„Љубљанска’’	бб,	

1000	Скопје,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 кафена,	сина,	жолта,	бела	и	црвена
(554)	 тродимензионална
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	29		млеко	и	млечни	производи	

(210)	 TM  2007/1078	 (220)	 06/11/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Друштво за производство, промет и услуги 

СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
 Стопански комплекс Илинден б.б., MK
(740)	 НОШПАЛ		БОРИС,	адвокат	Ул.	„Љубљанска’’	бб,	

1000	Скопје,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 жолта,	црвена,	црна	и	бела
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 29 	млеко	и	млечни	производи	
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(210)	 TM  2007/1079	 (220)	 06/11/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 HIGH TECH COMPUTER CORPORATION
 No. 23, Xinghua Road, Taoyuan City, Taoyuan 

County 330, Taiwan, R.O.C., TW
(740)	 Бајалски	Димитар,	 адвокат	 Ул.	 Ѓуро	 Ѓаковиќ	 бр.	

72/1-1	1000	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	9  мобилни	телефони;	мобилни	телефони	со	
функција	за	пренос	на	податоци;	видео	телефони;	
смарт	 телефони;	 персонални	 дигитални	
асистенти;	 персонални	 дигитални	 асистенти	 со	
глобален	систем	за	позиционирање;	персонални	
дигитални	 асистенти	 со	 функција	 за	 безжична	
комуникација;	 телефони	 со	 глас	 преку	 интернет	
протокол;	телефони	со	камера;	рамни	компутери;	
слим	 (тенки)	 компјутери;	 ултра	 мобилни	
персонални	 компјутери;	 слушалки;	 слушалки	
со	 функција	 за	 безжична	 трансмисија,	 кабли	 за	
синхронизација,	 држачи,	 батерии,	 адаптери	 за	
наизменична	струја;	 кожни	торбички	за	мобилни	
телефони	 или	 персонални	 дигитални	 асистенти,	
полначи,	футроли	за	мобилни	телефони,	футроли	
за	 персонални	 дигитални	 асистенти,	 мемориски	
картички,	 полначи	 за	 мобилни	 телефони	 или	
персонални	дигитални	асистенти	за	во	автомобил,	
држачи	 за	 мобилни	 телефони	 или	 персонални	
дигитални	асистенти	за	во	автомобил,	далечински	
управувачи,	тастатури	

(210)	 TM  2007/1081	 (220)	 07/11/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 А.Д. „ЕВРОПА” - СКОПЈЕ
 ул. „808” бр. 8, 1000 СКОПЈЕ, MK
	(540)	

(591)	 портокалова,	 зелена,	 бела,	 жолта,	 кафена	 и	
светло	портокалова

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	30		чоколаден	производ	
	

(210)	 TM  2007/1082	 (220)	 07/11/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 А.Д. „ЕВРОПА” - СКОПЈЕ
 ул. „808” бр. 8, 1000 СКОПЈЕ, MK
(540)	

(591)	 бела,	црвена,	сина,	розова	и	кафена
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	30  чоколаден	производ	

(210)	 TM  2007/1083	 (220)	 07/11/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 А.Д. „ЕВРОПА” - СКОПЈЕ
 ул. „808” бр. 8, 1000 СКОПЈЕ, MK
(540)	

(591)	 зелена,	светло	зелена,	жолта	и	бела
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	30  бомбонски	производ	

(210)	 TM  2007/1084	 (220)	 07/11/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 А.Д. „ЕВРОПА” - СКОПЈЕ
 ул. „808” бр. 8, 1000 СКОПЈЕ, MK
(540)	

(591)	 сина,	светло	сина,	потемна	сина	и	бела
(551)	 индивидуална
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(510,	511)
кл.	30		бомбонски	производ	

(210)	 TM  2007/1085	 (220)	 07/11/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Друштво за трговија на мало и големо КАМ 

ДОО
 Бул. „Србија” бр. 35, 1000 Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 бела,	светло	и	темно	црвена
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 30		кафе,	чај,	какао,	шеќер,	ориз,	тапиока,	саго,	
замена	 за	 кафе,	 брашно	 и	 производи	 од	 жито,	
леб,	 сладолед,	 мед,	 меласа,	 квасец,	 прашок	 за	
печење,	 сол,	 сенф,	оцет,	 сосови	 (како	мирудии),	
мирудии,	мраз	
кл.	35 	 огласување,	водење	на	работење,	упра–
вување	со	работи,	канцелариски	работи	
кл.	39  транспортни	услуги,	пакување	и	складирање	
стока	

(210)	 TM  2007/1086	 (220)	 07/11/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 MIRNOVEC PIROTEHNIKA D.O.O.
 Mirnovec 20, Velika Rakovica 10430 Samobor, 

HR
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

PIRAT

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 13 	 екслозиви,	 средства	 за	 огномет,	 пиро–
технички	производи,	огномет	(прибор	за	огномет)	
кл.	28  петарди	(праскачки	бонбони)	
кл. 39  превоз,	 пакување	 и	 складирање	 на	
производи,	 амбалажа	 на	 производи,	 испорака	
/дистрибуција/	 на	 производи,	 испорака	 /дист–
рибуција/	 на	 стоки,	 испорака	 на	 производи	
нарачани	по	пошта	

(210)	 TM  2007/1087	 (220)	 07/11/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 MIRNOVEC PIROTEHNIKA D.O.O.
 Mirnovec 20, Velika Rakovica 10430 Samobor, 

HR
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

BIG BANG

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	13 	екслозиви,	средства	за	огномет,	пиротех–
нички	производи,	огномет	(прибор	за	огномет)	
кл.	28 	петарди	(праскачки	бонбони)	
кл.	 39	 	 превоз,	 пакување	 и	 складирање	 на	
производи,	 амбалажа	 на	 производи,	 испорака	
/дистрибуција/	 на	 производи,	 испорака	 /дист–
рибуција/	 на	 стоки,	 испорака	 на	 производи	
нарачани	по	пошта	

(210)	 TM  2007/1088	 (220)	 07/11/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 MIRNOVEC PIROTEHNIKA D.O.O.
 Mirnovec 20, Velika Rakovica 10430 Samobor, 

HR
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

NINJA

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 13	 	 екслозиви,	 средства	 за	 огномет,	 пиро–
технички	производи,	огномет	(прибор	за	огномет)	
кл.	28 	петарди	(праскачки	бонбони)	
кл.	 39	 	 превоз,	 пакување	 и	 складирање	 на	
производи,	 амбалажа	 на	 производи,	 испорака	
/дистрибуција/	 на	 производи,	 испорака	 /дист–
рибуција/	 на	 стоки,	 испорака	 на	 производи	
нарачани	по	пошта	

(210)	 TM  2007/1089	 (220)	 07/11/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 MIRNOVEC PIROTEHNIKA D.O.O.
 Mirnovec 20, Velika Rakovica 10430 Samobor, 

HR
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

MAGNUM 2
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(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 13	 	 екслозиви,	 средства	 за	 огномет,	
пиротехнички	 производи,	 огномет	 (прибор	 за	
огномет)	
кл.	28 	петарди	(праскачки	бонбони)	
кл.	 39	 	 превоз,	 пакување	 и	 складирање	 на	
производи,	 амбалажа	 на	 производи,	 испорака	
/дистрибуција/	 на	 производи,	 испорака	 /дистри–
буција/	на	стоки,	испорака	на	производи	нарачани	
по	пошта	

(210)	 TM  2007/1090	 (220)	 07/11/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 MIRNOVEC PIROTEHNIKA D.O.O.
 Mirnovec 20, Velika Rakovica 10430 Samobor, 

HR
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

SIUX

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 13 	екслозиви,	средства	за	огномет,	пиротех–
нички	производи,	огномет	(прибор	за	огномет)	
кл.	28  петарди	(праскачки	бонбони)	
кл. 39	 	 превоз,	 пакување	 и	 складирање	 на	
производи,	 амбалажа	 на	 производи,	 испорака	
/дистрибуција/	 на	 производи,	 испорака	 /дист–
рибуција/	 на	 стоки,	 испорака	 на	 производи	
нарачани	по	пошта	

(210)	 TM  2007/1091	 (220)	 07/11/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 MIRNOVEC PIROTEHNIKA D.O.O.
 Mirnovec 20, Velika Rakovica 10430 Samobor, 

HR
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

TOMAHAWK

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 13 	 екслозиви,	 средства	 за	 огномет,	 пиро–
технички	производи,	огномет	(прибор	за	огномет)	
кл. 28  петарди	(праскачки	бонбони)	
кл. 39	 	 превоз,	 пакување	 и	 складирање	 на	
производи,	 амбалажа	 на	 производи,	 испорака	
/дистрибуција/	 на	 производи,	 испорака	 /дистри–
буција/	на	стоки,	испорака	на	производи	нарачани	
по	пошта	

(210)	 TM  2007/1092	 (220)	 07/11/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Aktiebolaget Electrolux
 SE-105 45 Stockholm, SE
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ	

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

ELECTROLUX INSPIRO

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 11 	 фрижидери,	 замрзнувачи,	 шпорети,	
скари,	фурни,	микробранова	 печка,	 исталации	и	
апарати	за	климатизација,	вентилатори,	плински	
шпорет,	 апарати	 за	 прочистување	 на	 водата,	
електрични	 греачи	 на	 вода,	 електрични	 машини	
за	 подготвување	 кафе,	 прочистувачи	 на	 воздух,	
влажначи	за	воздух,	тостери,	електрични	калапи	
за	 колачња,	 апарати	 и	 инсталации	 за	 сушење,	
кабинети	за	сушење,	сушилници;	делови	и	опрема	
за	сите	погоре	наведени	производи	

(210)	 TM  2007/1093	 (220)	 08/11/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(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)	

Q-PIN

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	5		фармацевтски	производи	

(210)	 TM  2007/1094	 (220)	 08/11/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Vojin Djordjevic
 Stevana Tikvickog 30, 24000 Subotica, YU
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ		ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	
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(591)	 светло	и	темно	зелена,	бела,	црна,	окер	и	црвено-
кафена

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	33  алкохолни	пијалaци	(освен	пиво)	
кл.	 35	 	 огласување	 и	 рекламирање	 по	 пат	 на	
сите	 видови	 средства	 на	 јавно	 информирање	 и	
по	пат	на	кои	било	медиуми,	растурање	огласни	
материјали;	 водење	 на	 работење;	 деловно	
управување	и	 помош	во	деловното	 управување;	
организациони	 советувања;	 канцелариски	
работи,	 а	 особено	 услуги	 во	 врска	 со	 прометот	
и	 презентација	 на	 производи	 на	 големо	 и	мало;	
услуги	 на	 продавници	 на	мало,	 вклучително	 он-
лајн	 услуги	 на	 продавници	 на	 мало	 кои	 нудат	
и	 продаваат	 алкохолни	 пијалаци;	 услуги	 на	
продажба	на	мало	и	он-лајн	услуги	на	продажба	
на	мало	и/или	услуги	на	нарачување	на	алкохолни	
пијалаци;	 деловни	 проценки;	 книговодствени	
услуги;	 професионални	 деловни	 консултации;	
деловни	 истражувања;	 маркетиншки	 студии,	
анализи	и	истражувања;	организирање	изложби,	
саеми	 и	 приредби	 во	 стопански	 или	 рекламни	
цели	
кл. 43	 	 услуги	 	 	 на	 	 	 подготвување	 	 	 храна	 	 	 и			
пијалаци;			услуги			на			привремено	сместување;	
услуги	 што	 ги	 даваат	 ресторани,	 кафеани,	
кафулиња,	 кафетерии,	снек-барови	и	сите	други	
места	каде	се	служи	храна	и	пијалаци	

(210)	 TM  2007/1095	 (220)	 08/11/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Vojin Djordjevic
 Stevana Tikvickog 30, 24000 Subotica, YU
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ		ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 бела,	сина,	црна	и	сива
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	5		минерални	води	за	медицинска	употреба	
кл.	32 	минерални	води	и	води	за	пиење	а	особено	
во	шишиња	за	пиење	

(210)	 TM  2007/1097	 (220)	 12/11/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 TDR d.o.o. 
 Obala V. Nazora 1, 52210 Rovinj, HR
(740)	 ТОНЕВСКИ		ДРАГАН,	АДВОКАТ		бул.	„Кочо	Рацин”	

бр.	14/4	-	13,	1000	Скопје
(540)	

SUNSET

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 34	 	 преработен	 	 или	 	 непреработен	 тутун;			
производи	 	од	тутун;	 	тутун	за	пушење,	тутун	за	
лулиња,	 тутун	 за	 рачно	 завиткување,	 тутун	 за	
џвакање;	 снус	 тутун	 (шведски	 тутун	 кој	 не	 чади	
додека	 согорува);	 цигари,	 пури,	 цигарилоси;	
супстанциии	за	пушење	што	се	продаваат	заедно	
или	одвоено	од	тутун	а	кои	не	се	за	медицински	
намени	 и	 не	 се	 наменети	 за	 лекување;	 бурмут;	
пушачки	артикли	вклучени	во	класата	34;	хартија	
за	цигари,	цевчиња	и	чибуци	за	цигари,	кибрити	
кл.	 35	 	 огласување	 	 и	 рекламирање;	 водење	
на	 работење;	 водење	 комерцијална	 дејност,	
комерцијална	администрација;	 	 	 управување	 	со	
работи;	канцелариски	работи	

(210)	 TM  2007/1098	 (220)	 12/11/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 DANJAQ, LLC
 Yahoo Center, 2400 Broadway Street, Suite 310, 

Santa Monica, CA 90404, US
(740)	 Бајалски	Димитар,	 адвокат	 Ул.	 Ѓуро	 Ѓаковиќ	 бр.	

72/1-1	1000	Скопје
(540)	

BOND GIRL 007

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 3	 	 мирис,	 козметички	 и	 тоалетни	 производи,	
имено,	 тоалетна	 вода,	 парфем,	 лосион	 за	 тело,	
пудра	за	тело,	 гел	за	туширање,	миризлив	спреј	
за	 тело,	 течен	 сапун,	 пена	 за	 бања,	 балсам	 за	
усни,	крема	за	раце,	кармин	

(210)	 TM  2007/1100	 (220)	 13/11/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 MITAC INTERNATIONAL CORP. (a corporation 

incorporated under the laws of Taiwan)
 1, R & D Road 2, Hsinchu Science-Based Industrial 

Park, Hsinchu Hsien, TW
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ		ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
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(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	35		aгенции	за	извоз	и	увоз;	агенциски		услуги		за		
оценување		на	производи,	лицитација	и	продажба	
за	 домашни	 и	 странски	 производители;	 набавка	
на	 агенциски	 услуги	 за	 други;	 аукции;	 интернет	
аукции;	спроведување	анкети	за	истражување	на	
пазарот;	спроведување	анкети	за	јавно	мислење;	
спроведување	анкети	за	испитување	рејтинг	на	тв	
програми;	спроведување	анкети	за	истражување	
на	 бизнисот;	 односи	 со	 јавноста;	 услуги	 на	
нарачување	 по	 пошта;	 обезбедување	 услуги	 на	
купување	од	дома	преку	телевизија;	раководење	
на	 онлајн	 	 страна	 за	 	 купување;	 продавници	 за	
купување	електроника;	малопродажни	 услуги	 на	
електрични	 уреди	 и	 електронски	 инструменти;	
воспоставување	 компјутерски	 информатички	
систем	 банка	 на	 податоци;	 компилација	
на	 компјутерска	 дата	 база;	 управување	 на	
компјутеризирани	датотеки;	услуги	на	пребарување	
поврзани	 со	 компјутеризирани	 датотеки	 со	
податоци;	 управување	 на	 компјутеризирани	
датабази	

(210)	 TM  2007/1101	 (220)	 13/11/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 S.C. Johnson & Son, Inc.
 1525 Howe Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, 

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

13,	1000,	Скопје
(540)	

SENSE & SPRAY

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 5  средства	за	освежување	на	воздухот;	дезо–
доранси	за	воздух;	препарати	за	прочистување	на	
воздухот;	средства	за	одземање	на	непријатните	
миризби	 од	штофови;	 средства	 за	 одземање	 на	
непријатните	миризби	од	ќилими	и	простории	
кл.	11	 	 апарати	за	емитување	на	освежувачи	на	
воздухот;	апарати	за	дезодорирање	на	воздухот;	
делови	 и	 опрема	 за	 сите	 наведени	 производи;	
сите	вклучени	во	класата	11	

(210)	 TM  2007/1102	 (220)	 14/11/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Reckitt Benckiser N.V.
 Siriusdreef 14, 2132 WT, Hoofddorp, NL
(740)	 ЈОАНИДИС	ЈОВАН,	АДВОКАТ		ул.”Орце	Николов”	

155б,	1000,	Скопје

(540)	

INTELLIGENCE

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	3 	препарати	за	белеење	и	други	субстанции	за	
перење;	детергенти;	сапуни	за	перење;	штирак	за	
перење;	синило	за	перење;	препарати	за	перење;	
препарати	за	перење	наменети	за	апарати	за	суво	
чистење;	чистачи	на	килими;	шампони	за	килими;	
препарати	 за	 домаќински	 цели	 и	 употреби;	
смекшивачи	 на	 ткаенини,	 адитиви	 за	 перење;	
препарати	за	отстранување	дамки	

(210)	 TM  2007/1103	 (220)	 14/11/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 ALFAINTERBEAUTEX, S.L.
 c/de la Madera, 7, 28004 Madrid, ES
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ		Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(540)	

(591)	 бела,	жолта	и	црна
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 3 	 сапуни,	 парфимерија,	 етерични	 масла,	
козметика,	лосиони	за	коса	
кл.	41 	услуги	на	стручно	оспособување	за	шишање	
и	стилизирање	на	фризури	
кл. 44		фризерски	услуги	

(210)	 TM  2007/1104	 (220)	 15/11/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

ГУДАЛАТ ДОО Гостивар
 ул. Илинденска бр. 165, MK
(740)	 АНДОНОСКИ		МИТКО,	адвокат		ул.”Питу	Гули”	70,	

1000,	Скопје
(540)	

(591)	 зелена,	портокалова,	жолта,	црвена	и	бела	
(551)	 индивидуална
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(510,	511)
кл. 32 	безалкохолни	пијалаци,	пијалаци	од	овошје	
и	 овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалаци	

(210)	 TM  2007/1105	 (220)	 15/11/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

ГУДАЛАТ ДОО Гостивар
 ул. Илинденска бр. 165, MK
(740)	 АНДОНОСКИ		МИТКО,	адвокат		ул.”Питу	Гули”	70,	

1000,	Скопје
(540)	

(591)	 зелена,	црвена,	портокалова,	жолта	и	бела
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	32 	безалкохолни	пијалаци,	пијалаци	од	овошје	
и	 овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалаци	

(210)	 TM  2007/1106	 (220)	 15/11/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

ГУДАЛАТ ДОО Гостивар
 ул. Илинденска бр. 165, MK
(740)	 АНДОНОСКИ		МИТКО,	адвокат		ул.”Питу	Гули”	70,	

1000,	Скопје
(540)	

(591)	 зелена,	црвена,	жолта,	портокалова	и	бела
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 32		безалкохолни	пијалаци,	пијалаци	од	овошје	
и	 овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалаци	

	
	

(210)	 TM  2007/1107	 (220)	 15/11/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Viacom International Inc.
 1515 Broadway, New York, New York 10036, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ		ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

JACKASS

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	9	 	 aпарати	 за	 звук,	 видео	и	дата	 снимање	и	
репродуцирање	за							чување,	снимање,	пренос	
и	 репродуцирање	 звук	 	 и/или	 слики;	 апарати	 за	
разонода	 за	 игри	 за	 употреба	 со	 телевизиски	
екран	или	видео		монитор;		компјутеризирани		или		
електронски	 	 апарати	 	 за	 разонода;	 електрични	
или	електронски	апарати	за	разонода	кои	работат	
со	монети	или	жетони;	компјутерски			 	 	софтвер;	
компјутерски	 игри;	 електронски	 игри;	 видео	
игри;	 ЦД	 POM	 игри;	 аудио	 аутпут	 игри;	 носачи	
на	игри	за	компјутерски	видео	игри	и	машини	за	
играње	 со	 видео	 аутпут;	 касети	 со	 компјутерски	
игри;	 програми	 за	 компјутерски	 игри;	 ленти	
за	 компјутерски	 игри;	 аудио	 и	 видео	 снимки;	
фонографски	 снимки;	 плочи;	 кинематографски	
и	фотографски	филмови;	филмови	 со	подвижни	
слики	 и	 видео	 ленти;	 мпЗ	 плеери;	 дигитални	
камери;	 мобилни	 телефони	 и	 сите	 видови	
безжична	опрема	и	додатоци	за	мобилни	телефони	
вклучително	и	маски	за	мобилни	телефони;	ринг	
тонови	 разбрани	 во	 контекст	 на	 даунлодирачки	
ринг	тонови,	музика,	МПЗ,	графици,	игри	и	видео	
слики	 за	 безжични	 мобилни	 комуникациски	
уреди;	уреди	за	безжична	трансмисија	и	мобилна	
комуникација	 кои	 овозможуваат	 гласање	 и	
примање	на	гласовни	и	текстуални	пораки	со	други	
мобилни				комуникациски	уреди;	очила	за	сонце/
очила;	магнетни	дата	носачи	кои	содржат	слики	и/
или	звуци;	ласер	дискови;	видео	дискови,	компакт	
дискови;	ЦД-РОМ-ови;	ЦД-и			(CD-i);	ДВД;		ленти;	
видео	касети;	носачи,	картички		кои	прикажуваат	
филмови	со	подвижни	слики,	новости,	спортски	и	
телевизиски			серии,	документарци,	шоу-	со	игри,	
анимации,	 концерти	 и	 други	 изведби;	 носачи	 на	
меморија;	 интерактивни	 компакт	 дискови	 и	 ЦД-
РОМ-ови;	 кутии	 за	 носење	 за	 касети	 и	 компакт	
дискови;	 интерактивни	 електронски	 игри	 за	
употреба	со	компјутери	
кл.	28 	игри	и	играчки,	машини	со	забавни	игри,	
аркадни	 видео	 игри,	 самостојни	 машини	 за	
видео	игри	кои	користат	ЦД	РОМ-ови,	самостојни	
машини	 за	 видео	 игри,	 самостојни	 машини	 за	
играње	со	аудио	аутпут;	игри	на	табла;	спортски	
артикли	како	даски	за	сурфање,	даски	за	едрење	
и	опрема	за	спортови	и	игри	
кл.	41		услуги	за	забава;	продукција,	подготвување,	
презентација,	 дистрибуција	 и	 изнајмување	
телевизиски	 и	 радио	 програми	 и	 филмови,	
анимирани	филмови	и	звучни	и	видео	снимки	без	
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разлика	дали	преку	интерактивни	медиуми,	меѓу	
кои	и	интернет;	продукција	која	прикажува	забава	
во	живо,	 продукција	 која	 прикажува	 телевизиска	
забава;	 тв	 програми	 кои	 прикажуваат	 музика;	
публикација	на	 книги,	магазини	и	периодичници;	
продукција	 и	 изнајмување	 едукативни	 и	
инструкциони	 материјали;	 организација,	
продукција	 и	 презентација	 на	 настани	 за	
едукативни,	 културни	 или	 забавни	 цели	 без	
разлика	 дали	 се	 преку	 интерактивни	 медиуми;	
организација,	 продукција	 и	 презентација	 на	
натпреварувања,	 натпревари,	 игри,	 изложби,		
спортски	настани,	шоу-,	патувачко	шоу-,	сценски	
настани,			театарски		изведби,	концерти,	изведби	
во	 живо	 и	 настани	 во	 кои	 учествува	 пубриката;	
организација	 на	 интерактивни	 игри;	 забава	 и	
едукација;	 сите	 горенаведени	 услуги	 исто	 така	
дадени	 преку	 глобална	 компјутерска	 мрежа	
и	 други	 (интерактивни)	 комуникациски	 мрежи	
вклучително	 интернет;	 услуги	 за	 забава	 од	
типот	 на	 телевизиска	 програма	 што	 е	 во	 тек;	
забава	 овозможена	 преку	 телевизија	 и	 преку	
интернет;	 телевизиска	 програма	 што	 е	 во	 тек;	
услуги	 поврзани	 со	 забава	 со	 подвижни	 слики,	
телевизиска	забава	и	со	збавни	изведби	и	шоу	во	
живо	

(210)	 TM  2007/1108	 (220)	 15/11/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Hemofarm кoncern A.D. farmaceutsko-hemijska 

industrija
 Beogradski put bb, 26 300 Vrsac, YU
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ		Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(540)	

HEMOVIAL

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	5 	фармацевтски	производи	

(210)	 TM  2007/1109	 (220)	 15/11/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Друштво за производство, трговија, 

угостителство и услуги ДАРД КОЗМЕТИКС 
ДООЕЛ експорт-импорт Скопје

 ул.„Антон Попов” бр.163/3-6, 1000 Скопје, MK
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	3		средства	за	нега	на	заби;	паста	за	заби	
	

	

(210)	 TM  2007/1110	 (220)	 15/11/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Друштво за производство, трговија, 

угостителство и услуги ДАРД КОЗМЕТИКС 
ДООЕЛ експорт-импорт Скопје

 ул. „Антон Попов” бр. 163/3-6,  1000 Скопје, 
MK

(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	3 	средства	за	нега	на	заби;	паста	за	заби	

(210)	 TM  2007/1111	 (220)	 15/11/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Друштво за производство, трговија, 

угостителство и услуги ДАРД КОЗМЕТИКС 
ДООЕЛ експорт-импорт Скопје

 ул. „Антон Попов” бр. 163/3-6,  1000 Скопје, 
MK

(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	3		средства	за	нега	на	забите;	паста	за	заби	

(210)	 TM  2007/1112	 (220)	 15/11/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Друштво за производство, трговија, 

угостителство и услуги ДАРД КОЗМЕТИКС 
ДООЕЛ експорт-импорт Скопје

 ул. „Антон Попов” бр. 163/3-6,  1000 Скопје, 
MK

(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 3		средства	за	нега	на	забите;	паста	за	заби	

(210)	 TM  2007/1113	 (220)	 15/11/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Друштво за производство, трговија, 

угостителство и услуги ДАРД КОЗМЕТИКС 
ДООЕЛ експорт-импорт Скопје

 ул.„Антон Попов” бр.163/3-6, 1000 Скопје, MK
(540)	
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(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 3		средства	за	нега	на	забите;	паста	за	заби	

(210)	 TM  2007/1114	 (220)	 16/11/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Друштво за производство, промет, превоз и 

услуги 2002 - ПАЛАС увоз-извоз ДООЕЛ 
 7500 Прилеп, ул. Иво Лола Рибар бр. 28, MK
(740)	 МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ,	Д.О.О.	Скопје		Ул.	Апостол	

Гусларот	3,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 бела,	зелена	и	портокалова
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 29 	транспортни	услуги,	организирање		пату–
вања	

(210)	 TM  2007/1115	 (220)	 16/11/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Трговско друштво за трговија, производство 

и услуги на големо и мало ПРЕХРАМБЕНА 
ИНДУСТРИЈА СВИССЛИОН ДОО увоз-извоз 
Скопје

 ул. „Качанички пат” бб, 1000 Скопје , MK
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 бела,	 жолта,	 портокалва,	 црвена,	 виолетова,	
светло	сина,	темно	сина,	светло	зелена	и	темно	
зелена

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 30	 	бонбони,	бонбони	без	шеќер,	бонбони	со	
билки,	бонбони	со	вкус	на	алпски	билки	

	
	

(210)	 TM  2007/1116	 (220)	 16/11/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Lipa Mill d.d.
 Ivekoviceva 2, 10002 Zagreb, HR
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ	

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 16	 	 хартија,	 картон	 и	 производите	 од	 нив	
што	 не	 се	 опфатени	 со	 други	 класи;	 печатарски	
производи;	книговезачки	материјал;	фотографии;	
прибор	 за	 пишување;	 канцелариски	 материјал;	
лепила	(лепливи	средства	за	хартиени	производи	
или	 за	 домаќинство);	 сликарски	 прибор;	 четки;	
машини	 за	 пишување	 и	 канцелариски	 прибор	
(освен	мебел);	опрема	за	настава	и	обука	(освен	
апарати);	 пластични	 материјали	 за	 пакување/
амбалажа	(што	не	се	опфатени	со	другите	класи);	
печатарски	букби;	 клишиња;	 пликови,	 пластични	
и	 хартиени	 вреќички,	 бележници,	 картонски	
блокови;	 блокови	 за	 цртање,	 блокови,	 украсни	
хартии,	регистратори,	фасцикли/папки,	преградни	
картони,	 канцелариски	 блокови,	 мапи,	 листови/
хартија	

(210)	 TM  2007/1117	 (220)	 16/11/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Lipa Mill d.d.
 Ivekoviceva 2, 10002 Zagreb, HR
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ		

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

LIPA MILL

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 16 	 хартија,	 картон	 и	 производите	 од	 нив	
што	 не	 се	 опфатени	 со	 други	 класи;	 печатарски	
производи;	книговезачки	материјал;	фотографии;	
прибор	 за	 пишување;	 канцелариски	 материјал;	
лепила	(лепливи	средства	за	хартиени	производи	
или	 за	 домаќинство);	 сликарски	 прибор;	 четки;	
машини	 за	 пишување	 и	 канцелариски	 прибор	
(освен	мебел);	опрема	за	настава	и	обука	(освен	
апарати);	 пластични	 материјали	 за	 пакување/
амбалажа	(што	не	се	опфатени	со	другите	класи);	
печатарски	букби;	 клишиња;	 пликови,	 пластични	
и	 хартиени	 вреќички,	 бележници,	 картонски	
блокови;	 блокови	 за	 цртање,	 блокови,	 украсни	
хартии,	регистратори,	фасцикли/папки,	преградни	
картони,	 канцелариски	 блокови,	 мапи,	 листови/
хартија	
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(210)	 TM  2007/1119	 (220)	 19/11/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 British American Tobacco (Brands) Inc.
 2711 Centerville Road, Suite 300, Willmington, 

Delaware 19808, US
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ		Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(540)	

VICEROY

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	34		цигари,	тутун,	тутунски	производи,	артикли	
за	пушачи,	запалки,	кибрити	

(210)	 TM  2007/1120	 (220)	 19/11/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Dunhill Tobacco of London Limited
 1A St.James‘s Street, London,SW1A 1EF, UK
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ		Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(540)	

DUNHILL

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	34		цигари,	тутун,	тутунски	производи,	артикли	
за	пушачи,	запалки,	кибрити	

(210)	 TM  2007/1121	 (220)	 19/11/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Wm WRIGLEY Jr. Company
 410 North Michigan Avenue, Chicago, Illinois 

60611, US
(740)	 Бајалски	Димитар,	 адвокат	 Ул.	 Ѓуро	 Ѓаковиќ	 бр.	

72/1-1	1000	Скопје
(540)	

FRESH & FUSION

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 30	 	 слаткарски	 производи,	 гуми	 за	 џвакање,	
гуми	 за	 џвакање	 од	 кои	 се	 прават	 балончиња,	
бонбони	и	бонбони	со	вкус	на	нане	

(210)	 TM  2007/1124	 (220)	 20/11/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 BOSNALIJEK, farmaceutska i hemijska industrija, 

dionicko drustvo
 Jukiceva 53, 71000 Sarajevo, BA

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

(540)	

(591)	 сина,	бела	и	сива
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 5  фармацевтски	 и	 ветеринарни	 препарати;	
санитарни	 препарати	 за	 медицински	 цели;	
диететски	 супстанциии	 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. 35 	 огласување;	 	 	 водење	 	 	 на	 	 	 работење;			
управување			со			работи;	канцелариски	работи	

(210)	 TM  2007/1125	 (220)	 20/11/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 BOSNALIJEK, farmaceutska i hemijska industrija, 

dionicko drustvo
 Jukiceva 53, 71000 Sarajevo, BA
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 бела,	црна,	жолта,	зелена,	жолто	кафена,	темно	
црвена,	златна,	медова,	светло	кафена

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 5 	 фармацевтски	 и	 ветеринарни	 препарати;	
санитарни	 препарати	 за	 медицински	 цели;	
диететски	 супстанциии	 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  2007/1126	 (220)	 21/11/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 ADAMEXPO 
 264, GRANDPASS ROAD, COLOMBO 14, LK
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
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(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 30  кафе,	пијалаци	врз	база	на	кафе,	чај,	какао,	
пијалаци	врз	база	на	какао,	замена	за	кафе	

(210)	 TM  2007/1127	 (220)	 21/11/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 ACTAVIS GROUP HF.
 Reykjavikurvegur 78, Hafnarfjordur 220, IS
(740)	 НОШПАЛ		БОРИС,	адвокат		Ул.	„Љубљанска’’	бб,	

1000	Скопје,	1000,	Скопје
(540)	

FOSICARD

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 5  фармацевтски	 и	 ветеринарни	 препарати;		
санитарни	препарати	за	медицински	цели;	диетски	
супстанциии	 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	 вете–
ринарни	 апарати	 и	 инструменти,	 вештачки	
екстремитети,	очи	и	заби,	ортопедски	производи,	
хируршки	материјали	за	шиење	

(210)	 TM  2007/1128	 (220)	 21/11/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 ACTAVIS GROUP HF.
 Reykjavikurvegur 78, Hafnarfjordur 220, IS
(740)	 НОШПАЛ		БОРИС,	адвокат		Ул.	„Љубљанска’’	бб,	

1000	Скопје,	1000,	Скопје
(540)	

VELAHIBIN

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл. 5	 	 фармацевтски	 и	 ветеринарни	 препарати;		
санитарни	препарати	за	медицински	цели;	диетски	
супстанциии	 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	 вете–
ринарни	 апарати	 и	 инструменти,	 вештачки	
екстремитети,	очи	и	заби,	ортопедски	производи,	
хируршки	материјали	за	шиење	

(210)	 TM  2007/1129	 (220)	 21/11/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 ACTAVIS GROUP HF.
 Reykjavikurvegur 78, Hafnarfjordur 220, IS
(740)	 НОШПАЛ		БОРИС,	адвокат		Ул.	„Љубљанска’’	бб,	

1000	Скопје,	1000,	Скопје
(540)	

SUMACTA

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 5 	 фармацевтски	 и	 ветеринарни	 препарати;		
санитарни	препарати	за	медицински	цели;	диетски	
супстанциии	 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	 вете–
ринарни	 апарати	 и	 инструменти,	 вештачки	
екстремитети,	очи	и	заби,	ортопедски	производи,	
хируршки	материјали	за	шиење	

(210)	 TM  2007/1130	 (220)	 21/11/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Сиденор (Sidenor A.E.) Индустрија за 

преработка на железо А.Д.
 Ул. Месогион Бр. 2-4, Пиргос Атинон, 11527 

Атина, GR
(740)	 МЕНС	ЛЕГИС	ДООЕЛ		бул.”Св.Климент	Охридски”	

бр.66/1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 бела,	зелена,	сива	и	црвена
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 6  обични	метали	и	нивните	легури;	метални	
градежни	 материјали;	 метални	 преносни	
конструкции;	метални	материјали	 за	железнички	
шини;	жици	и	кабли	од	обичен	метал;	браварски	
производи;	 мали	 метални	 производи;	 метални	
цевки;	 каси;	 производи	 од	 метали;	 што	 не	 се	
опфатени	со	другите	класи;	руди	
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(210)	 TM  2007/1131	 (220)	 22/11/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 NOVARTIS AG
 4002 BASEL, CH
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ		ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

LINEXBIO

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 5 	 фармацевтски	 и	 ветсринарни	 препарати,	
санитарни	 препарати	 за	 медицинска	 употреба.	
диететски	 супстанциии	 што	 се	 користат	 во	
медицината,	 храна	 за	 бебиња.	 фластери,	
материјали	за	завои.	материјали	зи	пломбирање	
заби	и	забарски	смоли	

(210)	 TM  2007/1132	 (220)	 22/11/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 NOVARTIS AG
 4002 BASEL, CH
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ		ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

IMMUNALBIO

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 5  фармацевтски	 и	 ветеринарни	 препарати,	
санитарни	 препарати	 за	 медицинска	 употреба.	
диететски	 супстанциии	 што	 се	 користат	 во	
медицината,	 храна	 за	 бебиња.	 фластери,	
материјали	за	завои.	материјали	зи	пломбирање	
заби	и	забарски	смоли	

(210)	 TM  2007/1133	 (220)	 22/11/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 NOVARTIS AG
 4002 BASEL, CH
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ		ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

IMMUNAL BALANCE

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 5 	 фармацевтски	 и	 ветсринарни	 препарати,	
санитарни	 препарати	 за	 медицинска	 употреба.	
диететски	 супстанциии	 што	 се	 користат	 во	
медицината,	 храна	 за	 бебиња.	 фластери,	
материјали	за	завои.	материјали	зи	пломбирање	
заби	и	забарски	смоли	

(210)	 TM  2007/1134	 (220)	 23/11/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 COLGATE - PALMOLIVE COMPANY
 300 Park Avenue NEW YORK, N.Y.10022, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ		ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црвена,	бела,	светло	и	темно	сина,	светло	и	темно	
жолта	и	црна

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 3 	препарати	за	нега	на	забите	

(210)	 TM  2007/1135	 (220)	 23/11/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 COLGATE - PALMOLIVE COMPANY
 300 Park Avenue NEW YORK, N.Y.10022, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ		ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црвена,	бела,	светло	и	темно	сина,	светло	и	темно	
жолта,	црна	и	сива

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	3		препарати	за	нега	на	забите	

(210)	 TM  2007/1136	 (220)	 23/11/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 2Waytraffic UK Rights Limited
 64 New Cavendish Street, London W1G 8TB, UK
(740)	 Бајалски	Димитар,	 адвокат	 Ул.	 Ѓуро	 Ѓаковиќ	 бр.	

72/1-1	1000	Скопје
(540)	

(591)	 сина	(темно	и	светла),	жолта	(златна),	виолетова,	
бела	и	црна

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 9	 	 апарати	 за	 снимање	 и	 репродукција	 на	
звук,	 видео	 и	 податоци;	 апарати	 за	 забава	 за	
употреба	 со	 или	 кои	 вклучуваат	 телефонски	
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и/или	 комуникациски	 апарати;	 електрични	 или	
електронски	 апарати	 за	 забава	 што	 работат	
со	 монети	 или	 жетони	 вклучени	 во	 класата	
9;	 електронски	 публикации	 	 	 (што	 	 	 може	 	 	 да			
се	 	 	 даунлоудираат);	 	 	 софтвер	 	 	 за	 	 	 забава;	
компјутерски	 	 	 	 	 софтвер;	 	 	 	 	 компјутерски	 	 	 	 	 и					
видео				игри;					апарати				за	компјутерски	и	видео	
игри	 како	 дополнителни	 апарати	 за	 телевизија;	
компјутерски	 и	 видео	 игри	 како	 дополнителни	
апарати	за	телевизија;	програми		и		софтвер		за		
компјутерски		и			видео		игри			кои			може		да		се	
симнуваат	 од	 глобалната	 комуникациска	мрежа;		
компјутерски	 	 и	 	 видео	 игри	 	 (софтвер)	 	што	 се		
играат	преку		компјутерски		мрежи,		вклучително	
преку	 интернет;	 игри	 и	 апарати	 за	 игри	 за	
употреба	со	или	кои	вклучуваат	телефонски				и/
или	 	 	 	 комуникациски	 	 	 апарати	 	 	 	 вклучително			
електрични,	 електромагнетни,	 	 	 безжични	 	 	 или			
оптички	 	 	 комуникациски	 	 	мрежи,	 	 	 или	слично;			
конзоли		за	компјутерски		игри		како	дополнителни		
апарати		за	телевизија;			компјутерски			периферни			
делови;			носачи			на			податоци		со	електрично,			
магнетско			или		оптичко	снимени			податоци		за			
компјутери;	записи				на			звук,				видео			и				податоци				
(сите				вклучени				во				класата			9);	кинематографски	
филмови	 и	 фотографски	 филмови	 (изложени);	
очила	за	сонце;	 	 	апарати		 	и		 	инструменти		 	за			
инструкции	 	 	 и	 	 	 подучување;	 	 	 плочи,	 дискови,	
ленти,		касети,		картриџи,		карти	и	друго	дигитално	
носење	на	податоци	или	за	употреба	кај	носење	
на	звучни	записи,	видео	записи,	податоци,	слики,	
игри,	графика,	текст,	програми	или	информации;	
носачи	на			меморија			(дигитални);			ДВД-а,			ЦД-
а;			софтвер			за			игри;			Јава			Игри;	Броадбанд				
Игри;				ЦД-а				и				ЦД-Ромови;				магнети;				џебни				
калкулатори;	дигитален					звук,					дигитална				музика,				
дигитални	 	 	 	 	 слики,	 	 	 	 	 дигитални	фотографии,				
дигитални		 	 	филмови,	 	 	 	дигитални		 	 	податоци,				
дигитални	информации,				дигитални				публикации,				
дигитални				интерактивни				игри	зачувани		на	носачи		
на	податоци	или	обезбедени	преку	безжична	или	
жичана	 телеграфија	 (која	 може	 да	 се	 симнува);	
телефони,	комуникациски	или	телекомуникациски	
апарати;	мобилни	телефони;	делови	и	елементи	
за	сите	гореспоменати	производи,	сите	вклучени	
во	класата	9;	ергометри	
кл.	 16  печатени	 работи;	 печатени	 публикации;	
магазини,	периодични	списанија,	книги,	стрипови,	
книги	 за	 деца,	 боенки	 за	 деца,	 билтени;	
фотографии;	 хартиени	 постери;	 канцелариски	
материјал;	 тетратки,	 дневници,	 налепници,	
картички	 со	 поздрави;	 пенкала,	 прибори	 за	
пенкала,	гуми	за	бришење,	фломастери,	маркери,	
боици,	прибори	за	боење,	креди	и	табли	за	креди;	
налепници	 за	 податоци	 за	 книги	 и	 обележувачи	
за	 книги;	 уметнички	 реквизити	 и	 материјали;	
материјали	 за	 инструкции	 и	 подучување;	
подметачи;	 комплети	 за	 пишување;	 материјали	
и	инструменти	за	пишување	и	цртање;	линијари;	
острилки	за	моливи;	материјали	за	моделирање;	
висински	 графикони,	 пелени;	 сервиси	 за	 маса;	
чаршави	 за	 маса,	 подметки	 хартиени	 салфети	
за	 маса;	 шамичиња;	 тежала	 и	 гужвана	 хартија;	
торби;	 торбички	 за	 подароци;	 материјали	 за	
пакување;	хартија	за	виткање	подароци	и	картички	

за	подароци;	календари;	матрици,	декалкоманија,	
врзувачи,	 папки	 и	 регистри	 за	 хартија,	 мапи;	
поштенски	 картички;	 потпирач	 на	 книги,	 тежала,	
врзивни	траки	за	канцелариски	материал	или	за	
употреба	 вo	 домаќинствата;	 врзивни	материјали	
за	 канцелариски	 материал	 или	 за	 употреба	 во	
домаќинствата;	 слики,	 постери	 и	 фотографии;	
печатени	 печати	 за	 перничиња	 со	 мастило;	
огласни	 табли;	 шари	 за	 плетење,	 везење	 и	
облека;	постери;	 знаменца;	брошури;	проспекти;	
трансфери;	реклами	(печатени);	салфети;	карти	за	
играње;	хартија	за	пишување;	хартија;	картонски	
артикли;	албуми,	 кутии;	дневници;	 канцелариски	
реквизити;	етикети;	пликоа;	шамичиња;	спојници	
за	 хартија;	 блок	 за	 скицирање;	 таблички	 за	
пишување;	 потсетници;	 книги	 за	 рецепти	 и	
календари	
кл.	 28	 	 играчки,	 	 игри	 	 и	 	 играчки	 	 предмети;		
гимнастички	 	 и	 спортски	 артикли;	 орнаменти	 и	
декорации	за	божиќни	елки	
кл.	41  забава,	 образование	 и	 инструкции	 преку	
или	 во	 врска	 со	 радио	 и	 телевизија;	 услуги	 за	
забава	 и	 образование;	 забава,	 образование	
и	 инструкции	 преку	 или	 во	 врска	 со	 радио	
и	 телевизија;	 	 продукција,	 презентација	 и	
изнајмување	 на	 телевизиски	 и	 радио	 програми	
и	 на	 филмови	 и	 звучни	 и	 видео	 записи;	
публикација,	 производство	 и	 изнајмување	 на	
материјали	 за	 едукација	 и	 инструкции;	 забава,	
едукација	и	инструкции	во	врска	со	спорт,	забава,	
едукација	 и	 инструкции	 за	 деца;	 организација	
на	 натпревари,	 игри,	 квизови,	 забавни	 денови	 и	
спортски	 настани;	 организација,	 презентација	 и	
продукција	на	шоуа,	настапи	во	живо	и	настани	со	
учество	 на	 публика;	 организирање	 и	 продукција	
на	изложби	за	едукациски	и	забавни	цели;	услуги	
на	игри	за	единечни	корисници	и	услуги	на	игри	
за	мултикорисници,	вклучително	оние	услуги	кои	
се	обезбедуваат	преку	компјутерска	мрежа,	како	
што	 е	 Интернет	 и	 преку	 комуникациска	 мрежа	
или	 безжична	 ќелиска	 комуникациска	 мрежа;	
изведување	на	интерактивни	игри	и	натпревари	со	
гласовна	идентификација	;	натпревари	и	квизови	
по	 телефон	 и	 мобилен	 телефон;	 изведување	
и	 организирање	 натпревари	 со	 телефонски	
јавувања;	 натпревари,	 квизови	 и	 лотарии	
обезбедени	он-лајн;	изведување	игри	и	натпревари	
преку	дигитален	сателит,	кабловска	или	копнена	
телевизија;	дистрибуција	на	забавни	материјали;	
дистрибуција	 на	 аудио	 записи;	 дистрибуција	 на	
видео	 записи;	 дистрибуција	 на	 информации;	
дистрибуција	 на	 слики;	 дистрибуција	 на	 игри;	
изведување	едукациски	семинари;	изложби	

(210)	 TM  2007/1137	 (220)	 23/11/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 BPB plc
 Aldwych House, 81 Aldwych, London WC2B 4HQ, 

GB
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
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(540)	

(591)	 бела,	светло	и	темно	сина,	светло	и	темно	сива
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 6 	необработени	и	делумно	обработени	метали	
и	нивни	легури;	 градежни	материјали	направени	
во	целост	и	 главно	од	обичен	метал	или	негови	
легури;	 метални	 прегради	 што	 се	 состојат	 од	
метални	 рамки	 со	 облоки	 од	 гипсени	 табли,	 со	
домонација	 на	 метал;	 плочи,	 ленти,	 делови	 за	
пресување	и	обликување,	сите	од	обичен	метал	
или	 негови	 легури	 и	 за	 употреба	 во	 градење,	
завртки,	клинци,	уреди	за	прицврстување,	стеги,	
винтови,	затворачи,	шарки	и	клипови	
кл. 17 	 изолациони	 материјали;	 материјали	 за	
запирање	 и	 подготовка	 на	 површини	 што	 треба	
да	 бидат	 запечатени	 различни	 од	 спојки	 кај	
цевковки	 и	 цевки;	 лепливи	 ленти	 различни	 од	
канцелариски	 прибор	 што	 не	 се	 за	 медицинска	
и	 домашна	 употреба;	 полнач	 на	 компензатор;	
гумички	 од	 гумени	 или	 вулканизирани	 валкна,	
особено	исклучувајќи	 ги	флексибилните	цевки	 и	
подготовки	за	запечатување	
кл. 19	 	 неметални	 градежни	 материјали;	 гипс	 и	
гипсени	 табли;	 врзивни	 соединенија;	 плочи	 за	
градба;	 летви	 за	 градење;	 прегради;	 покриви;	
неметални	 плафони;	 sидни	 облоги;	 градежни	
хартии	

(210)	 TM  2007/1138	 (220)	 26/11/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Lidl Stiftung & Co. KG
 Stiftsbergstr. 1, D-74167 Neckarsulm, DE
(740)	 ТОНЕВСКИ		ДРАГАН,	АДВОКАТ		бул.	„Кочо	Рацин”	

бр.	14/4	-	13,	1000	Скопје
(540)	

(591)	 црна,	бела,	црвена	и	жолта
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 29	 	 грицки	(производи	за	грицкање),	особено	
сушени,	пржени	и/или	зачинети	кикиритки,	ореви,	
бадеми	и	„кашу”	ореви,	чипс	од	компири	и	стапчиња	
од	компири;	производи	од	компири	направени	со	
употреба	на	 постапка	на	истискување;	 	 паштети	

од	компири	
кл.	30	 	 грицки	 (производи	 за	 грицкање)	 особено	
производи	 од	 жито/пченица,	 ориз	 и	 пченка,	
направени	со	употеба	на	постапка	на	истикнување;		
пуканки,	пченкарни	снегулки	

(210)	 TM  2007/1139	 (220)	 26/11/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Lidl Stiftung & Co. KG
 Stiftsbergstr. 1, D-74167 Neckarsulm, DE
(740)	 ТОНЕВСКИ		ДРАГАН,	АДВОКАТ		бул.	„Кочо	Рацин”	

бр.	14/4	-	13,	1000	Скопје
(540)	

(591)	 црна,	 бела,	 светло	 кафена,	 сива	 и	 сиво-
маслинеста

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	32 	пиво,	мешани	пијалаци	што	содржат	пиво	

(210)	 TM  2007/1140	 (220)	 23/11/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 КАПИТАЛ БАНКА АД Скопје
 ул.„27 Март” бр.1, 1000 Скопје, MK
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ		

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 портокалова,	бела	и	црна
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 36 	 банкарство,	 вложување	 средства,	
внесување		долгови,	вредносни	бонови,	гаранции,	
дебитни	 картички	 (служби	 за	 дебитни	 картички,	
заем	врз	основа	на	залог,	заеми,	консултации	по	
повод	 финансиски	 прашања,	 кредитни	 агенции,	
кредитни	картички	(служби	за	кредитни	картички),	
менување	 (менувачници),	 монетарни	 дејности,	
отплата	 на	 рати,	 патни	 чекови	 (издавање	
патни	 чекови),	 подмирување	 на	 вредности,	
посредување,	 посредување	 на	 берзата,	 сефови,	
средства	 (електронски	 преносни	 средства),	
средства	 (основање	 кружни	 средства),	 средства	
(вложување	 средства),	 финансирање	 (служби	
за	финансии),	финансиска	анализа,	финансиски	
дејности,	 финансиски	 информации,	 финансиски	
проценки	/осигурувања,	банкарски	промет,	имот/,	
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финансиски	трансакции,	финансиско	управување,	
фискални	 проценки,	 хипотекарно	 банкарство,	
чекови	(заверување	на	чековите),	штедилници	

(210)	 TM  2007/1141	 (220)	 23/11/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 КАПИТАЛ БАНКА АД Скопје
 ул.„27 Март” бр.1, 1000 Скопје, MK
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ	

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 портокалова,	бела	и	црна
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 36 	 банкарство,	 вложување	 средства,	
внесување	долгови,	вредносни	бонови,	гаранции,	
дебитни	 картички	 (служби	 за	 дебитни	 картички,	
заем	врз	основа	на	залог,	заеми,	консултации	по	
повод	 финансиски	 прашања,	 кредитни	 агенции,	
кредитни	картички	(служби	за	кредитни	картички),	
менување	 (менувачници),	 монетарни	 дејности,	
отплата	 на	 рати,	 патни	 чекови	 (издавање	
патни	 чекови),	 подмирување	 на	 вредности,	
посредување,	 посредување	 на	 берзата,	 сефови,	
средства	 (електронски	 преносни	 средства),	
средства	 (основање	 кружни	 средства),	 средства	
(вложување	 средства),	 финансирање	 (служби	
за	финансии),	финансиска	анализа,	финансиски	
дејиости,	 финансиски	 информации,	 финансиски	
проценки	/осигурувања,	банкарски	промет,	имот/,	
финансиски	трансакции,	финансискр	управување,	
фискални	 проценки,	 хипотекарно	 банкарство,	
чекови	(заверување	чековите),	штедилници	

(210)	 TM  2007/1144	 (220)	 26/11/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Red.Com, Inc.
 PO Box 1389 Eastsound, Washington 98245, US
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ		

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

RED ONE

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 9 	 системи	 за	 камери	 за	 дигитално	 кино	
и	 додатоци,	 што	 се	 продаваат	 поединечно,	
вклучително	 камери,	 леќи	 за	 апарати,	 блиц	 и	
други	 направи	 за	 меморирање,	 хард	 драјвери	
за	 видео	 рекордери,	 видео	 монитори	 и	 рамни	

екрани,	 сите	 за	 употреба	 во	 креација,	 чување,	
испорака,	 обработка,	 снимање,	 плејбек	 или	
преглед	 на	 видео,	 музички,	 графички,	 фото,	
аудио,текст,	 мултимедиуми,	 компјутерски	
програми	 и	 податоци;	 форографски	 проектори,	
слајд	 проектори;	 компјутерски	 програми	 за	
дигитални	 камери;	 аудио	 и	 видео	 образовни	
апарати	 и	 инструменти,	 особено	 компјутерски	
хардвер	и	компјутерски	софтвер	за	интеграција	на	
текс,	 аудио,	 графички	фотоси	и	 подвижни	 слики	
во	 интерактивна	 испорака	 за	 мултимедиумлни	
апликации;	 компјутерски	 бели	 табли;	 видео	
проектори	и	монитори	за	видео	преглед	

(210)	 TM  2007/1145	 (220)	 27/11/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Друштво за производство, промет и такси 

услуги Дејан Героски и др. СПРИНГ увоз-извоз 
ДОО Прилеп

 ул. „Зеленгора” бр. 4 Прилеп, MK
(540)	

(591)	 црвена	и	црна
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 39 	транспортни	услуги	

(210)	 TM  2007/1148	 (220)	 27/11/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Друштво за угостителство, транспорт и услуги 

ГИТОНИ ДОО Гевгелија
 ул. Гевгелиски партизански одреди бр. 3 

Гевгелија, MK
(540)	

THE CALIFORNIA RESORT

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	43		услуги	за	подготвување	храна	и	пијалаци;	
привремено	сместување	

(210)	 TM  2007/1150	 (220)	 28/11/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(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
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(540)	

AXE PUMP

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 3	 	 сапуни;	 парфимерија,	 етерични	 (основни)	
масла,	козметика;	колонски	води,	тоалетна	вода,	
парфимирани	 спрејеви	 за	 тело;	 масла,	 креми	
и	 лосиони	 за	 кожата;	 пена	 за	 бричење,	 гел	 за	
бричење,	лосиони	за	пред	и	после	бричење;	талк	
пудра;	препарати	за	бања	и	туширање;	лосиони	
за	 коса;	 пасти	 за	 заби;	 немедицински	 средства	
за	 миење	 уста;	 дезодоранси;	 антиперспиранти	
за	 лична	 употреба;	 немедицински	 тоалетни	
препарати	

(210)	 TM  2007/1151	 (220)	 29/11/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Lidl Stiftung & Co. KG
 Stiftsbergstr. 1, D-74167 Neckarsulm, DE
(740)	 ТОНЕВСКИ		ДРАГАН,	АДВОКАТ		бул.	„Кочо	Рацин”	

бр.	14/4	-	13,	1000	Скопје
(540)	

(591)	 зелена,	жолта,	црвена	и	бела
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 32	 	 минерални	 води	 и	 други	 безалкохолни	
пијалаци;	 овошни	 пијалаци	 и	 овошни	 сокови;	
сирупи	и	други	приправки	за	правење	пијалаци	

(210)	 TM  2007/1152	 (220)	 29/11/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Lidl Stiftung & Co. KG
 Stiftsbergstr. 1, D-74167 Neckarsulm, DE
(740)	 ТОНЕВСКИ		ДРАГАН,	АДВОКАТ		бул.	„Кочо	Рацин”	

бр.	14/4	-	13,	1000	Скопје
(540)	

(591)	 темно	црвена,	црна	и	жолто	кафена
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	30		кафе,	замена	за	кафе,	какао,	пијалаци	на	
база	на	кафе	и	какао	

	

(210)	 TM  2007/1156	 (220)	 29/11/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА 

ИНДУСТРИЈА АЛКАЛОИД АД-Скопје
 Бул. Александар Македонски бр.12, 1000 

Скопје, MK
(540)	

	

(591)	 портокалова,	зелена,	жолта	и	црвена
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 3		средства	за	миење	садови	

(210)	 TM  2007/1157	 (220)	 29/11/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА 

ИНДУСТРИЈА АЛКАЛОИД АД-Скопје
 Бул. Александар Македонски бр.12, 1000 

Скопје, MK
(540)	

(591)	 зелена,	жолта	и	црвена
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	3 	средства	за	миење	садови	

(210)	 TM  2007/1158	 (220)	 29/11/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА 

ИНДУСТРИЈА АЛКАЛОИД АД-Скопје
 Бул. Александар Македонски бр.12, 1000 

Скопје, MK
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(540)	

(591)	 жолта,	зелена	и	црвена
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	3 	средства	за	миење	садови	

(210)	 TM  2007/1159	 (220)	 29/11/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА 

ИНДУСТРИЈА АЛКАЛОИД АД-Скопје
 Бул. Александар Македонски бр.12, 1000 

Скопје, MK
(540)	

(591)	 сина,	розова,	жолта	и	зелена
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	3		oмекнувач	на	алишта	

(210)	 TM  2007/1160	 (220)	 29/11/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА 

ИНДУСТРИЈА АЛКАЛОИД АД-Скопје
 Бул. Александар Македонски бр.12, 1000 

Скопје, MK

(540)	

(591)	 розова,	црвена,	жолта,	зелена	и	виолетова
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 3 	омекнувач	на	алишта	

(210)	 TM  2007/1161	 (220)	 29/11/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА 

ИНДУСТРИЈА АЛКАЛОИД АД-Скопје
 Бул. Александар Македонски бр.12, 1000 

Скопје, MK
(540)	

(591)	 црвена,	жолта,	зелена	и	виолетова
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	3		омекнувач	на	алишта	

(210)	 TM  2007/1162	 (220)	 30/11/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 ФОРНЕТТИ СОЛЕ ДООЕЛ Скопје
 Првомајска 18 бр.25 Скопје, MK
(740)	 Пекопрем	ДОО	Скопје		бул.	Авној	бр.24/3-17	1000	

Скопје
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(540)	

(591)	 сина	и	портокалова	
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	30 	брашно	и	производи	од	жита,	леб,	тесто	за	
слатки	и	слатки	

(210)	 TM  2007/1163	 (220)	 30/11/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Т.Д. „РИМЕКО” доо
 ул. Анастас Митрев бр. 47 Скопје, MK
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 35  услуги	при	продажба	на	мало	и	големо	со	
фрижидери,	шпорети,	машини	за	перење,	машини	
за	сушење	алишта,	машини	за	перење	садови	

(210)	 TM  2007/1165	 (220)	 30/11/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 

trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)
 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP
(740)	 Бајалски	Димитар,	адвокат		Ул.	Ѓуро	Ѓаковиќ	бр.	

72/1-1	1000	Скопје
(540)	

TOYOTA URBAN CRUISER

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	12  автомобили	и	нивни	структурни	делови	

(210)	 TM  2007/1166	 (220)	 30/11/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(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)	

MODERM

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 5	 	 фармацевтски	 производи,	 дерматолошки	
производи	

(210)	 TM  2007/1168	 (220)	 03/12/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 BASF Agro B.V.,
 Arnhem(NL), Zweigniederlassung Waedenswil,  

Moosacherstrasse 2, 8804 Au, CH
(740)	 ЈОАНИДИС	ЈОВАН,	АДВОКАТ		ул.”Орце	Николов”	

155б,	1000,	Скопје
(540)	

ACROBAT

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 5	 	 пестициди,	 посебно	 препарати	 за	 униш–
тување	 бактерии,	 фунгициди,	 хербициди,	
инсектициди	

(210)	 TM  2007/1170	 (220)	 03/12/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 INDEVUS PHARMACEUTICALS, INC.
 33 Hayden Avenue  LEXINGTON, MA 02421, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ		ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

VANTAS

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	5		фармацевтски	препарати	што	се	употребуваат	
за	третирање	канцер	

(210)	 TM  2007/1171	 (220)	 03/12/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(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

(540)	

SPARK CLASSIC

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	12		моторни	возила	и	делови	за	истите	
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(210)	 TM  2007/1173	 (220)	 04/12/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 KRKA Tovarna zdravil p.o.Novo mesto
 Cesta herojev 45, 68000 Novo mesto, SI
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ		ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 бела,	црна,	светло	и	темно	жолта,	светло	и	темно	
зелена,	 светло	 и	 темно	 сина,	 светло	 и	 темно	
црвена,	виолетова	и	портокалова

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 5	 	 храна	 за	 бебиња	 и	 диететски	 производи,	
замена	за	мајчино	млеко	
кл.	29 	 млеко	 и	 млечни	 производи,	 зеленчукови	
и	 овошникаши,	 месо,	 месни	 производи,	 месни	
екстракти,	јајца	
кл.	 30 	 чај,	 производи	 од	 жита,	 мед,	 сирупи	 од	
меласа,	квасец,	гуми	за	жвакање	
кл.	 32	 	 овошни	 и	 зеленчукови	 сокови,	 сирупи	 и	
други	производи	за	подготвување	на	пијалаци	

(210)	 TM  2007/1174	 (220)	 04/12/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Genzyme Corporation (a Massachusetts 

Corporation)
 500 Kendall Street Cambridge Massachusetts 

02142, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ		ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

CELSIOR

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	5 	течни	состави	за	измивање,	реперфузија	и	
заштита	на	органи	

(210)	 TM  2007/1175	 (220)	 04/12/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Genzyme Corporation (a Massachusetts 

Corporation)
 500 Kendall Street Cambridge Massachusetts 

02142, US

TM 2007/1173

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

(540)	

CHOLESTAGEL

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	5  фармацевтски	препарати	кои	се	употребуваат	
за	 одделување	 на	 жолчната	 киселина	 од	
гастроинтестиналниот	тракт	

(210)	 TM  2007/1176	 (220)	 04/12/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Genzyme Corporation (a Massachusetts 

Corporation)
 500 Kendall Street Cambridge Massachusetts 

02142, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ		ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

HECTOROL

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 5	 	 фармацевтски	 препарати,	 имено	 активан	
витамин	Д2	фармацевтски	препарати	кој	содржи	
1-алфа-хидрокси-витамин	 Д2	 за	 употреба	 при	
третирање	 	 секундарни	 хиперпаратироидизам	 и	
хиперпролиферативни	болести	

(210)	 TM  2007/1177	 (220)	 04/12/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Genzyme Corporation (a Massachusetts 

Corporation)
 500 Kendall Street Cambridge Massachusetts 

02142, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ		ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

RENVELA

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 5 	 фосфатни	 врзувачи	 за	 третирање	 на	
хиперфосфатемија	

(210)	 TM  2007/1180	 (220)	 05/12/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Себаудин Бахтијаревиќ
 ул. Никола Мартиновски 29 1000 Скопје, MK
(740)	 ГАВРИЛОВСКА	 АЛЕКСАНДРА,	 адвокат		

бул.	Партизански	одреди	бр.103/26	1000	Скопје
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(540)	

JONAMED

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 5		фармацевтски	производи	
кл.	35 	услуги	при	продажба	на	големо	и	мало	со	
фармацевтски	производи	

(210)	 TM  2007/1181	 (220)	 05/12/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 ИНТЕРНАТИОНАЛ ЛОГИСТИК СЕРВИС ДОО
 ул. Павле Илиќ 7/2-9 1000 Скопје, MK
(740)	 ГАВРИЛОВСКА	 АЛЕКСАНДРА,	 адвокат	 	 бул.	

Партизански	одреди	бр.103/26	1000	Скопје
(540)	

(591)	 бела	и	сива
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 35 	 дејности	 (професионални	 консултации),	
дејности	(советување	за	организирање	и	водење	
на	 дејности),	 услуги	 при	 продажба	 на	 големо	 и	
мало	со	воена	опрема,	облека	и	обувки,	оружје	
кл.	39 	транспортни	услуги	

(210)	 TM  2007/1183	 (220)	 05/12/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Домника Пројеска and Никола Пројески
 Ул. Томе Никле бр. 12 Крушево, MK and ул. 

Томе Никле бр.12 Крушево, MK
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ	

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 3  средства	 за	 белење	 и	 други	 супстанциии	
за	 перење,	 препарати	 за	 чистење,	 полирање,	
триење	 и	 нагризување,	 сапуни,	 парфимерија,	
етерични	масла,	 козметички	производи,	лосиони	
за	 коса,	 препарати	 за	 нега	 на	 забите,	 абразиви	
/средства	 за	 брусење/,	 алишта	 (производи	 за	
закиснување	алишта),	алишта	(синило	за	алишта),	
алишта	(средства	за	парфимирање	на	алиштата),	
амбра	 /парфимерија/,	 амонијак	 користен	 како	
средство	 за	 миење,	 анисово	 дрво	 (етерични	
масла	од	анисово	дрво),	аромати,	бадемов	сапун,	
бадемово	масло,	бадемово	масло	за	козметичка	
употреба,	белење	(сода	за	белење),	белење	(соли	
за	 белење),	 белила	 /деколоранти	 за	 козметичка	
употреба/,	бои	(производи	за	отстранување	бои),	
бои	 (средства	 за	 отстранување	 бои),	 бои	 за	
тоалетна	употреба,	брада	(антисептички	камења	
за	бричење	брада),	брада	(бои	за	брада),	брада	
(сапуни	 за	 брада),	 бричење	 (паста	 за	 ремени	
за	 бричење),	 бричење	 (производи	 за	 бричење,	
брусно	 платно,	 веѓи	 (козметички	 средства	 за	
веѓи),	 веѓи	 (моливи	 за	 веѓи),	 вештачки	 мустаќи,	
бради,	коса	(лепила	за	зацврстување	на	вештачки	
мустаќи,	 бради	 и	 коса),	 дезодоранси	 за	 лична	
употреба	 /парфимерија/,	 дезодорирачки	 сапуни,	
депилатори,	 детергенти,	 екстракти	 од	 цвеќе	 /
парфимерија/,	 етерични	 екстракти	 /есенции/,	
етерични	 масти,	 забни	 протези,	 закиснување	
алишта,	избелување,	јасмин,	капење	(козметички	
препарати	 за	 капење),	 капење	 (соли	 за	 капење)	
не	се	за	медицинска	употреба,	кожа	(козметички	
производи	 за	 нега	 на	 кожата),	 кожа	 (креми	 за	
кожни	 производи),	 кожа	 (креми	 за	 честење	 на	
кожата),	кожа	(производи	за	заштита	на	кожата),	
козметика,	 козметички	 бои,	 козметички	 креми,	
козметички	 лосиони	 (шамивчиња	 натопени	
во	 козметички	 лосиони),	 козметички	 прибор,	
колонска	вода,	коса	(бои	за	коса),	креми	за	кожа,	
креми	 за	 козметичка	 употреба,	 лакза	 нокти,	
лосион	за	козметичка	употреба,	маски	за	убавина,	
масла	 за	 парфимерија,	 мириси	 /парфеми/,	
мошус	 /парфимерија/,	 нега	 на	 уста,	 омекнувачи,	
освежување	 (сапуни	 за	 освежување),	 памук	
за	 козметичка	 употреба,	 перење	 (средства	 за	
перење),	 парфимериски	 производи,	 средства	 за	
полирање,	пудра	за	шминкање,	сапуни,	слабеење	
(козметички	 препарати	 за	 слабеење),	 сонце	
(препарати	 за	 заштита	 од	 сонце)	 /козметички	
препарати	 за	 заштита	 од	 црнење/,	 средства	 за	
нега	 на	 заби,	 стакла	 на	 автомобили	 (течности	
за	 перење	на	автомобилските	 стакла),	 тоалетна	
вода,	тоалетни	масла,	тоалетни	млека,	тоалетни	
производи,	чевли	(креми	за	чевли),	шампони	
кл.	 4	 	 индустриски	 масла	 и	 масти,	 мазива,	
соединенија	 за	 собирање	 прашина	 со	
навлажнување	 и	 врзување,	 горива	 (вклучително	
и	 течните	 горива	 за	 мотори)	 и	 материи	 за	
осветлување,	свеќи	и	фитили	за	осветлување	
кл.	 5	 	 фармацевтски	 и	 ветеринарни	 препарати;	
санитарни	 препарати	 за	 медицински	 цели;	
диететски	 супстанциии	 што	 се	 користат	 во	
медицината,	 храна	 за	 бебиња,	 фластери,	
материјали	за	завои,	материјали	за	пломбирање	
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заби	и	забарсќи	смоли,	средства		за	дезинфекција,	
препарати	за	уништување	штетници,	фунгициди,	
хербициди	
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	 (не	 се	
рачни),	инкубатори	за	јајца	
кл.	 8	 	 рачни	 алати	 направи,	 прибор	 за	 јадење,	
ладно	оружје,	жилети	
кл.	 9 	 апарати	 и	 инструменти:	 научни,	 по–
морски,	 геодетски,	 фотографски,	 кине–
матографски,оптички,	 за	 вагање,	 за	 мерење;	
сигнализација,	контрола		(инспекција),	спасување	
и	 настава;	 	 апарати	 	 и	 инструменти	 за	 спро–
ведување,	 вклучување,	 трансформирање,	
акумулирање,	регулирање	или	контролирање	на	
електрицитетот;	 апарати	 за	 снимање,	 пренос	 и	
репродукција	на	звук	или	слика,	магнетски	носачи	
на:	 податоци,	 дискови	 за	 снимање,	 автоматски	
машини	 и	 механизми	 за	 апаратите	 што	 се	
активираат	со	монети	или	жетони,	регистар	каси,	
машини.	 за	 сметање	 и	 опрема	 за	 обработка	
на	 податоци	 и	 компјутери,	 апарати	 за.	 гаснење	
пожар	
кл.	 10	 	 медицински,	 хируршки,	 забарски	 и	
ветеринарни	 апарати	 и	 инструменти,	 вештачки	
екстремитети,	очи	и	заби,	ортопедски	производи,	
хируршки	материјали	и	материјали	за	шиење	
кл.	 11  апарати	 за	 осветлување,	 греење,	
производство	 на	 пареа,	 варење	 (готвење),	
ладење,	 сушење,	 вентилација,	 снабдување	 со	
вода	и	за	санитарни	намени	
кл.	 12	 	 возила,	 апарати	 за	 движење	 по	 земја,	
воздух	или	вода	
кл.	 13 	 огнено	 оружје,	 муниција	 и	 проектили,	
екплозиви,	средства	за	огномет	
кл. 14 	 благородни	 метали	 и	 нивните	 легури	 и	
производите	 изработени	 од	 нив	 или	 преслечени	
со	 нив,	 кои	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	
накит,	бижутерија,	скапоцени	камења,	часовници	
и	хронометриски	инструменти	
кл.	 15 	 музички	 инструменти,	 армоника	 (мала	
шестоаголна	 армоника	 за	 танго	 оркестри),	
армоники,	 басови	 /музички	 инструменти/,	 виоли,	
виолини,	 гајди,	 дипли	 /музички	 инструменти/,	
гитари,	 гонгови,	 гудала	 (жици	 за	 гудала),	
гудала	 (стапови	 за	 гудала),	 гудала	 (штипки	
за	 гудала	 за	 музички	 инструменти),	 дупчени	
музи.чки	 инструменти,	 електична	 музика,	 жици	
(жичани	инструменти)	 /музика/,	жици	 за	музички	
инструменти,	 ѕвечалки	 /музички	 инструменти/,	
кариљони	 /инструменти/,	 кастањети,	 кинесни	
шапки	 /инструменти/,	 клавир,	 клавир	 (жици	 за	
инструменти),	клавири	(клавиши	за	инструменти),	
клавиши	 за	 музички	 инструменти,	 кларинети,	
клучеви	 за	 затегнување	 на	 жиците	 на	 гудачки	
инструменти,	 кобилики	 за	 инструменти,	 кожа	
за	 тапани,	 контрабас,	 ксилофони,	 лири,	 мали	
армоники,	 мали	 оргули,	 мандолини,	 механички	
клавири,	музика	(вентили	за	музички	инструменти),	
музички	вилушки,	музички	инструменти,	музички	
кутии,	музички	ленти,	ногарки	за	тимпнаи,	нотни	

бележници,	 обои,	 окарини,	 оргули,	 палки	 за	
тапани,	 педали	 за	 музички	 инструменти,	 писки	
за	 труби,	 ритам,	 рогови,	 свирки,	 тамбуриња,	
там-там,	 тапанарски	 стаплиња,	 тапани,	
тимпани,	 трепкалки,	 триангл,	 тромбони,	 трубљи,	
усни	 армоники,	 флејти,	 футроли	 за	 музички	
инструметни,	хармоники,	харфи,	харфи	(жици	за	
харфа),	хорови,	цимбала	/чинели/,	цитри	
кл.	 16	 	 хартија,	 картон	 и	 производите	 од	 нив	
кои	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	 печатени	
работи,	 книговезачки	 материјал,	 фотографии,	
канцелариски	материјал,	лепила	за	канцелариска	
и	 куќна	 употреба;	 материјали	 кои	 ги	 користат	
уметниците,	сликарски	четки,	машини	за	пишување	
и	канцелариски	прибор	(освен	мебел);	материјали	
за	 обука	 и	 настава	 (освен	 апарати);	 пластични	
материјлаи	 за	пакување	што	не	 се	опфатени	во	
другите	класи;	печатарски	букви,	клишиња	
кл.	17	 	 каучук,	 гутаперка,	 гума,	 азбест,	 лискун	 и	
производи	од	нив,	кои	не	се	опфатени	во	другите	
класи,	полуфабрикати	од	пластични	материјали,	
материјали	 за	 подлошки,	 за	 затнување	 и	 за	
изолација,	свитливи	неметални	цевки	
кл. 18  кожа	и	имитација	на	кожа	и	производите	од	
нив	што	не	се	опфатени	со	другите	класи,	кожа	од	
животни,	куфери	и	патни	торби,	чадори	за	дожд	и	
за	сонце	и	стапови	за	одење,	камшици	и	сарачки	
производи	
кл.	 19 	 неметални	 градежни	 материјали,	 цврсти	
неметални	цевки	за	 градба,	асфалт,	црна	смола	
и	 битумен,	 неметални	 преносни	 конструкции,	
споменици	што	не	се	од	метал	
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,	 чешли	 и	 сунгери,	 четки	 (освен	
сликарски	 четки),	 материјали	 за	 правење	 четки,	
производи	што	се	 користат	за	честење,	челична	
волна,	 сурово	 и	 полуобработено	 стакло	 (освен	
градежно	стакло),	стакларија,	порцелан,	фајанс	и	
грнчарија,	што	не	се	опфатени	со	другите	класи	
кл. 22    јажиња,	канапи,	мрежи	шатори,	настреш–
ници	од	платнр,	надворешни	навлаки	автомобили,	
едра,	вреќи	и	торби	кои	не	се	опфатени	ср	другите	
класи,	материјали	за	полнење	душеци	(освен	од	
гума	или	од	пластични	материи),	сурови	текстилни	
влакнести	материи	
кл.	23		предено	и	конец	за	текстил	
кл.	24 	текстил	и	текстилни	производи,	што	не	се	
опфатени	со	другите	класи,	покривки	за	кревети	
и	маси	
кл. 25		облека,	обувки	и	капи	
кл.	 26	 	 тантели,	 везови,	 панделки	 и	 гајтани,	
петлици,	 копци,	 закачки	 и	 окца,	 топуски	 и	 игли,	
вештачко	цвеќе	
кл.	27	 	 килими,	рогузини,	 	простирки	и	бришачи,	
линолеум	и	други	подни	прекривачи,	ѕидни	тапети,	
коишто	не	се	од	текстил	
кл. 28 	 игри	и	играчки,	 производи	 за	 гимнастика	
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и	 спорт	 кои	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	
украси	за	елка	
кл. 29	 	 месо,	 риба,	 живина	 и	 дивеч,	 месни	
преработки,	 конзервирано,	 смрзнато,	 сушено	 и	
варено	овошје	и	зеленчук,	желе,	џемови,	компоти,	
јајца,	млеко	и	млечни	производи,	масла	и	масти	
за	јадење	
кл.	30 		кафе,	чај,	какао,	шеќер,	ориз,	тапиока,	саго,	
замена	 на	 кафе;	 брашно	 и	 производи	 од	 жита,	
леб,	производи	од	тесто	и	слатки,	сладолед;	мед,	
меласа;	 квасец,	 прашок	 за	 печење,	 сол,	 сенф,	
оцет,	сосови	(како	мирудии),	мирудии;	мраз	
кл.	 31	 	 земјоделски,	 градинарски	 и	 шумски	
производи	и	зрнести	производи	кои	не	се	опфатени	
со	другите	класи,	животни	(живи),	свежо	овошје	и	
зеленчук,	семиња,	билки	и	природно	цвеќе,	храна	
за	животни,	пивски	слад	
кл.	 32	 	 пиво,	 минерална	 и	 сода	 вода	 и	 други	
безалкохолни	 пијалаци,	 пијалаци	 од	 овошје	 и	
овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 	 	 за	
производство	 на	 пијалаци,	 бадемов	 пијалак,	
безалкохолни	 овошни	 екстракти,	 вода	 /за	
пиење/,	води	за	на	маса,	газирани	води,	газирани	
пијалаци,	 ѓумбир,	 концентрати	 на	 екстракти		
за	 	 подготвување	 напивки,	 ликери,	 лимонада,	
лимонада	 (сирупи	 	 	 за	 лимонада),	 минерални	
води;	 (производи	 за	 подготвување	 минерални	
води),	 минерални	 води	 /пијалаци/,	 ’мошт,	 мошт	
од	 грозје,	 овошни	 напивки	 без	 алкохол,	 овошни	
сокови,	пиво;	пивска			мошт,	пијалаци	(концентрати	
на	екстракти	за	подготвување	пијалаци),	пијалаци	
(состојки	 и	 сирупи	 за	 подготвување	 пијалаци),	
пијалаци	на	база	на	сурутки,	салсапарија	/безал–
кохолна	напивка/,	 	вода,	слад,	сода-вода,	сок	од	
маки	трупки,	сокови	од	растенија,	хмел,	шербет	
кл.	 33 	 алкохолни	 пијалаци	 (освен	 пиво),	 ал–
кохол	 (овошен	 екстракт	 со	 алкохол),	 алкохол	
од	 нане,	 алкохолни	 екстракти,	 алкохолни	
есенции,	 алкохолни	 пијалаци	 (со	 исклучок	 на	
пиво),	 алкохолни	 пијалаци	 кои	 содржат	 овошје,	
аперитиви,	арак	/вид	ликер	од	роза,	вино,	виски,	
дестилирани	 пијалаци,	 дигестиви	 /алкохол	 и	
ликер/,	 јаболкова	 ракија,	 коктели,	 курасар,	 лике	
од	анис,	ликер	од	анис	 /сладок/,	ликери,	ликери	
/горчливи/,	 медовина	 /пијалок	 од	 вода	 и	 мед/,	
пијалок	од	 троп,	ракија,	ракија	од	 круши,	 саке	 	 /
пиво	од	ориз/,	 смрекова	ракија	 /клека/,	црешова	
ракија	
кл.	 34 	 тутун,	 производи	 за	 пушачите,	 кибрит,	
бурмут,	запалки	за	пушачи,	 јантар	за	чибуче	или	
цигари,	 кибрит,	 кибрит	 /кутии	 за	 кибрит/	 не	 се	
од	 благородни	 метали,	 кремен	 -	 запалка,	 кутии	
за	 пури	 /не	 се	 од	 благородни	 метали/,	 лулиња,	
лулиња	 (стругали	 за	 чистење	 лулиња),	 мали	
цигари,	 пепелници	 за	 пушачи,	 пушачи	 (прибор	
за	 пушачи),	 садови	 за	 тутун,	 сечачи	 за	 цигари,	
снопчиња	 хартија	 за	 цигари,	 статив	 за	 луле,	
стругало	 за	 чистење	 лулиња,	 треба	 за	 пушење,	
тутун,	тутун	за	џвакање,	тутун	за	шмркање,	тутун	
-	 кеси,	 филтери	 за	 цигари,	 цигаралаци,	 цигари,	
цигари,	џебни	апарати	за	виткање	цигари,	чибуци	
за	цигари	
кл.	 35 	 огласување;	 водење	 на	 работење;	

управување	со	работи;	канцелариски	работи	
кл.	 36 	 осигурување;	 финансиски	 работи;	
монетарни	работи;	работи	поврзани	за	недвижен	
имот	
кл.	 38  телекомуникации,	 електронска	 пошта,	
емитување	 телевизиски	 програми,	 изнајмување	
апарати	 за	 пренос	 на	 пораки,	 кабловска	
телевизија,	 комуникации	 по	 пат	 на	 сметачки	
терминали,	новинарски	агенции,	подвижна	радио	
телефонија,	 пораки	 (пренос	 на	 пораки),	 пренос	
на	 телефакс	 пораки,	 пренос	 на	 телеграми,	
радиофонски	 емисии,	 радиофонски	 врски,	
радиотехнички	служби,	сметач	(пренос	на	пораки	и	
слики	со	сметач),	телефонски	служби,	телефонски	
врски,	 телеграфски	 служби,	 телеграфски	 врски,	
телеграми,	 телекс	 служби,	 телевизиски	 емисии,	
упатства	за	телекомуникации	
кл. 39  транспортни	услуги;	пакување	и	складирање	
стока;	организирање	патувања	
кл. 40 	обработка	на	материјали	
кл.	 41 	 образовни	 услуги;	 подготвување	
на	 наставата;	 забава	 спортски	 „и	 културни	
активности,	 академии,	 вариети,	 видео	 ленти	
(изнајмување	 и	 ?производство	 на	 видео	 ленти),	
детски	 градинки,	 дискотеки,	 допишување,	
забавни	 паркови;	 здравствени	 клубови	 /нега	 на	
физичкото	 здравје/,	 зоолошки	 градини,	 игри	 за	
пари,	 изложби,	 изнајмување	 стадиони,	 кампови	
за	летување,	кампови	за	спортско	усовршување,	
кино	 -студио,	 кино	 сали,	 клубови,	 книги,	
коцкариници,	 конференции,	 конгреси,	 модни	
агенции	 за	 уметници,	 натпревари,	 одгледувачки	
заводи,	 оркестри	 (услуги	 што	 ги	 даваат	
оркестрите),	 патузачки	 библиотеки,	 педагошки	
опити,	практично	обучување,	разонода,	разонода	
по	пат	на	радио,	разонода	по	пат	на	телевизија,	
семинари,	симпозиуми,	слободно	време,	спортска	
опрема,	 јасли	 за	 деца,	 јавни	 бањи,	 клиники,	
клубови	 за	 средби,	 кремирање,	 лиценци	 за	
иѓнтелектуална	 сопственост,	 маникирски	 услуги,	
облека	 (изнајмување	 облека),	 одморалишта,	
оптички	 услуги,	 пансиони,	 придружба,	 турска	
бања,	фотографија,	фризерски	салони,	хороскопи,	
интернати	
кл.	42 	научни	и	технолошки	услуги	и	истражувња	
и	 планирања	 што	 се	 однесуваат	 на	 истите;	
услуги	 за	 индустриски	 анализи	 и	 истражувања;	
проектирање	и	развој	на	компјутерски	хардвер	и	
софтвер	
кл.	 43 	 услуги	 за	 подготвување	 храна	 и	
пијалаци;	 привремено	 сместување,	 барови,	
гостилници,	 хотелски	 услуги,	 кафеани,	 кампови,	
кантини,	 кафеани:	 -	 ресторани,	 летувалишта,	
пансиони,	 привремено	 шестување,	 ресторани	
за	 брзо	 и	 постојано	 послужување,	 ресторани	
за	 самопослужување,	 стари	 лица	 (установи	 за	
сместување	стари	лица)	/старски	домови/	
кл.	 44	 	 медицински	 услуги;	 ветеринарни	 услуги;	
хигиенска	нега	и	нега	на	убавината	на	луѓето	или	
животните;	услуги	од	областа	на	земјоделството,	
градинарството	и	шумарството,	клиники,	масажа,	
санаториуми,	 медицински	 услуги,	 негуватели	
на	 болни	 лица,	 породување,	 физиотерапија,	
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хирургија,	 салони	 за	 убавина,	 банки	 за	 крв,	
диспанзери,	
кл.	 45	 	 правни	 услуги;	 безбедносни	 услуги	 за	
заштита	 на	 имот	 и	 лица;	 лични	 и	 општествени	
услуги	што	ги	даваат	трети	лица	за	задоволување	
на	потребите	на	поединците	

(210)	 TM  2007/1185	 (220)	 06/12/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Lidl Stiftung & Co. KG
 Stiftsbergstr. 1  D-74167 Neckarsulm, Germany, 

DE
(740)	 ТОНЕВСКИ		ДРАГАН,	АДВОКАТ		бул.	„Кочо	Рацин”	

бр.	14/4	-	13,	1000	Скопје
(540)	

(591)	 розова,	црвена-темноцрвена	и	бела
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 5	 	 хигиенски	 артикли	 за	 жени,	 санитарни	
шамичиња/брисеви	
кл. 6 	алуминиумска	фолија	
кл.	16 	 производи	направени	од	хартија,	 хартија	
за	 домаќинство,	 кеси	што	 се	фрлаат,	фолија	 за	
прилепување	 и	 залепување,	 тоалетна	 хартија,	
шамичиња	од	хартија,	салфети	и	свилена	хартија	
за	козметка	
кл. 21  крпи	 	 за	 	 чистење,	 	 фина	 ткаенина		
за	 	 чистење,	 сунгерести	 крпи,	 ткаенини	 за	
домакинство,	крпи	за	под	

(210)	 TM  2007/1186	 (220)	 06/12/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 ВИТАЛИА Никола и др. ДОО експорт-импорт
 ул.516 бб,  1000 Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

VITALIA

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 5		витамински	препарати,	диететски	намирници	
за	 медицинска	 употреба,	 диететски	 напивки	
за	 медицинска	 употреба,	 дијабетичари	 (леб	 за	
дијабетичари),	 жита	 (остатоци	 од	 обработката	
на	 зрната	 на	 житата)	 /за	 медицинска	 употреба/,	
жолт	 шеќер	 за	 медицинска	 употреба,	 квасец	 за	
фармацевтска	 употреба,	 леб	 за	 дијабетичари,	
лековити	корења,	лековити	треви,	лековити	чаеви,	
ленено	брашно	за	фармацевтска	употреба,	ленено	
семе	 за	 фармацевтска	 употреба,	 медицински	

чај,	 ментол,	 млеко	 од	 белтачини,	 млеко	 од	
слад	 за	 медицинска	 употреба,	 млечен	 шеќер	
/лактоза/,	 млечни	 ферменти	 за	 фармацевтска	
употреба,	млечно	брашно	/за	доенчиња/,	нане	за	
фармацевтска	 употреба,	 растителни	 влакна	 за	
јадење,	слабеење	(чај	за	слабеење)	за	медицинска	
употреба,	слад	(корени	од	слад)	за	фармацевтска	
употреба,	храна	за	доенчиња	/бебиња/,	црн	шеќер	
за	фармацевтска	употреба;	
кл. 29 	 месо,	 риба,	 живина	 и	 дивеч,	 мецни	
преработки,	 конзервирано,	 сушено	 и	 варено	
овошје	и	зеленчук,	желе,	џемови,	компоти,	 јајца,	
млеко	 и	 млечни	 производи,	 масла	 и	 масти	 за	
јадење;	
кл.	30 	кафе,	чај,	какао,	шеќер,	ориз,	тапиока,	саго,	
замена	 за	 кафе,	 брашно	 и	 производи	 од	 жито,	
леб,	 сладолед,	 мед,	 меласа,	 квасец,	 прашок	 за	
печење,	 сол,	 сенф,	оцет,	 сосови	 (како	мирудии),	
мирудии,	мраз;	
кл.	 31	 	 земјоделски,	 градинарски	 и	 шумски	
производи	и	зрнести	производи	што	не	се	опфатени	
со	другите	класи,	животни	(живи),	свежо	овошје	и	
зеленчук,	семиња,	билки	и	природно	цвеќе,	храна	
за	животни,	пивски	слад	
кл.	 32 	 пиво,	 минерална	 и	 сода	 вода	 и	 други	
безалкохолни	 пијалаци,	 пијалаци	 од	 овошје	 и	
дриги	овошни	сокови,	 сирупи	и	други	препарати	
за	производство	на	пијалаци	
кл.	 35	 	 огласување,	 водење	 на	 работење,	
управување	со	работи,	увоз-извоз.	

(210)	 TM  2007/1188	 (220)	 07/12/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 ФАРМА КОРП
 Бул. „Климент Охридски” бр.68-А Скопје, MK
(740)	 Петре	 Шилегов,	 адвокат	 Бул.К.Ј.Питу	 бр.17	 лок	

33,	1000	Скопје,	1000
(540)	

ALTEANA

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 5 	 фармацевтски	 и	 ветеринарни	 препарати;	
санитарни	 препарати	 за	 медицински	 цели;	
диететски	 супстанциии	 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  2007/1189	 (220)	 07/12/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 ФАРМА КОРП
 Бул. „Климент Охридски” бр.68-А Скопје, MK
(740)	 Петре	 Шилегов,	 адвокат	 Бул.К.Ј.Питу	 бр.17	 лок	

33,	1000	Скопје,	1000
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(540)	

CARBOSORB

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 5	 	 фармацевтски	 и	 ветеринарни	 препарати;	
санитарни	 препарати	 за	 медицински	 цели;	
диететски	 супстанциии	 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  2007/1190	 (220)	 07/12/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 ФАРМА КОРП
 Бул. „Климент Охридски” бр.68-А Скопје, MK
(740)	 Петре	 Шилегов,	 адвокат	 Бул.К.Ј.Питу	 бр.17	 лок	

33,	1000	Скопје,	1000
(540)	

IMMODIN

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 5	 	 фармацевтски	 и	 ветеринарни	 препарати;	
санитарни	 препарати	 за	 медицински	 цели;	
диететски	 супстанциии	 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  2007/1192	 (220)	 07/12/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 EZILI INVESTISSEMENTS Inc.
 Edificio El Dorado Calle 52 Y Elvira Mendez, 

Panama, PA
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ		

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црна,	бела	и	сива
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	11		уреди	за	осветлување,	греење,	генерирање		
пареа,	 готвење,	 ладење,	 сушење,	 вентилирање,	
снабдување	со	вода	и	санитарни	работи	

	

(210)	 TM  2007/1194	 (220)	 10/12/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Forest Laboratories UK Ltd.
 Bourne  Road, Bexley, Kent DA5 1NX, UK
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ	

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

COLOMYCIN

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 5	 	 фармацевтски	 препарати;	 санитарни	
препарати	 за	 медицински	 цели;	 фармацевтски	
производи	

(210)	 TM  2007/1196	 (220)	 11/12/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

ДИЕМ-ГП ДОО Гевгелија
 с.Негорци-Башут, MK
(540)	

(591)	 црвена,	сина	и	бела
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 29	 	 месо,	 риба,	 живина	 и	 дивеч;	 месни	
преработки;	смрзнато,	сушено	и	варено	овошје	и	
зеленчук;	 желе,	 џемови,	 компоти,	 јајца,	 млеко	 и	
млечни	производи;	масла	и	масти	за	јадење	
кл.	 31	 	 земјоделски,	 градинарски	 и	 шумски	
производи	и	зрнести	производи	што	не	се	опфатени	
со	другите	класи;	животни	(живи);	свежо	овошје	и	
зеленчук;	семиња,	билки	и	природно	цвеќе;	храна	
за	животни;	пивски	слад	

(210)	 TM  2007/1197	 (220)	 11/12/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Kraft Foods Holdings Inc.,
 Three Lakes Drive,  Northfield, Illinois 60093, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ		ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

OREO

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	30 	бисквити,	слатки	и	крекери	
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(210)	 TM  2007/1198	 (220)	 11/12/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Друштво за трговија на мало и големо КАМ 

ДОО
 Бул.„Србија” бр.35,  1000 Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 бела,	светло	кафена,	светло	и	темно	сина	и	црна
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	29 	конзервирано,	сушено	и	варено	овошје	и	
зеленчук;	желатин		за	исхрана	(желиња),	џемови,	
компоти;	јајца,	млеко	и	млечни	производи;	масла	
за	јадење	и	масти	
кл.	 30	 	 ароматични	 препарати	 за	 употреба	 во	
исхраната;	бадеми	 (слатки	врз	база	на	бадеми);	
бадемово	тесто;	бисквити;	бонбони;	вафли;	какао	
(производи	 од	 какао),	 какао	 крем,	 чоколаден	
крем,	 карамел	 бонбони;	 марципан	 /слатки	
од	 шеќери	 бадем/;	 медени	 слатки;	 мирудии	
ароматични;	овошни	слатки;	пудинзи;	слаткарски	
производи;	слатки;	фино	ситно	печиво;	фондани	
/вид	бонбони/;	чајни	колачња	/мињони/;	шеќерни	
производи	
кл.	35	 	трговски	дејности;	увоз-извоз	 (агенции	за	
увоз-извоз)	

(210)	 TM  2007/1199	 (220)	 11/12/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Друштво за трговија, производство и 

услуги”Зоца-Стил” експорт-импорт ДОО
 ул: Маршал Тито бр.41 Валандово, MK
(540)	

(591)	 жолта	и	црвена
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 30	 	 солени	 стапчиња,	 солено	 пециво	 во	
форма	 на	 рибичка,	 замена	 за	 кафе,	 прашок	 за	
печење,	 бисквити,	 леб,	 мали	 кифли	 (печива),	
лебни	 трошки	 (презла),	 тортички,	 теста	 за	
торти,	 прашоци	 за	 торти,	 торти	 (украси	 за	 торти	
за	 јадење),	 подготовки	 од	 жита,	 снег	 од	 жита,	
божиќни	 елки	 (слатки	 за	 украсување	 божиќни	
елки),цимет	 (мирудија),	 каранфилче	 	 (мирудија),	
какао,	производи	од	какао,	кафе,	кафе	(замена	за	
кафе),	додатоци	за	јадење,	слаткарски	производи,	
слатки	 за	 украсување	 божиќни	 елки,	 сол	 за	

готвење,	пченкарни	снегулки,	пченкарно	брашно,	
пченка	мелена,	 пуканки,	 крекери,	 кускус	 	 (гриз	 -
јадење	 од	 Северна	 Африка),	 кари	 (мирудија),	
крем	 пудинг,	 сладоледи,снегулки	 (пченкарни	
снегулки),	 снегулки	 (овесни	 снегулки),	 ароми	 со	
исклучок	на	етерични	масла	,	чипс	(производи	од	
житарица),	чоколадо,	шоу-шоу	(мирудии),	брашно	
за	 исхрана,	 мелничарски	 производи,	 овошни	
желеа	(слаткарски	производи),	џумбир	(мирудија),	
алва,	 пченкарни	 снегулки	 и	 овесни	 снегулки,	
бибер,	 пеперминт	 бонбони,	 пиперки	 (мирудија),	
бисквити	(	Pettite	Вourе),	кафе	колач,	пити;	пити	со	
месо,	пици,	прашок	(прашок	за	торти),	прашоци	за	
сладоледи,	пудинзи,	шафран	(мирудии),	двопек	и	
ориз,	нишисте,	гриз;	мирудии;	мирудии(мирудија),	
вафли,	вода	(морска	вода)	за	готвење	
кл.	 35	 	 услуги	 при	 продажба	 на	 мало	 и	 големо	
на;	 солени	 стапчиња,	 солено	 печиво	 во	 форма	
на	рибичка,	 замена	за	кафе,	прашок	за	печење,	
бисквити,	леб,	мали	кифли	(печива),	лебни	трошки	
(презла),	 тортички,	 теста	 за	 торти,	 прашоци	
за	 торти,	 торти	 (украси	 за	 торти	 за	 јадење),	
подготовки	 од	жита,	 снег	 од	жита,	 божиќни	 елки	
(слатки	 за	 украсување	 божиќни	 елки),	 цимет	
(мирудија),	 каранфилче	 (мирудија),	 какао,	
производи	од	какао,	кафе,	кафе	(замена	за	кафе),	
додатоци	за	јадење,	слаткарски	производи,	слатки	
за	 украсување	 божиќни	 елки,	 сол	 за	 готвење,	
пченкарни	 снегулки,	 пченкарно	 брашно,	 пченка	
мелена,	 пуканки,	 крекери,	 кускус	 (гриз	 -јадење	
од	 Северна	 Африка),	 кари	 (мирудија),	 крем	
пудинг,	сладоледи,снегулки	(пченкарни	снегулки),	
снегулки	(овесни	снегулки),	ароми	со	исклучок	на	
етерични	масла	 ,	чипс	(производи	од	житарица),	
чоколадо,	 шоу-шоу	 (мирудија),	 брашно	 за	
исхрана,	мелничарски	производи,	овошни	желеа	
(слаткарски	производи),	џумбир	(мирудија),	алва,	
пченкарни	 снегулки	 и	 овесни	 снегулки,	 бибер,	
пеперминт	бонбони,	пиперки	(мирудија),	бисквити		
(Pettite	 Воуре),	 кафе	 колач,	 пити,	 пити	 со	 месо,	
пици,	 прашок	 (прашок	 за	 торти),	 прашоци	 за	
сладоледи,	пудинзи,	шафран	(мирудија),	двопек	и	
ориз,	нишисте	,	гриз,	мирудија,	мирудии	(мирудија),	
вафли,	вода	(морска	вода)	за	готвење	

(210)	 TM  2007/1200	 (220)	 12/12/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Red.com, Inc.
 PO Box 1389  Eastsound, Washington 98245, US
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ		

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

REDCINE

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 9	 	 системи	 за	 камери	 за	 дигитално	 кино	 и	
додатоци,	 што	 се	 продаваат	 поединечно	 или	
како	 целина,	 вклучително	 камери,	 леќи	 за	
апарати,	блиц,	и	други	направи	за	меморирање,	
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хард	 драјвери,	 сензори	 за	 слики	 софтвер	 и	
електроника,	 модуларни	 куќишта;	 додатоци	 и	
структури	 за	 стабилизација	 и	 кабини;	 системи	
за	 дигитални	 камери,	 електронски	 направи,	
медиуми	за	снимање,	монитори	и	дисплеј	екрани	
за	 употреба	 во	 создавање,	 чување,	 достава	
ракување,	 снимање,	 плеј	 бек	 или	 гледање	 на	
видео,	 музички,	 графички,	 фото,	 аудио,	 текст,	
мултимедиуми,	компјутерски	програми	и	податоци	
на	 специфичен	 формат	 на	 слики;	 прожектори	
за	 кина,	 прожектори	 за	 фотографија	 и	 слајд	
прожектори;	аудио	и	видео	снимки	кои	можат	да	
се	 симнуваат,	 кои	 прикажуваат	 видео,	 музички,	
графички,	 фото,	 аудио,	 текст,	 мултимедиуми,	
компјутерски	програми	и	податоци	на	специфичен	
формат	на	слики;	апарати	за	коцкање	и	автомати	
со	 излез	 за	 видео,	 изложена	 лента	 за	 камера,	
ленти	за	играни	филмови,	фолии	за	фотографски	
слајдови	 во	 специфичен	 формат	 за	 слика,	
аудио	 и	 визуелни	 образовни	 и	 наставни	 уреди	
и	 инструменти	 вклучително	 и	 интерактивни	
електронски	дисплеј	екрани,	табли,	прожектори	и	
монитори	

(210)	 TM  2007/1201	 (220)	 12/12/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Cole Tooling Systems, Inc.
 30200 Ryan Road,  Warren, Michigan 48092, US
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	7		алатки	за	сечење	на	електричен	погон,	имено	
секачи	за	копирање,	мелење	и	профилирање	

(210)	 TM  2007/1203	 (220)	 12/12/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA (Chugai 

Pharmaceutical Co., Ltd)  a corporation, organized 
and existing under the laws of Japan

 5-1, Ukima 5-chome, Kita-ku, Tokyo, JP
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(540)	

ГРАНОЦИТ

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	5  фармацевтски	препарати	
	
	

(210)	 TM  2007/1204	 (220)	 13/12/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Центро-Фрута ДООЕЛ-Виница
 Кочанси пат б.б., MK
(540)	

(591)	 црвена,	портокалова,	бела	и	сина
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	32 	безалкохолни	пијалаци,	пијалаци	од	овошје	
и	 овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалаци	
кл.	 35 	 услуги	 при	 продажба	 на	 мало	 и	 големо	
со	 безалкохолни	 пијалаци,	 пијалаци	 од	 овошје	
и	 овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалаци	

(210)	 TM  2007/1205	 (220)	 13/12/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Центро-Фрута ДООЕЛ-Виница
 Кочанси пат б.б., MK
(540)	

(591)	 бела,	црвена	и	розова
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	32 	минерална	вода	и	сода	вода	
кл.	35		услуги	при	продажба	на	мало	и	големо	со	
минерална	вода	и	сода	вода	

(210)	 TM  2007/1206	 (220)	 13/12/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Друштво за превоз и услуги ЖАС ГРУПАЦИЈА 

ДОО Скопје
 ул.Индустриска б.б. Скопје, MK
(740)	 ЈОАНИДИС	ЈОВАН,	АДВОКАТ			ул.”Орце	Николов”	

155б,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црвена,	темно	сина,	сребрена,	сива	и	бела
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	39 	транспортни	услуги,	пакување	и	складирање	
стока,	организирање	патувања	
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(210)	 TM  2007/1207	 (220)	 13/12/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Друштво за превоз и услуги ЖАС ГРУПАЦИЈА 

ДОО Скопје
 ул.Индустриска б.б. Скопје, MK
(740)	 ЈОАНИДИС	ЈОВАН,	АДВОКАТ		ул.”Орце	Николов”	

155б,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црвена,	темно	сина,	сребрена,	сива	и	бела
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	39		транспортни	услуги,	пакувања	и	складирање	
стока,	организирање	патувања	

(210)	 TM  2007/1208	 (220)	 13/12/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Друштво за превоз и услуги ЖАС ГРУПАЦИЈА 

ДОО Скопје
 ул.Индустриска б.б. Скопје, MK
(740)	 ЈОАНИДИС	ЈОВАН,	АДВОКАТ		ул.”Орце	Николов”	

155б,	1000,	Скопје
(540)	

ЖАС ГРУПАЦИЈА

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	39 	транспортни	услуги,	пакување	и	складирање	
стока,	организирање	патувања	

(210)	 TM  2007/1209	 (220)	 13/12/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Друштво за превоз и услуги ЖАС ГРУПАЦИЈА 

ДОО Скопје
 ул.Индустриска б.б. Скопје, MK
(740)	 ЈОАНИДИС	ЈОВАН,	АДВОКАТ			ул.”Орце	Николов”	

155б,	1000,	Скопје
(540)	

ZAS GROUP

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	39  транспортни	услуги,	пакување	и	складирање	
стока,	организирање	патувања	

	
	

(210)	 TM  2007/1210	 (220)	 13/12/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 AVENTIS PHARMA S.A.
 20, Avenue Raymond Aron  92160 Antony, FR
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

TAKCOTEPE

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	5		фармацевтски	препарати	

(210)	 TM  2007/1211	 (220)	 13/12/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

МЕТРОПОЛИС РАДИО ДОО Скопје
 ул.Мито Хаџивасилев Јасмин 20  1000 Скопје, 

MK
(740)	 ГАВРИЛОВСКА	 АЛЕКСАНДРА,	 адвокат	 бул.	

Партизански	одреди	бр.103/26	1000	Скопје
(540)	

(591)	 црна,	жолта,	златна,	бела	и	кафена
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	35 	огласување	 (рекламирање),	изнајмување	
рекламен	простор,	рекламирање	по	пат	на	радио	
кл.	38		емитување	радио	програми,	радиофонски	
емисии	

(210)	 TM  2007/1212	 (220)	 13/12/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 MAGINUS  DOO ZA USLUGE REKLAME I 

PROPAGANDE I TRGOVINU
 Kneza Viseslava 3/11, Beograd-Cukarica, R.Srbija, 

YU
(740)	 ТОНЕВСКИ		ДРАГАН,	АДВОКАТ		бул.	„Кочо	Рацин”	

бр.	14/4	-	13,	1000	Скопје
(540)	

LOVAC NA BOJE

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	3		средства	за	белење	и	други	супстанциии	за	
употреба	 во	 пералници;	 препарати	 за	 чистење,	
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полирање	 рибање	 и	 нагризување;	 сапуни,	 а	
особено	неткаен	текстил,	хартија	и	цврсти	и	течни	
супстанциии	 за	 употреба	 во	 машини	 за	 перење		
алишта	

(210)	 TM  2007/1213	 (220)	 13/12/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Lidl Stiftung & Co. KG
 Stiftsbergstr.1  D-74167 Neckarsulm, Germany, 

DE
(740)	 ТОНЕВСКИ		ДРАГАН,	АДВОКАТ		бул.	„Кочо	Рацин”	

бр.	14/4	-	13,	1000	Скопје
(540)	

(591)	 сина,	бела	и	темно	сина	(модра)
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 29 	 млеко	 и	 млечни	 производи,	 сирења	 и	
производи	од	сирење	

(210)	 TM  2007/1214	 (220)	 14/12/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 ЕВН Електростопанство на Македонија, 

Акционерско друштво за дистрибуција и 
снабдување со електрична енергија, Скопје

 ул.11 Октомври бр.9 Скопје, MK
(540)	

(591)	 црвена	и	црна
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 35	 	 подготовка	 на	 договори	 за	 снабдување	
со	 електрична	 енергија,	 оперативно-економско	
советување	 исто	 така	 во	 врска	 со	 енергетски	
прашања,	пресметка	на	енергетската	ефикасност	
кл.	37		градежни	работи,	поправки,	инсталирање	
-	особено	во	секторот	за	снабдување	со	енергија	
кл.	 39 	 набавка	 и	 дистрибуција	 на	 енергија,	
снабдување	 со	 електрична	 енергија	 на	
потрошувачи,	советување	за	енергетскиот	сектор,	
давање	 под	 закуп	 на	 броила	 за	 мерење	 на	
потрошувачката	на	енергија	
кл.	 42 	 истражување,	 подготовка	 на	 проценки,	
инженерски	 работи,	 планирање	 на	 проекти	 и	
подготовка	на	програми	за	обработка	на	податоци	
од	областа	снабдување	со	енергија	

	
	

(210)	 TM  2007/1216	 (220)	 14/12/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Y’s France SARL
 115 rue Saint-Martin,  75003 Paris, FR
(740)	 АНТЕВСКИ	ЗЛАТКО,	адвокат		Ул.	Димо	Хаџидимов	

бр.37	1000	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	18 	кожени	реденици;	кожени	кутии	за	шапки;	
женски	 чанти;	 чанти	 од	 мрежа	 од	 синџири;	
сандаци	 од	 кожа	 или	 кожени	 табли;	 рачки	 за	
чадори;	 рачки	 за	 стапови	 за	 одење;	 училишни	
чанти;	 џебни	 портмонеа;	 картонски	 сандаци;	
кучешки	околувратници;	сандаци	со	заклучување	
(кожени);	 сандаци	 за	 патување;	 торбички	 за	
шминка;	 кожени	 колани;	 кожени	 ленти;	 актовки;	
училишни	ранци;	училишни	сандаци;	животински	
прекривки;	 сандаци	 (за	 багаж);	 куфери;	 аташе	
сандаци;	музички	кутии;	чадори	за	сонце;	чадори	
за	 дожд;	 тенди;	 торби	 за	 на	 плажа;	 паричници;	
ранци;	шопинг	 торби;	шопинг	 торби	 со	 тркалца;	
торби	 за	 планинарење;	 торби	 за	 кампување;	
спортски	 торби;	 торби	 за	 патување;	 бастуни;	
текстилни	 торби	 за	 патување;	 вештачка	 кожа;	
сетови	за	патување	(кожени);	мали	куфери;	рачни	
торби	
кл.	 25	 	 шапки	 за	 капење;	 гаќички	 за	 капење;	
костуми	 за	 капење;	 маици	 за	 капење;	 наметки	
за	 капење;	 сандали	 за	 капење;	 шамичиња,	
превези	 за	 глава;	 капи;	 чорапи;	 беретки;	
комбинезони;	 женски	 огрлица;	 долни	 алишта;	
работни	чорапи;	капи;	капи	за	туширање;	чизми;	
полу-чизми;	 панталони;	 капчиња;	 ремени;	
шалови;	 фустани,	 волнени	 џемпери;	 шапки;	
влечки;	 чевли;	 фудбалски	 чевли;	 чевли	 за	 на	
плажа;	 скијачки	чизми;	 спортски	обувки;	 кошули;	
џемпери;	текстилна	облека	(за	носење);	хеланки;	
комбинации	 (за	 облекување	 и	 долна	 облека);	
долна	 облека;	 корсети;	 одела;	 кравати;	 облека	
од	 кожа;	 облека	 од	 имитација	 на	 кожа;	 облека	
за	 велосипедисти;	 шамии;	 еспадрили,	 чевли	 и	
сандали;	 крзнени	 околувратници;	 габардини	 (за	
носење);	прекривки;	ракавици;	елеци;	месингани	
и	од	песок	предмети	за	облекување;	водоотпорна	
облека;	 трегери;	 спортски	 маици;	 здолништа;	
подздолништа;	 комплети	 детска	 долна	 облека;	
маички;	 манжетни;	 палта,	 ракавици	 без	 прсти;	
панталони;	 патики;	 зимски	 капути;	 водоотпорни	
крзнени	 блузи;	 рибарски	 блузи;	 фустани;	
квадратни	 џебови;	 ремени	 за	 пари;	 пуловери;	
пиџами;	 мантили;	 дрвени	 чевли;	 сандали;	 сари;	
ѕиври;	 чевли;	 долни	 алишта;	 престилки;	 маици	
со	куси	ракави;	плетена	облека;	униформи;	јакни;	
велови	(облека)	
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(210)	 TM  2007/1217	 (220)	 17/12/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 ФАРМАКАРЕ ДООЕЛ експорт-импорт
 ул.Првомајска бб Скопје, MK
(740)	 ТРЧКОВА	 СЛАВИЦА,	 адвокат	 Ул.	 Мито	

Хаџивасилев	Јасмин	бр.16/28	1000	Скопје
(540)	

(591)	 сина	и	бела
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 5	 	 фармацевтски	 и	 ветеринарни	 препарати,	
санитарни	 препарати	 за	 медицински	 цели,	
диететски	 супстанциии,	 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,	 инструменти,	 вештачки	
екстремитети,	очи	и	заби,	ортопедски	производи,	
хирушки	материјали	за	шиење	

(210)	 TM  2007/1218	 (220)	 17/12/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 AVENTIS PHARMA S.A.
 20, Avenue Raymond Aron  92160 ANTONY, FR
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(540)	

КЛЕКСАН

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	5		фармацевтски	производи	

(210)	 TM  2007/1219	 (220)	 18/12/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Motorola, Inc., a Delaware corporation
 1303 E. Algonquin Road, Schaumburg, IL 60196, 

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

13,	1000,	Скопје
(540)	

DEXT

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 9 	 мобилни	 телефони,	 пејџери,	 радио	
примопредаватели,	 електронски	 лични	
потсетници,	 слушалки	 и	 комплети	 слушалки	 со	
микрофон,	 микрофони,	 звучници,	 торби	 и	 кутии	
за	 мобилни	 телефони,	 футроли	 и	 држачи	 за	
телефони,	компјутерски	софтвер	и	програми	што	
се	 користат	 за	 пренос,	 репродуцирање	 и	 прием	
на	 звук,	 светлина,	 слика,	 текст,	 видео	прикази	и	
податоци	 преку	 телекомуникациска	 мрежа	 или	
системи	помеѓу	 терминалите	и	 за	подобрување,	
интерактивност	 и	 олеснување	 на	 користење	 и	
пристап	до	компјутерски	и	комуникациски	мрежи;	
компјутерски	 софтвер	 за	 електронско	 трговско	
работење	што	 овозможува	 корисникот	 безбедно	
да	праќа	нарачки	и	да	врши	исплата	во	областа	на	
електронските	деловни	трансакции	преку	глобална	
компјутерска	 мрежа	 или	 телекомуникациска	
мрежа;	 софтвер	 за	 компјутерски	 игри	 во	
мобилни	 телефони;	 компјутерски	 софтвер	 и	
програми	за	управување	и	работа	на	безжичните	
телекомуникациски	уреди;	 компјутерски	софтвер	
за	 праќање	 и	 примање	 на	 кратки	 пораки	 и	
електронска	пошта	и	за	филтрирање	нетекстуални	
информации	 од	 податоците;	 дигитални	 камери,	
видео	 камери;	 картички	 со	 податоци,	 модеми,	
единици	 за	 глобално	 позиционирање,	 батерии,	
полначи	за	батерии,	адаптери	за	напон,	антени	
кл.	 38 	 услуги	 на	 безжична	 телефонија	 и	
електронски	 пренос	 на	 податоци	 и	 документи	
по	 пат	 на	 комуникациски	 мрежи	 и	 глобални	
компјутерски	мрежи	

(210)	 TM  2007/1220	 (220)	 18/12/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Motorola,Inc.,a Delaware corporation
 1303 E. Algonquin Road,Schaumburg,IL 60196, 

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

13,	1000,	Скопје
(540)	

ZINE

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 9 	 мобилни	 телефони,	 пејџери,	 радио	
примопредаватели,	 електронски	 лични	
потсетници,	 слушалки	 и	 комплети	 слушалки	 со	
микрофон,	 микрофони,	 звучници,	 торби	 и	 кутии	
за	 мобилни	 телефони,	 футроли	 и	 држачи	 за	
телефони,	компјутерски	софтвер	и	програми	што	
се	 користат	 за	 пренос,	 репродуцирање	 и	 прием	
на	 звук,	 светлина,	 слика,	 текст,	 видео	прикази	и	
податоци	 преку	 телекомуникациска	 мрежа	 или	
системи	помеѓу	 терминалите	и	 за	подобрување,	
интерактивност	 и	 олеснување	 на	 користење	 и	
пристап	до	компјутерски	и	комуникациски	мрежи;	
компјутерски	 софтвер	 за	 електронско	 трговско	
работење	што	 овозможува	 корисникот	 безбедно	
да	праќа	нарачки	и	да	врши	исплата	во	областа	на	

TM 2007/1217



Glasnik, 15/3, str. 151-346, juni 2008 Skopje   

Trgovski marki

269

електронските	деловни	трансакции	преку	глобална	
компјутерска	 мрежа	 или	 телекомуникациска	
мрежа;	 софтвер	 за	 компјутерски	 игри	 во	
мобилни	 телефони;	 компјутерски	 софтвер	 и	
програми	за	управување	и	работа	на	безжичните	
телекомуникациски	уреди;	 компјутерски	софтвер	
за	 праќање	 и	 примање	 на	 кратки	 пораки	 и	
електронска	пошта	и	за	филтрирање	нетекстуални	
информации	 од	 податоците;	 дигитални	 камери,	
видео	 камери;	 картички	 со	 податоци,	 модеми,	
единици	 за	 глобално	 позиционирање,	 батерии,	
полначи	за	батерии,	адаптери	за	напон,	антени	
кл.	 38	 	 услуги	 на	 безжична	 телефонија	 и	
електронски	 пренос	 на	 податоци	 и	 документи	
по	 пат	 на	 комуникациски	 мрежи	 и	 глобални	
компјутерски	мрежи	

(210)	 TM  2007/1221	 (220)	 18/12/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Motorola,Inc.,a Delaware corporation
 1303 E. Algonquin Road,Schaumburg,IL 60196, 

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

13,	1000,	Скопје
(540)	

MOTOPURE

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 9 	 опрема	 за	 мобилни	 телефони,	 особено	
слушалки	 и	 комплети	 слушалки	 со	 микрофон,	
слушалки	од	типот	бубачки,	батерии,	полначи	за	
батерии	и	адаптери	за	напон	

(210)	 TM  2007/1222	 (220)	 18/12/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Motorola,Inc.,a Delaware corporation
 1303 E. Algonquin Road,Schaumburg,IL 60196, 

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

13,	1000,	Скопје
(540)	

RAPIDCONNECT

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	9 	безжични	слушалки	со	вградени	микрофони	
за	употреба	со	телекомуникациски	уреди	

(210)	 TM  2007/1223	 (220)	 18/12/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Motorola,Inc.,a Delaware corporation
 1303 E. Algonquin Road,Schaumburg,IL 60196, 

US

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

(540)	

TRUECOMFORT

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 9	 	 опрема	 за	 мобилни	 телефони,	 особено	
слушалки	 и	 комплети	 слушалки	 со	 микрофон	 и	
слушалки	од	типот	бубалки	

(210)	 TM  2007/1224	 (220)	 18/12/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Deutsche Telekom AG,
 Friedrich-Ebert-Allee 140,  53113 Bonn, DE
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ		Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(540)	

MT GROUP

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	9  научни,	наутички,	геодетски,	фотографски,	
кинематографски	и	оптички	апарати	и	инструменти	
како	и	апарати	и	инструменти	за	вагање,	мерење,	
сигнализација,	 контрола	 (инспекција),	 за	 помош	
(спасување)	 и	 обука;	 апарати	 и	 инструменти	 за	
управување,	 преспојување,	 трансформирање,	
акумулирање,	 регулирање	 или	 контролирање	
на	 електрична	 струја;	 апарати	 за	 снимање,	
пренос,	обработка	и	репродукција	на	звук,	слики	
или	 податоци;	 магнетски	 носачи	 на	 податоци,	
автомати	 и	 механизми	 за	 автоматски	 уреди	 кои	
се	 покренуваат	 со	 претходно	 уфрлување	 на	
кованици;	уреди	за	сметање,	опрема	и	компјутери	
за	обработка	на	податоци;	снимени	и	неснимени	
носачи	 на	 податоци	 (вклучени	 во	 класата	 9);	
компјутерски	 програми	 (сочувани);	 електронски	
снимени	 податоци	 (можат	 да	 се	 превземат,	
даунлодираат);	 електронски	 публикации	 (кои	
можат	да	се	превземат,	даунлодираат)	
кл.	 16	 	 печатарски	 производи;	 фотографии;	
канцелариски	 прибор	 (освен	мебел);	 материјали	
за	учење	и	инструкции	(освен	апарати)	
кл. 35 	огласување;	деловно	управување;	водење	
комерцијални	работи;	собирање,	систематизација,	
компилација	и	економска	анализа	на	податоци	и	
информации	 во	 компјутерски	 бази	 на	 податоци;	
услуги	 на	 малопродажба	 (воедно	 по	 пат	 на	
интернет	 и	 останати	 комуникациски	 мрежи),	
врзано	за	стоки	од	класите	9	и	16	
кл.	36 	осигурување;	финансиски	работи;	работи	
со	пари;	услуги	на	управување	со	недвижности	
кл. 37		изградба;	услуги	на	поставување;	поправка	
и	одржување	на	компјутери-и	телекомуникациска	
опрема	
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кл.	 38 	 телекомуникации;	 новински	 агенции;	
изнајмување	опрема	за	телекомуникации;	инфор–
мации	за	телекомуникации	
кл.	42 	научни	и	технолошки	услуги	и	истражување	
и	 дизајнирање	 врзано	 за	 исто;	 индустриска	
анализа	 и	 услуги	 на	 истражување;	 дизајн	 и	
развој	 на	 компјутерскиот	 хардвер,	 софтвер	
и	 база	 на	 податоци;	 одржување	 на	 софтвер;	
технички	 консултации;	 услуги	 на	 похранување	
на	 електронски	 податоци;	 изнајмување	 опрема	
за	обработка	на	податоци;	дизајнирање	на	веб	-
страници	за	други	
кл. 45	 	лиценцирање	на	право	од	индустриската	
сопственост	

(210)	 TM  2007/1225	 (220)	 17/12/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА 

ИНДУСТРИЈА „АЛКАЛОИД” АД- Скопје
 Бул.Александар Македонски бр.12, Скопје, MK
(540)	

AMINAL - 100 KD

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	5		раствори	за	хемодијализа	

(210)	 TM  2007/1226	 (220)	 18/12/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 ZAO „TechnoNICOL”
 Krymsky Val, d.8  119049 Moscow, RU
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црна,	бела,	жолта,	сиво	и	виолетова
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 1 	хемикалии	што	се	користат	во	индустријата,	
науката	и	фотографијата,	како	и	во	земјоделството,	
хортикултурата	 и	 шумарството,	 непреработени	
вештачки	 смоли,	 непреработена	 пластика;	
ѓубрива;	 состави	 за	 гаснење	 пожар;	 препарати	
за	 калење	 и	 лемење;	 хемиски	 супстанциии	 за	
конзервирање	 храна;	 супстанциии	 за	 штавење;	
лепила	за	индустриска	употреба	
кл. 2 	бои,	фирнајзи,	лакови;	средства	за	заштита	
од	корозија	и	оштетување	на	квалитетот	на	дрвото;	
средства	за	бојосување;	средства	за	фиксирање	
на	 бојата;	 сурови	 природни	 смоли;	 метали	 во	
вид	на	фолија	и	во	форма	на	прашок	за	молери,	
декоратери,	печатарски	работници	и	сликари	

кл. 6 	 обични	 метали	 и	 нивни	 легури;	 градежни	
материјали	 од	 метал;	 преносливи	 згради	 од	
метал;	материјали	од	метал	за	железнички	шини;	
неелектрични	 кабли	 и	 жици	 од	 обичен	 метал;	
железарници,	ситни	железарски	производи;	цевки	
и	валци	од	метал;	сефови;	производи	од	обичен	
метал	што	не	спаѓаат	во	другите	класи;	руда	
кл.	 16	 	 хартија,	 картон	 и	 производи	 направени	
од	 овие	 материјали,	 што	 не	 спаѓаат	 во	 другите	
класи;	 печатени	 работи;	 книговезен	 материјал;	
фотографии;	 канцелариски	 материјал;	 лепила	
за	канцелариска	и	домашна	употреба;	сликарски	
материјали;	 четкички	 за	 боење;	 машини	 за	
пишување	 и	 канцелариски	 реквизити	 (освен	
мебел);	 упатствен	 и	 наставен	 материјал	 (освен	
апарати);	 пластични	 материјали	 за	 пакување	
(не	спаѓаат	во	другите	класи);	печатарски	букви;	
печатарски	шаблони	
кл.	 22	 	 јажиња,	 конци,	 мрежи,	 шатори,	
настрешници	(од	церада),	церади,	едра,	вреќи	и	
торби	 (не	 спаѓаат	во	другите	 класи);	материјали	
за	 вметнување	 и	 исполнување	 (освен	 од	 гума	 и	
пластика);	 текстилни	 материјали	 од	 суровинско	
влакно	
кл.	 27	 	 килими,	 теписи,	 простирки	 и	 рогозини,	
линолеум	и	други	материјали	за	обложување	на	
постоечки	подни	површини;	украсни	производи	за	
закачување	на	ѕид	(не	се	од	текстил)	
кл.	35		рекламирање;	деловен	менаџмент;	деловно	
управување;	канцелариско	работење;	агенции	за	
увоз-извоз;	 студии	 за	 проучување	 	 на	 пазарот;	
продажни	 промоции;	 набавни	 услуги	 за	 други	
лица	(набавка	на	производи);	услуги	за	работење	
во	 малопродажбата	 и	 големопродажбата;	
здружување,	во	интерес	на	други	лица,	на	разни	
производи	(со	исклучок	на	транспорт	на	истите),	
за	 да	 им	 се	 овозможи	 на	 купувачите	 соодветен	
увид	и	купување	на	тие	производи	
кл.	 39	 	 транспорт;	 пакување	 и	 складирање	
производи;	организација	на	патувања	
кл.	42  научни	и	технолошки	услуги	и	истражување	
и	 проектирање	 во	 врска	 со	 истото;	 услуги	 за	
индустриска	анализа	и	истражување;	проектирање	
и	развој	на	компјутерски	хардвер	и	софтвер	
кл. 45	 	 персонални	 и	 социјални	 услуги	 што	 ги	
нудат	 други	 лица	 за	 потребите	 на	 поединци;	
безбедносни	 услуги	 за	 заштита	 на	 имот	 и	 лица;	
правни	услуги	

(210)	 TM  2007/1227	 (220)	 18/12/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 ZAO „TechnoNICOL”
 Krymsky Val, d.8  119049 Moscow, RU
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ	ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(540)	
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(591)	 црна,	бела,	жолта,	сиво	и	виолетова
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	1 	хемикалии	што	се	користат	во	индустријата,	
науката	и	фотографијата,	како	и	во	земјоделството,	
хортикултурата	 и	 шумарството,	 непреработени	
вештачки	 смоли,	 непреработена	 пластика;	
ѓубрива;	 состави	 за	 гаснење	 пожар;	 препарати	
за	 калење	 и	 лемење;	 хемиски	 супстанциии	 за	
конзервирање	 храна;	 супстанциии	 за	 штавење;	
лепила	за	индустриска	употреба	
кл. 2 	бои,	фирнајзи,	лакови;	средства	за	заштита	
од	корозија	и	оштетување	на	квалитетот	на	дрвото;	
средства	за	бојосување;	средства	за	фиксирање	
на	 бојата;	 сурови	 природни	 смоли;	 метали	 во	
вид	на	фолија	и	во	форма	на	прашок	за	молери,	
декоратери,	печатарски	работници	и	сликари	
кл. 6	 	 обични	 метали	 и	 нивни	 легури;	 градежни	
материјали	 од	 метал;	 преносливи	 згради	 од	
метал;	материјали	од	метал	за	железнички	шини;	
неелектрични	 кабли	 и	 жици	 од	 обичен	 метал;	
железарници,	ситни	железарски	производи;	цевки	
и	валци	од	метал;	сефови;	производи	од	обичен	
метал	што	не	спаѓаат	во	другите	класи;	руда	
кл.	 16	 	 хартија,	 картон	 и	 производи	 направени	
од	 овие	 материјали,	 што	 не	 спаѓаат	 во	 другите	
класи;	 печатени	 работи;	 книговезен	 материјал;	
фотографии;	 канцелариски	 материјал;	 лепила	
за	канцелариска	и	домашна	употреба;	сликарски	
материјали;	 четкички	 за	 боење;	 машини	 за	
пишување	 и	 канцелариски	 реквизити	 (освен	
мебел);	 упатствен	 и	 наставен	 материјал	 (освен	
апарати);	 пластични	 материјали	 за	 пакување	
(не	спаѓаат	во	другите	класи);	печатарски	букви;	
печатарски	шаблони	
кл.	 22	 	 јажиња,	 конци,	 мрежи,	 шатори,	
настрешници	(од	церада),	церади,	едра,	вреќи	и	
торби	 (не	 спаѓаат	во	другите	 класи);	материјали	
за	 вметнување	 и	 исполнување	 (освен	 од	 гума	 и	
пластика);	 текстилни	 материјали	 од	 суровинско	
влакно	
кл.	 27	 	 килими,	 теписи,	 простирки	 и	 рогозини,	
линолеум	и	други	материјали	за	обложување	на	
постоечки	подни	површини;	украсни	производи	за	
закачување	на	ѕид	(не	се	од	текстил)	
кл.	35		рекламирање;	деловен	менаџмент;	деловно	
управување;	канцелариско	работење;	агенции	за	
увоз-извоз;	 студии	 за	 проучување	 	 на	 пазарот;	
продажни	 промоции;	 набавни	 услуги	 за	 други	
лица	(набавка	на	производи);	услуги	за	работење	
во	 малопродажбата	 и	 големопродажбата;	
здружување,	во	интерес	на	други	лица,	на	разни	
производи	(со	исклучок	на	транспорт	на	истите),	
за	 да	 им	 се	 овозможи	 на	 купувачите	 соодветен	
увид	и	купување	на	тие	производи	
кл.	 39	 	 транспорт;	 пакување	 и	 складирање	
производи;	организација	на	патувања	
кл.	42		научни	и	технолошки	услуги	и	истражување	
и	 проектирање	 во	 врска	 со	 истото;	 услуги	 за	
индустриска	анализа	и	истражување;	проектирање	
и	развој	на	компјутерски	хардвер	и	софтвер	
кл.	 45  персонални	 и	 социјални	 услуги	 што	 ги	
нудат	 други	 лица	 за	 потребите	 на	 поединци;	

безбедносни	 услуги	 за	 заштита	 на	 имот	 и	 лица;	
правни	услуги	

(210)	 TM  2007/1228	 (220)	 18/12/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 ZAO „TechnoNICOL”
 Krymsky Val, d.8  119049 Moscow, RU
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 1  хемикалии	што	се	користат	во	индустријата,	
науката	и	фотографијата,	како	и	во	земјоделството,	
хортикултурата	 и	 шумарството,	 непреработени	
вештачки	 смоли,	 непреработена	 пластика;	
ѓубрива;	 состави	 за	 гаснење	 пожар;	 препарати	
за	 калење	 и	 лемење;	 хемиски	 супстанциии	 за	
конзервирање	 храна;	 супстанциии	 за	 штавење;	
лепила	за	индустриска	употреба	
кл. 2 	бои,	фирнајзи,	лакови;	средства	за	заштита	
од	корозија	и	оштетување	на	квалитетот	на	дрвото;	
средства	за	бојосување;	средства	за	фиксирање	
на	 бојата;	 сурови	 природни	 смоли;	 метали	 во	
вид	на	фолија	и	во	форма	на	прашок	за	молери,	
декоратери,	печатарски	работници	и	сликари	
кл. 6	 	 обични	 метали	 и	 нивни	 легури;	 градежни	
материјали	 од	 метал;	 преносливи	 згради	 од	
метал;	материјали	од	метал	за	железнички	шини;	
неелектрични	 кабли	 и	 жици	 од	 обичен	 метал;	
железарници,	ситни	железарски	производи;	цевки	
и	валци	од	метал;	сефови;	производи	од	обичен	
метал	што	не	спаѓаат	во	другите	класи;	руда	
кл.	 16 	 хартија,	 картон	 и	 производи	 направени	
од	 овие	 материјали,	 што	 не	 спаѓаат	 во	 другите	
класи;	 печатени	 работи;	 книговезен	 материјал;	
фотографии;	 канцелариски	 материјал;	 лепила	
за	канцелариска	и	домашна	употреба;	сликарски	
материјали;	 четкички	 за	 боење;	 машини	 за	
пишување	 и	 канцелариски	 реквизити	 (освен	
мебел);	 упатствен	 и	 наставен	 материјал	 (освен	
апарати);	 пластични	 материјали	 за	 пакување	
(не	спаѓаат	во	другите	класи);	печатарски	букви;	
печатарски	шаблони	
кл.	22 	 јажиња,	конци,	мрежи,	шатори,	настреш–
ници	 (од	 церада),	 церади,	 едра,	 вреќи	 и	 торби	
(не	 спаѓаат	 во	 другите	 класи);	 материјали	 за	
вметнување	 и	 исполнување	 (освен	 од	 гума	 и	
пластика);	 текстилни	 материјали	 од	 суровинско	
влакно	
кл. 27  килими,	 теписи,	 простирки	 и	 рогозини,	
линолеум	и	други	материјали	за	обложување	на	
постоечки	подни	површини;	украсни	производи	за	
закачување	на	ѕид	(не	се	од	текстил)	
кл. 35 	рекламирање;	деловен	менаџмент;	деловно	
управување;	канцелариско	работење;	агенции	за	
увоз-извоз;	 студии	 за	 проучување	 	 на	 пазарот;	
продажни	 промоции;	 набавни	 услуги	 за	 други	
лица	(набавка	на	производи);	услуги	за	работење	
во	 малопродажбата	 и	 големопродажбата;	
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здружување,	во	интерес	на	други	лица,	на	разни	
производи	(со	исклучок	на	транспорт	на	истите),	
за	 да	 им	 се	 овозможи	 на	 купувачите	 соодветен	
увид	и	купување	на	тие	производи	
кл. 39 	 транспорт;	 пакување	 и	 складирање	 на	
производи;	организација	на	патувања	
кл.	42  научни	и	технолошки	услуги	и	истражување	
и	 проектирање	 во	 врска	 со	 истото;	 услуги	 за	
индустриска	анализа	и	истражување;	проектирање	
и	развој	на	компјутерски	хардвер	и	софтвер	
кл. 45	 	 персонални	 и	 социјални	 услуги	 што	 ги	
нудат	 други	 лица	 за	 потребите	 на	 поединци;	
безбедносни	 услуги	 за	 заштита	 на	 имот	 и	 лица;	
правни	услуги	

(210)	 TM  2007/1229	 (220)	 18/12/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Никушев  Стојан
 ул.Хусеин Бајрам 13  1000 Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

GALAG SN

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 14 	 благородни	 метали	 и	 нивните	 легури	 и	
производите	 изработени	 од	 нив	 или	 преслечени	
со	нив	
кл. 32 	 вода,	 минерална	 и	 сода	 вода	 и	 други	
безалкохолни	 	 пијалаци,	 препарати	 за	 произ–
водство	на	пијалаци	
кл. 40	 	обработка	на	материјали	и	рециклирање	
материјали	

(210)	 TM  2007/1230	 (220)	 18/12/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Societe des Produits Nestle S.A.
 1800 Vevey, CH
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

HAVE A BREAK

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 30 	 кафе,	 екстракт	 од	 кафе	 и	 пијалаци	 на	
база	 на	 кафе;	 замена	 за	 кафе	 и	 екстракти	 за	
замена	на	кафе;	цикорија;	чај,	екстракти	од	чај	и	
пијалаци	 на	 база	 на	 чај;	 ладен	 чај;	 пијалаци	 на	
база	на	слад;	какао	и	пијалаци	на	база	на	какао,	
чоколадо,	чоколадни	производи,	пијалаци	на	база	
на	 чоколада,	 кондиторски	 производи,	 слатки,	
бонбони;	 шеќер;	 гуми	 за	 џвакање;	 природни	
засладувачи;	 пекарски	 производи,	 леб,	 квасец,	

пецива;	бисквити,	торти,	колач,	вафли,	карамели,	
десерти,	 пудинзи;	 сладолед,	 замрзната	 вода,	
шербети,	 замрзнати	 слатки,	 замрзнати	 торти,	
мек	 мраз,	 замрзнати	 десерти,	 замрзнат	 јогурт;	
мешавини	 за	 подготовка	 на	 сладолед	 и/или	
замрзната	 вода	 и/или	 шербети	 и/или	 замрзнати	
слатки	 и/или	 замрзнати	 торти	 и/или	мек	мраз	 и/
или	 замрзнати	 десерти	 и/или	 замрзнат	 јогурт;	
мед	 и	 замена	 за	 мед;	 тестенини,	 фиде;	 пици;	
сендвичи;	прехранбени	теста	и	полуготови	теста;	
сосови;	 соја	 сос;	 кечап;	 ароматизирани	 или	
зачинети	 производи	 за	 храна,	 мирудии,	 сос	 за	
салата,	мајонез;	сенф;	оцет	

(210)	 TM  2007/1232	 (220)	 19/12/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 AVENTIS INC
 3711 Kennett Pike, Suite 200,  Greenville, Delaware 

19807, US
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ			ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(540)	

ТАРГОЦИД

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	5 	фармацевтски	препарати;	антихистаминици	

(210)	 TM  2007/1233	 (220)	 19/12/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 AVENTIS PHARMA S.A.
 20, Avenue Raymond Aron  92160 ANTONY, FR
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ	ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(540)	

ЕКСТЕНЦИЛИН

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 5		фармацевтски	производи	

(210)	 TM  2007/1234	 (220)	 19/12/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Seychelles Imports, LLC
 800 North Sepulveda Boulevard,  El Segundo, 

California 90245, US
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ	

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

BC

(551)	 индивидуална

TM 2007/1228
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(510,	511)
кл.	25		облека	и	обувки	

	

(210)	 TM  2007/1235	 (220)	 19/12/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Tenneco Automotive Operating Company Inc.
 500 North Field Drrive  Lake Forest, Illinois 60045, 

US
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

MYRIDE

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 9		уред	за	радио	фреквенција	кој	ги	активира	
промените	во	карактеристиките	на	прилагодливите	
придушувачи	 на	 удари	 за	 употреба	 кај	 копнети	
превозни	средства	

(210)	 TM  2007/1237	 (220)	 21/12/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 „ЦЕНТРОПРОМ” СКОПЈЕ
 ул.”Ленинградска” барака 5 поштенски фах 29, 

MK
(540)	

(591)	 црвена
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 1 	 хемиски	 производи	 за	 земјоделие,	 гра–
динарство	 и	 шумарство,	 за	 конзервирање	
прехранбени	произзводи	
кл.	3		средства	за	белење,	препарати	за	чистење,	
полирање,	триење	и
нагризување,	 сапуни,	 парфимерија,	 козметички	
производи	
кл.	 14	 	 благородни	 метали	 и	 нивните	 легури	 и	
производите	 изработени	 од	 нив	 или	 преслечени	
со	 нив,	 кои	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	
накит,	бижутерија,	скапоцени	камења,	часовници	
и	хронометарски	инструменти	
кл.	25		облека,	чевли	и	капи	
кл. 29 	месо,	 риба,	живина	и	дивеч,	месни	пре–
работки,	 конзервирано,	 сушено	и	варено	овошје	
и	зеленчук,	желе,	џемови,	компоти,јајца,	млеко	и	
млечни	производи,	масла	и	масти	за	јадење	
кл.	 30 	 кафе,	 чај,	 какао,	 шеќер,	 ориз,	 тапиока,	
саго,	 замена	 за	 кафе,	 брашно	 и	 производи	 од	
жита,	леб,	сладолед,	мед,	меласа,	квасец,	прашок	
за	печење,	сол,	сенф,	оцет,	сосови	(како	мирудии)	
мирудии,	мраз	
кл. 31 	 земјоделски,	 градинарски	 и	 шумски	

производи	и	зрнести	производи	кои	не	се	опфатени	
со	другите	класи,	животни	(живи),	свежо	овошје	и	
зеленчук,	семиња,	билки	и	природно	цвеќе,	храна	
за	животни,	пивски	склад	
кл.	 32	 	 пиво,	 минерална	 и	 сода	 вода	 и	 други	
безалкохолни	 пијалаци,	 пијалаци	 од	 овошје	 и	
овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалаци	
кл. 33		алкохолни	пијалаци	(освен	пиво)	
кл.	39		транспортни	услуги,	пакување	и	складирање	
стока,	организирање	патувања	
кл.	42		научни	и	технолошки	услуги,	истражувања	
и	 планирања	 кои	 се	 однесуваат	 на	 истите;	
услуги	 за	 индустриски	 анализи	 и	 истражувања;	
прооектирање	и	развој	на	компјутерски	хардвер	и	
софтвер;	правни	услуги	
кл.	43		услуги	за	подготвување	храна	и	пијалаци,	
привремено	сместување	
кл. 44 	 медицински	 услуги;	 ветеринарни	 услуги,	
хигиенска	нега	и	нега	на	убавината	на	луѓето	или	
животните,	услуги	од	областа	на	земјоделството	,	
градинарството	и	шумарството	

(210)	 TM  2007/1238	 (220)	 21/12/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(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)	 бела,	темно,	црвена,	сина,	жолто	кафена,	зелена,	
кафена	и	црна

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	30		кафе	со	додаток	на	инулин	

(210)	 TM  2007/1239	 (220)	 21/12/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 American-Cigarette Company (Overseas) 

Limited
 Zaehlerweg 4, Zug 6300, CH
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ		Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје

TM 2007/1239
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(540)	

(591)	 црна,	бела,	сива	и	сиво	маслинеста
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 34		цигарети,	тутун,	тутунски	производи	

(210)	 TM  2007/1240	 (220)	 21/12/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 American-Cigarette Company (Overseas) 

Limited
 Zaehlerweg 4, Zug 6300, CH
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ		Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(540)	

PETER STUYVESANT

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 34 	цигари,	тутун,	тутунски	производи	

(210)	 TM  2007/1241	 (220)	 21/12/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 British American Tobacco (Brands) Limited
 Globe House, 4 Temple Place, London, WC2R 

2PG, UK
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ		Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	34		цигари,	тутун,	тутунски	производи,	запалки,	
кибрити,	производи	за	пушачи	

(210)	 TM  2007/1242	 (220)	 21/12/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 British American Tobacco (Brands) Limited
 Globe House, 4 Temple Place, London, WC2R 

2PG, UK
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ			Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(540)	

(591)	 бела,	златно-жолта,	црвена,	црна,	темно	црвена
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 34 	цигари,	тутун,	тутунски	производи	

(210)	 TM  2007/1243	 (220)	 21/12/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 British American Tobacco (Brands) Limited
 Globe House, 4 Temple Place, London, WC2R 

2PG, UK
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ		Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(540)	

LAMBERT & BUTLER

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	34  цигари,	тутун,	тутунски	производи,	запалки,	
кибрити,	производи	за	пушачи	

(210)	 TM  2007/1244	 (220)	 21/12/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 British American Tobacco (Brands) Limited
 Globe House, 4 Temple Place, London, WC2R 

2PG, UK
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје

TM 2007/1239
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(540)	

(591)	 бела,	златножолта	и	виолетова
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 34 	цигари,	тутун,	тутунски	производи	

(210)	 TM  2007/1245	 (220)	 21/12/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Друштво за организирање саеми и изложби 

СКОПСКИ САЕМ ДОО Скопје
 ул.Беласица бб,  1000 Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

METROPOLIS ARENA

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 41	 	 забава,	 спортски	 и	 културни	 активности,	
дискотеки	 (услуги	 на	 дискотеките),	 забавни	
паркови,	 изложби	 (организирање	 изложби)	 во	
културни	 или	 воспитни	 цели,	 клубови	 (услуги	
на	 клубови)	 /забава/,	 конгреси	 (организирање	 и	
водење	на	конгреси),	модни	агенции	за	уметници,	
музејски	 услуги	 /презентација,	 изложби/,	
планирање	приеми	/забава/,	практично	обучување	
/демонстрирање/,	 приредби	 (одржување	 на	
приредби),	разговори	(организирање	и	водење	на	
разговори),	разонода,	семинари	(организирање	и	
водење	семинари),	симпозиуми	(организирање	и	
водење	на	симпозиуми),	слободно	време	(услуги	
врзани	за	исполнување	на	слободното	време)	
кл. 43		услуги	за	подготвување	храна	и	пијалаци,	
привремено	 сместување,	 бар	 (барски	 услуги),	
кафеани,	 кафетерии,	 изнајмување	 простории	
за	 состаноци,	 изнајмување	 на	 привремени	
сместувања	 (резервирање	 на	 привремено	
сместување),	 ресторани,	 ресторани	 за	 брзо	 и	
постојано	послужување	(шанк-барови),	ресторани	
за	самопослужување	

	
	

(210)	 TM  2007/1246	 (220)	 21/12/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Друштво за организирање саеми и изложби 

СКОПСКИ САЕМ ДОО Скопје
 ул.Беласица бб,  1000 Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 бела,	жолтопортокалова	и	сина
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 35	 	 дејности	 (консултации	 за	 водење	
на	 дејностите),	 дејности	 (професионални	
консултации),	 демонстрација	 на	 производи,	
изложби	 (организирање	 на	 изложби)	 во	
комерцијални	 и	 рекламни	 цели,	 изнајмување	
рекламен	 простор,	 огласување	 и	 рекламирање,	
организирање	 на	 изложби,	 плакатирање	 и	
огласување,	промоција	(продажба	за	трето	лице),	
пропагандни	 дејности,	 проучување	 на	 пазарот	
(маркетинг),	рекламна	документација	(уредување	
на	 рекламна	 документација),	 рекламна	 хроника,	
рекламни	 агенции,	 рекламни	 огласи	 (ширење	
на	 рекламни	 огласи),	 водење	 на	 комерцијални	
работи,	 комерцијална	 администрација,	
канцелариски	работи	
кл.	 41 	 забава,	 спортски	 и	 културни	 активности,	
дискотеки	 (услуги	 на	 дискотеките),	 забавни	
паркови,	 изложби	 (организирање	 изложби)	 во	
културни	 или	 воспитни	 цели,	 клубови	 (услуги	
на	 клубови)	 /забава/,	 конгреси	 (организирање	 и	
водење	на	конгреси),	модни	агенции	за	уметници,	
музејски	 услуги	 /презентација,	 изложби/,	
планирање	приеми	/забава/,	практично	обучување	
/демонстрирање/,	 приредби	 (одржување	 на	
приредби),	разговори	(организирање	и	водење	на	
разговори),	разонода,	семинари	(организирање	и	
водење	семинари),	симпозиуми	(организирање	и	
водење	на	симпозиуми),	слободно	време	(услуги	
врзани	за	исполнување	на	слободното	време)	
кл.	43 	услуги	за	подготвување	храна	и	пијалаци,	
привремено	 сместување,	 бар	 (барски	 услуги),	
кафеани,	 кафетерии,	 изнајмување	 простории	
за	 состаноци,	 изнајмување	 на	 привремени	
сместувања	 (резервирање	 на	 привремено	
сместување),	 ресторани,	 ресторани	 за	 брзо	 и	
постојано	послужување	(шанк-барови),	ресторани	
за	самопослужување	

(210)	 TM  2007/1247	 (220)	 21/12/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Друштво за организирање саеми и изложби 

СКОПСКИ САЕМ ДОО Скопје
 ул.Беласица бб,  1000 Скопје, MK

TM 2007/1247
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(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	
5/1/32,	1000,	Скопје

(540)	

MBC

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 35 	 дејности	 (консултации	 за	 водење	
на	 дејностите),	 дејности	 (професионални	
консултации),	 демонстрација	 на	 производи,	
изложби	 (организирање	 на	 изложби)	 во	
комерцијални	 и	 рекламни	 цели,	 изнајмување	
рекламен	 простор,	 огласување	 и	 рекламирање,	
организирање	 на	 изложби,	 плакатирање	 и	
огласување,	промоција	(продажба	за	трето	лице),	
пропагандни	 дејности,	 проучување	 на	 пазарот	
(маркетинг),	рекламна	документација	(уредување	
на	 рекламна	 документација),	 рекламна	 хроника,	
рекламни	 агенции,	 рекламни	 огласи	 (ширење	
на	 рекламни	 огласи),	 водење	 на	 комерцијални	
работи,	 комерцијална	 администрација,	
канцелариски	работи	
кл. 41  забава,	 спортски	 и	 културни	 активности,	
дискотеки	 (услуги	 на	 дискотеките),	 забавни	
паркови,	 изложби	 (организирање	 изложби)	 во	
културни	 или	 воспитни	 цели,	 клубови	 (услуги	
на	 клубови)	 /забава/,	 конгреси	 (организирање	 и	
водење	на	конгреси),	модни	агенции	за	уметници,	
музејски	 услуги	 /презентација,	 изложби/,	
планирање	приеми	/забава/,	практично	обучување	
/демонстрирање/,	 приредби	 (одржување	 на	
приредби),	 разговори	 (организирање	 и	 водење		
разговори),	разонода,	семинари	(организирање	и	
водење	семинари),	симпозиуми	(организирање	и	
водење	на	симпозиуми),	слободно	време	(услуги	
врзани	за	исполнување	на	слободното	време)	
кл. 43		услуги	за	подготвување	храна	и	пијалаци,	
привремено	 сместување,	 бар	 (барски	 услуги),	
кафеани,	 кафетерии,	 изнајмување	 простории	 за	
состаноци,	изнајмување		привремени	сместувања	
(резервирање	 на	 привремено	 сместување),	
ресторани,	 ресторани	 за	 брзо	 и	 постојано	
послужување	 (шанк-барови),	 ресторани	 за	
самопослужување	

(210)	 TM  2007/1248	 (220)	 21/12/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Aktsionerno Droujestvo BULGARTABAC 

HOLDING
 62, Graf Ignatiev Str., 1000 Sofia, BG
(740)	 ТОНЕВСКИ		ДРАГАН,	АДВОКАТ		бул.	„Кочо	Рацин”	

бр.	14/4	-	13,	1000	Скопје

(540)	

(591)	 сина,	сива,	жолто	кафена	и	сивобела
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 34	 	 преработен	 или	 непреработен	 тутун;	
производи	 од	 тутун;	 тутун	 за	 пушење,	 тутун	 за	
лулиња,	 тутун	 за	 рачно	 завиткување,	 тутун	 за	
џвакање;	 снус	 тутун	 (шведски	 тутуншто	 не	 чади	
додека	 согорува);	 цигари,	 пури,	 цигарилоси;	
супстанциии	за	пушење	што	се	продаваат	заедно	
или	одделно	од	тутунот	а	што	не	се	за	медицински	
намени	 и	 не	 се	 наменети	 за	 лекување;	 бурмут;	
пушачки	артикли	вклучени	во	класата	34;	хартија	
за	цигари,	цевчиња	и	чибуци	за	цигари,	кибрити,	
запалки,	пепелници		не	од	благородни	метал	

(210)	 TM  2007/1249	 (220)	 24/12/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Поента плус дооел Скопје
 бул.ЈНА, бр.29, 1000 Скопје, MK
(540)	

(591)	 црна,	портокалова	и	бела
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 35	 	 информатички	 картотеки	 (водење	 на	
информатичките	 картотеки),	 	 објавување				
рекламни	 текстови,	 обработка	 на	 текстови,	
рекламна	 документација	 (уредување	 на	
рекламната	 документација),	 ширење	 	 рекламен		
материјал	 /трактати,	 проспекти,	 печатени	
примероци/	
кл.	38  електронска	пошта,	комуникации	по	пат	на	
сметачки	терминали,	сметач	(пренос	на	пораки	и	
слики	со	сметач),	телефонски	врски,	телефонски	
служби,	 телеграфски	 служби,	 телекс	 служби,	
упатства	за	телекомуникации,	давање		услуги	за	
приклучување	 кон	 глобални	 компјутерски	мрежи	
(интернет	провајдер)	
кл.	 42 изнајмување	 софтвери,	 изработка	
(концепирање)	 на	 софтвери,	 тонски	 снимки	
(изнајмување	 на	 тонските	 снимки),	 креирање	
и	 одржување	 на	 веб	 -	 сајт	 за	 други,	 одржување	
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(креирање	 и-)	 веб	 сајтови	 за	 други,	 хостирање	
компјутерски	сајтови	(веб	сајтови)	

(210)	 TM  2007/1250	 (220)	 24/12/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Друштво за производство, промет и услуги 

Мессаге ДООЕЛ Скопје
 ул.Петар Поп Арсов 32а/1а Скопје, MK
(740)	 МЕНС	ЛЕГИС	ДООЕЛ		бул.”Св.Климент	Охридски”	

бр.66/1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 жолта,	сива	и	бела
(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	

(210)	 TM  2007/1251	 (220)	 24/12/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Друштво за производство, промет и услуги 

Мессаге ДООЕЛ Скопје
 ул.Петар Поп Арсов 32а/1а Скопје, MK
(740)	 МЕНС	ЛЕГИС	ДООЕЛ		бул.”Св.Климент	Охридски”	

бр.66/1-1,	1000,	Скопје
(540)	

MESSAGE

(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	

(210)	 TM  2007/1252	 (220)	 24/12/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 SANYANG INDUSTRY CO., LTD.
 3, Chung Hua Road,  Hukou, Hsinchu, TW
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ		ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)
кл.	 12	 	 возила;	 автомобили;	 мотоцикли;	 возила	 за	

секаков	терен;	моторизирани	двоколи	за	постари	
лица;	електрични	мотоцикли;	спортски	мотоцикли;	
електрични	 скутери;	 електрични	 велосипеди;	

скутери	 за	 на	 вода;	 делови	и	 опрема	 за	 истите;	
сите	вклучени	во	класата	12	

(210)	 TM  2007/1253	 (220)	 24/12/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Re/Max International, Inc. a Colorado 

corporation
 5075 South Syracuse Street, Denver,  Colorado 

80237, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ		ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црвена,	бела	и	сина
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	35			услуги	на	франшиза,	имено,	нудење	техничка	
асистенција	 во	 основање	 и/или	 дејствување	 на	
брокерски	канцеларии	за	недвижности;	аукции	со	
недвижности	
кл.	 36 	 брокерство	 со	 недвижности;	 агенции	
за	 недвижности;	 агенции	 или	 брокерство	 за	
изнајмување	 земја	 и	 гради;	 услуги	 на	 проценка	
на	 недвижности;	 давање	 совет	 во	 врска	 со	
недвижности;	менаџирање	со	недвижности	

(210)	 TM  2007/1254	 (220)	 24/12/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH
 Bruningstrasse 50, 65926 Frankfurt am Main, DE
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(540)	

АРАВА

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	5  фармацевтски	производи	

(210)	 TM  2007/1255	 (220)	 24/12/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 AUSTRALASIAN CONFERENCE ASSOCIATION 

LIMITED
 148 Fox Valley Road, Wahroonga  2076 New South 

Wales, AU
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
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(540)	

BIXIES

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 30 	 подготовки	 направени	 од	 жита,	 храни	
направени	 од	 жита,	 жита	 за	 појадок,	 екстракти	
од	жита,	бисквити,	леб,	снекови	(ужинки)	на	база	
на	жита,	пијалаци	во	оваа	класа	на	база	на	жита;	
подготвени	јадења	во	оваа	класа	

(210)	 TM  2007/1257	 (220)	 25/12/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 GlaxoSmithKline Biologicals S.A.
 Rue de l’Institut 89  B-1330 RIXENSART, BE
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ		ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

PREPANDRIX

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	5		вакцини	за	употреба	кај	човекот	

(210)	 TM  2007/1258	 (220)	 25/12/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Nike International Ltd.  a Bermuda corporation
 One Bowerman Drive, Beaverton, OR 97005-6453, 

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

Фронт”	21/4-5	1000	Скопје,	1000,	Скопје
(540)	

CORTEZ

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	25		облека,	чевли	и	капи	

(210)	 TM  2007/1259	 (220)	 26/12/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Марија Враживирска
 ул.Козле 20 бр.1, Скопје, MK
(540)	
	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	30		чај	
кл.	35  услуги	при	продажба	на	големо	и	мало	со	
чај	

(210)	 TM  2007/1260	 (220)	 26/12/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Снежана Лупевска
 ул.Карл Хорн бр.61, Скопје, MK
(540)	

КОД

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 38  емитување	 тв	 програма,	 емитување	
емисии	
кл. 41  образовни	услуги,	подготвување	настава,	
забава,	спортски	и	културни	активности	

(210)	 TM  2007/1261	 (220)	 26/12/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Арбен Раткоцери and Лирим Дулови
 ул.Бајрам Шабани 15, Скопје, MK and 

ул.Чаирска 31, Скопје, MK
(540)	

KOHA

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	16		печатени	работи,	книговезнички	материјал	
и	фотографии	
кл.	35 	огласување	
кл. 41 	образовни	услуги,	подготвување	настава,	
забава,	спортски	и	културни	активности	

(210)	 TM  2007/1262	 (220)	 26/12/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Индустрија за млеко, млечни производи 

и сокови акционерско друштво МЛЕКАРА 
Битола

 ул.„Долнооризарски пат” бб,  7000 Битола, MK
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 бела,	светло	и	темно	зелена,	жолта,	светло	и	темно	
сина,	црна,	светло	и	темно	кафена	и	црвена

(551)	 индивидуална
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(510,	511)
кл.	29		млеко	и	млечни	производи,	кашкавал	

(210)	 TM  2007/1264	 (220)	 28/12/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 ОХИС ПВА ФАР ДООЕЛ, Скопје
 Првомајска б.б., MK
(540)	

(591)	 црна,	црвена,	жолта,	зелена,	сина	и	бела
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 2		бои,	материи	за	боење	

(210)	 TM  2007/1265	 (220)	 28/12/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 ОХИС ПВА ФАР ДООЕЛ, Скопје
 Првомајска б.б., MK
(540)	

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

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 1 	 адхезиви	 (лепливи	 материи)	 наменети	 за	
индустрија	
кл.	16		лепила	за	канцелариска	и	куќна	употреба	

(210)	 TM  2007/1267	 (220)	 28/12/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 ОХИС ПВА ФАР ДООЕЛ, Скопје
 Првомајска б.б., MK
(540)	

(591)	 црна,	црвена,	жолта,	зелена,	сина	и	розова
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	2 	бои,	материи	за	боење	

(210)	 TM  2007/1268	 (220)	 28/12/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 BRAMAC Dachsysteme International GmbH
 Bramacstrasse 9, 3380 Pochlarn, AT
(740)	 Адвокатско	 друштво	 	 ПОЛЕНАК	 ул.	 ‘„Орце	

Николов”		98,	1000,	Скопје
(540)	

ПОКРИВОТ Е ПОКРИВ КОГА Е BRAMAC

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 6	 	 метални	 градежни	 материјали;	 метални	
прозорци;	 рамки	 за	 покрив	 и	 покривни	
материјали	
кл.	 19	 	 градежни	 материјали	 (не	 се	 од	 метал);	
рамки	за	покрив	и	покривни	материјали	(не	се	од	
метал)	

(210)	 TM  2007/1269	 (220)	 28/12/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 British American Tobacco (Brands) Inc.,
 2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington, 

Delaware 19808, US
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ		Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	34 	цигари,	тутун,	тутунски	производи,	запалки,	
кибрити,	производи	за	пушачите	

(210)	 TM  2007/1270	 (220)	 28/12/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 ColBar LifeScience Ltd.
 9 Hamenofim St.Tower A   P.O.B. 12206 Herzliya 

46733, IL
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ		ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
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(540)	

OSSIX

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	10 	 регенеративни	мембрани	 за	 употреба	во	
областа	на	стоматологијата	

(210)	 TM  2007/1271	 (220)	 28/12/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 ColBar LifeScience Ltd.
 9 Hamenofim St.Tower A   P.O.B. 12206 Herzliya 

46733, IL
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ		ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

OSSIX PLUS

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	10 	 регенеративни	мембрани	 за	 употреба	во	
областа	на	стоматологијата	

(210)	 TM  2007/1272	 (220)	 28/12/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Друштво за производство, промет и услуги 

СТАР ГРУП ДОО експорт-импорт Скопје
 ул.2, бр.1, село Визбегово  1000 Скопје, MK
(740)	 ГАВРИЛОВСКА	 АЛЕКСАНДРА,	 адвокат	 бул.	

Партизански	одреди	бр.103/26	1000	Скопје
(540)	

(591)	 бела,	сина,	црвена,	зелена	и	жолта
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	3  шамичиња	натопени	во	козметички	лосиони,	
памук	за	козметичка	употреба	
кл.	 16	 	 бришачи	 за	 раце	 /хартиени/,	 пелени	 од	
хартија	 или	 целулоза	 за	 еднократна	 употреба,	
пелени-гаќички	 од	 хартија	 или	 целулоза	 за	
еднократна	 употреба,	 хартиени	 крпчиња	 за	
симнување	 шминка,	 хигиенска	 хартија,	 џебни	
шамичиња	/хартиени/	

	
	

(210)	 TM  2007/1273	 (220)	 28/12/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Друштво за производство, промет и услуги 

СТАР ГРУП ДОО експорт-импорт Скопје
 ул.2, бр.1, село Визбегово  1000 Скопје, MK
(740)	 ГАВРИЛОВСКА	 АЛЕКСАНДРА,	 адвокат		

	бул.	Партизански	одреди	бр.103/26	1000	Скопје
(540)	

(591)	 сина,	бела,	жолта	и	портокалова
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	3 	шамичиња	натопени	во	козметички	лосиони,	
памук	за	козметичка	употреба	
кл.	 16 	 бришачи	 за	 раце	 /хартиени/,	 пелени	 од	
хартија	 или	 целулоза	 за	 еднократна	 употреба,	
пелени-гаќички	 од	 хартија	 или	 целулоза	 за	
еднократна	 употреба,	 хартиени	 крпчиња	 за	
симнување	 шминка,	 хигиенска	 хартија,	 џебни	
шамичиња	/хартиени/	

(210)	 TM  2007/1274	 (220)	 28/12/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Frito-Lay Trading Company Europe GmbH
 Spitalgasse 2, CH-3011 Bern, CH
(740)	 Бајалски	Димитар,	 адвокат	 Ул.	 Ѓуро	 Ѓаковиќ	 бр.	

72/1-1	1000	Скопје
(540)	

(591)	 сребрена,	 сива,	 црвена,	 бела,	 светлокафена,	
златна,	кафена,	жолта,	светло	зелена	и	црна

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	29		закуски	и	коктел	закуски,	ако	не	се	вклучени	
во	другите	класи;	преработени	кикиритки	и	други	
преработени	 јаткасти	 плодови,	 вклучително	
јаткасти	 плодови	 и	 производи	 врз	 основа	 на	
јаткасти	 плодови;	 солени	 закуски,	 ако	 не	 се	
вклучени	во	другите	класи	
кл.	30		закуски	и	коктел	закуски,	ако	не	се	вклучени	
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во	 другите	 класи;	 солени	 закуски,	 ако	 не	 се	
вклучени	во	другите	класи	
кл. 31		јаткасти	плодови	(непреработени)	

(210)	 TM  2007/1275	 (220)	 28/12/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Frito-Lay Trading Company Europe GmbH
 Spitalgasse 2, CH-3011 Bern, CH
(740)	 Бајалски	Димитар,	 адвокат	 Ул.	 Ѓуро	 Ѓаковиќ	 бр.	

72/1-1	1000	Скопје
(540)	

(591)	 црвена,	 бела,	 светлокафена,	 златна,	 кафена,	
жолта,	црна,	портокалова,	светло	зелена	и	темно	
зелена

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	29  закуски	и	коктел	закуски,	ако	не	се	вклучени	
во	другите	класи;	преработени	кикиритки	и	други	
преработени	 јаткасти	 плодови,	 вклучително	
јаткасти	 плодови	 и	 производи	 врз	 основа	 на	
јаткасти	 плодови;	 солени	 закуски,	 ако	 не	 се	
вклучени	во	другите	класи	
кл.	30  закуски	и	коктел	закуски,	ако	не	се	вклучени	
во	 другите	 класи;	 солени	 закуски,	 ако	 не	 се	
вклучени	во	другите	класи	
кл. 31 	јаткасти	плодови	(непреработени)	

(210)	 TM  2007/1276	 (220)	 28/12/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Frito-Lay Trading Company Europe GmbH
 Spitalgasse 2, CH-3011 Bern, CH
(740)	 Бајалски	Димитар,	адвокат		Ул.	Ѓуро	Ѓаковиќ	бр.	

72/1-1	1000	Скопје
(540)	

(591)	 црвена,	 бела,	 светлокафена,	 златна,	 кафена,	
жолта,	светло	зелена,	црна,	портокалова	и	темно	
кафена

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	29		закуски	и	коктел	закуски,	ако	не	се	вклучени	
во	другите	класи;	преработени	кикиритки	и	други	
преработени	 јаткасти	 плодови,	 вклучително	
јаткасти	 плодови	 и	 производи	 врз	 основа	 на	
јаткасти	 плодови;	 солени	 закуски,	 ако	 не	 се	
вклучени	во	другите	класи	
кл.	30 	закуски	и	коктел	закуски,	ако	не	се	вклучени	
во	 другите	 класи;	 солени	 закуски,	 ако	 не	 се	
вклучени	во	другите	класи	
кл.	31 	јаткасти	плодови	(непреработени)	

(210)	 TM  2007/1277	 (220)	 28/12/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Frito-Lay Trading Company Europe GmbH
 Spitalgasse 2, CH-3011 Bern, CH
(740)	 Бајалски	Димитар,	 адвокат	 Ул.	 Ѓуро	 Ѓаковиќ	 бр.	

72/1-1	1000	Скопје
(540)	

(591)	 црвена,	 бела,	 светлокафена,	 златна,	 кафена,	
жолта,	црна,	темно	кафена	и	маслинеста

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	29		закуски	и	коктел	закуски,	ако	не	се	вклучени	
во	другите	класи;	преработени	кикиритки	и	други	
преработени	 јаткасти	 плодови,	 вклучително	
јаткасти	 плодови	 и	 производи	 врз	 основа	 на	
јаткасти	 плодови;	 солени	 закуски,	 ако	 не	 се	
вклучени	во	другите	класи	
кл.	30		закуски	и	коктел	закуски,	ако	не	се	вклучени	
во	 другите	 класи;	 солени	 закуски,	 ако	 не	 се	
вклучени	во	другите	класи	
кл.	31		јаткасти	плодови	(непреработени)	

(210)	 TM  2007/1278	 (220)	 31/12/2007
	 	 (442)	 30/06/2008
(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
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(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	
П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје

(540)	

(591)	 црна,	бела,	сива	и	сребрена
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 12	 	 моторни	 возила,	 мотори	 (агрегати)	 за	
моторни	 возила,	 делови	 за	 моторни	 возила	 и	
делови	за	мотори	(агрегати)	за	моторни	возила	

(210)	 TM  2008/2	 (220)	 02/01/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 sanofi-aventis
 174, avenue de France,  75013 Paris, FR
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ		ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

ЕЛОКСАТИН

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 5  фармацевтски	производи	за	третирање	на	
канцери	

(210)	 TM  2008/3	 (220)	 02/01/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 OCULTO d.o.o.
 Gunduliceva 57, HR-10000 Zagreb, HR
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 3 	 крпчиња	 импрегнирани	 со	 препарати	 за	
чистење	на	очила	
кл.	6 	производи	од	метали	(не	се	благородни)	што	
не	се	опфатени	со	другите	класи	
кл. 9	 	 оптички	 апарати	 и	 инструменти,	 очила	
(оптика),	рамки	за	очила,	стакла	за	очила;	леки	
кл.	 14	 	 предмети	 изработени	 од	 благородни	
метали	или	легури	или	преслечени	со	благородни	
метали;	накит	
кл.	18 	 кожа	и	имитација	 на	 кожа,	 производи	од	
овие	материјали	што	не	се	опфатени	со	другите	
класи	
кл.	20  производи	од	рогови,	коски,	слонова	коска,	
китови	коски,	крлушки	(школки),	амбра	(килибар),	

седеф	или	пластични	материјали	
кл.	21 	прибор	за	чистење	
кл. 40 	обработка	на	материјали	
кл.	42 	истражување	во	офтамологијата;	услуги	на	
инженери	на	истражувачки	работи	и	извештаи	
кл.	44 	офтамолошки	услуги;	оптичарски	услуги	

(210)	 TM  2008/4	 (220)	 02/01/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 OCULTO d.o.o.
 Gunduliceva 57, HR-10000 Zagreb, HR
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 3	 	 крпчиња	 импрегнирани	 со	 препарати	 за	
чистење	на	очила	
кл.	6		производи	од	метали	(не	се	благородни)	што	
не	се	опфатени	со	другите	класи	
кл.	 9	 	 оптички	 апарати	 и	 инструменти,	 очила	
(оптика),	рамки	за	очила,	стакла	за	очила;	леки	
кл.	 14	 	 предмети	 изработени	 од	 благородни	
метали	или	легури	или	преслечени	со	благородни	
метали;	накит	
кл.	 18	 	 кожа	и	имитација	 на	 кожа,	 производи	од	
овие	материјали	што	не	се	опфатени	со	другите	
класи	
кл.	20		производи	од	рогови,	коски,	слонова	коска,	
китови	коски,	крлушки	(школки),	амбра	(килибар),	
седеф	или	пластични	материјали	
кл.	21		прибор	за	чистење	
кл.	40		обработка	на	материјали	
кл.	42		истражување	во	офтамологијата;	услуги	на	
инженери	на	истражувачки	работи	и	извештаи	
кл.	44		офтамолошки	услуги;	оптичарски	услуги	

(210)	 TM  2008/5	 (220)	 03/01/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Универзална Инвестициона Банка АД Скопје
 ул.Максим Горки бр.6 Скопје, MK
(540)	

(591)	 сина	и	црвена
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	36		финансиски	работи	
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(210)	 TM  2008/6	 (220)	 04/01/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 ЗД ПТУ Примариус, увоз-извоз ДОО Томислав 

Балабанов Охрид
 ул. Даме Груев бр. 20, Охрид, MK
(540)	

(591)	 црвена,	жолта,	светло	сина	и	темно	сина
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 24 	текстил	и	текстилни	производи	што	не	се	
опфатени	со	другите	класи,	покривки	за	кревети	
и	маси	
кл. 25 	облека,	обувки	и	капи	

(210)	 TM  2008/7	 (220)	 04/01/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 ТАНИМАК-Оливера Тасевска
 ул.Социјалистичка зора бр.90,  1060 Скопје, 

MK
(540)	

(591)	 црвена,	сина,	жолта,	зелена,	сива,	бела	и	црна
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 2 	бои,	фирнајзи,	лакови,	средства	за	заштита	
од	 ’рѓа	 и	 гниење	 на	 дрвото,	 материи	 за	 боење,	
средства	 за	 нагризување,	 сурови	 природни	
смоли,	метали	во	листови	и	во	прав	за	сликарите,	
декоратерите,	печатарите	и	уметниците	

(210)	 TM  2008/8	 (220)	 04/01/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 HELIOS Tovarna barv, lakov in umetnih smol 

Kolicevo, d.o.o.
 Kolicevo 65  1230 Domzale, SI
(740)	 ТОНЕВСКИ		ДРАГАН,	АДВОКАТ		бул.	„Кочо	Рацин”	

бр.	14/4	-	13,	1000	Скопје
(540)	

(591)	 жолта	и	бела
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	2		бои,	вклучително	бои	за	дрво,	бактерицидни	
бои,	 огноотпорни	 бои,	 бои	 за	 керамики;	
алуминиумски	 бои,	 печатарско	 мастило	 и	
печатарски	 бои;	 бои	 за	 премачкување	 т.е.	
премачкувачи,	 премази	 и	 непрозирни	 лакови,	
белила,	 материјали	 за	 боење	 или	 бои,	 бои	
за	 ткаенини	 и	 сврзувачки	 супстанции	 за	 бои;	
фирнајзи	 и	 фиксативи	 (лакови)	 за	 фирнајзи;	
лакови;	 вклучително	 лакови	 на	 база	 на	фирнајз	
и	 лакови	 за	 бојосување;	 противкорозивни	
препарати,	 особено	 заштитни	 средства	 против	
’рѓа;	 заштитни	 средства	 за	 метал,	 миниум,	
мрснотии	против	корозија,	миниум	(црвена	боја),	
оловно	белило,	 премази	 за	 заштита	од	 корозија	
и	заштитни	премачкувачи	за	шасии	на	возилата;	
смоли,	 основни	 премази;	 разредувачи	 за	 бои	
и	 лакови;	 средства	 за	 згуснување	 на	 боите	 и	
лаковите;	аглутинати	за	бои,	сврзувачки	средства	
за	 бои;	 фиксатори	 на	 бои;	 емајли;	 фиксативи	
за	 водени	 бои;	 фиксатори	 за	 кожа;	 заштитни	
средства	 за	 дрво,	 вклучително	 премачкувачи	
за	дрво	и	фиксатори	 за	дрво;	метали	 во	форма	
на	фолија	 или	 во	форма	 на	 прашок	 за	 молери,	
сликари,	декоратери,	печатари,	артисти	
кл.	35 	продажба	на	големо	и	мало	на	производи	
што	се	специфицирани	во	класата	2,	објавување	
рекламни	 текстови,	 реклами,	 пропагандни	
дејности,	 рекламирање	 преку	 интернет,	 саемски	
изложби	 и	 саемска	 трговија	 за	 комерцијални	
намени,	 унапредување	 на	 продажбата	 (за	
други),	 промоции	 (демонстрација)	 на	 производи,	
дистрибуција	на	мостри	(примероци)	
кл.	 40 	 заштита	 на	 материјали	 против	 корозија,	
брусење,	 чистење	 (рибање),	 боење,	 сликање,	
декоративно	боење	и	сликање,	лакерски	работи	
при	 боење	 и	 сликање,	 подготвување	 површини	
за	 боење	 и/или	 сликање,	 подготвување	 на	
површини	за	декоративно	боење	и/или	сликање,	
подготвување	 и	 мешање	 (нијансирање)	 на	 бои,	
лакови	 и	 останати	 премачкувачи	 за	 шасии	 на	
возилата	 како	 и	 боење,	 печатење	 и	 печатење	
дизајни,	дезени	и	шари	

(210)	 TM  2008/9	 (220)	 04/01/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Друштво за производство на оптички помагала, 

промет и услуги Интер-Оптик Емил ДООЕЛ 
увоз-извоз Скопје, 

 ДТЦ Буњаковец бр.37, локал 5,  1000 Скопје, 
MK

(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 35	 	 услуги	 при	 продажба	 на	 големо	 и	 мало,	
рамки	 за	очила,	 очила	 за	 сонце,	 контактни	леќи	
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и	 течности	 за	 одржување,	 оптички	 стакла	 за	
корекција	на	видот,	оптички	машини	за	обработка	
на	оптички	стакла	и	делови	за	одржување	

(210)	 TM  2008/10	 (220)	 04/01/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Sanofi-Aventis
 174, avenue de France, 75013 Paris, FR
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(540)	

(554)	 тродимензионална
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 5		фармацевтски	производи	

(210)	 TM  2008/11	 (220)	 04/01/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 FORD MOTOR COMPANY
 One American Road, Dearborn, Michigan 48126, 

US
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ		Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(540)	

B-MAX

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	12		автомобили	и	нивни	делови	и	додатоци	во	
класата	12,	вклучително	и	гуми	

(210)	 TM  2008/12	 (220)	 04/01/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Актифф ДОО Скопје
 ул. Чаирска бр.68  1000 Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 бела,	жолта,	светло	и	темно	портокалова,	светло	
и	темно	црвена	и	светло	и	темно	кафена

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 29	 	 месо,	 риба,	 живина	 и	 дивеч,	 месни	
преработки,	 конзервирано,	 смрзнато,	 сушено	
и	 варено	 овошје	 	 	 и	 зеленчук,	 желе,	 џемови,	
компоти,	јајца,	млеко	и	млечни	производи,	масла	
и	масти	за	јадење	
кл. 30		кафе,	чај,	какао,	шеќер,	ориз,	тапиока,	саго,	
замена	за	кафе;	брашно	и	производи	од	жита,	леб,	
производи	 од	 тесто	 и	 слатки,	 гуми	 за	 џвакање,	
кондиторски	производи,	чоколада,	сладолед;	мед,	
меласа;	 	 квасец,	 прашок	 за	 печење,	 сол,	 сенф;	
оцет,	сосови	(како	мирудии);	мирудии;	мраз	
кл.	 32  пиво,	 минерална	 и	 сода	 вода	 и	 други	
безалкохолни	 пијалаци,	 пијалаци	 од	 овошје	 и	
овошни	сирупи	и	други	препарати	за	производство	
на	пијалаци	

(210)	 TM  2008/13	 (220)	 09/01/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Sanofi-Aventis
 174, avenue de France, 75013 Paris, FR
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(540)	

СТИЛНОКС

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	5 	фармацевтски	производи	

(210)	 TM  2008/14	 (220)	 09/01/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Sanofi-Aventis
 174, avenue de France, 75013 Paris, FR
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(540)	

ДЕПАКИНЕ ХРОНОСФЕРЕ

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 5		фармацевтски	производи	

(210)	 TM  2008/15	 (220)	 09/01/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Sanofi-Aventis
 174, avenue de France, 75013 Paris, FR
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ			ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
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(540)	

ДЕПАКИНЕ ХРОНО

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	5 	фармацевтски	производи	

(210)	 TM  2008/16	 (220)	 09/01/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Трговско друштво за трговија, производство 

и услуги на големо и мало ПРЕХРАНБЕНА 
ИНДУСТРИЈА СВИССЛИОН ДОО увоз-извоз 
Скопје

 Кочански пат бб  1000 Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

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

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 30		јафа	колач	со	полнење	од	овошно	желе	и	
чоколаден	прелив	

(210)	 TM  2008/18	 (220)	 09/01/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 TECHKING TIRES LIMITED
 Room 1908, Building 2, Tianbao International 

Business Center, No.61, Haier  Road, Qingdao, 
CN

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

(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 12	 	 внатрешни	 гуми	 за	 пневматици,	 гуми	 за	
тркала	за	возила,	велосипедски	гуми,	обвивки	за	
пневматици,	бандажи	за	пневматици,	 крути	 гуми	
за	 тркала	 за	 возила,	 гуми	 за	 тркала	 за	 возила,	
автомобилски	гуми	

(210)	 TM  2008/19	 (220)	 11/01/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Procter & Gamble Pharmaceuticals, Inc.
 One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 

45202, US
(740)	 МАРГАРИТА		ПЕКЕВСКА,		адвокат		ул.	„Народен	

Фронт”	21/4-5	1000	Скопје,	1000,	Скопје

(540)	

АКТОНЕЛ

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 5	 	 фармацевтски,	 ветеринарни	 и	 санитарни	
препарати-диететски	супстанциии	адаптирани	за	
медицинска	употреба,	храна	за	бебиња;	фластери,	
материјал	 за	 завој;	 материјал	 за	 пломбирање	
заби,	дентален	восок;	дезинфициенти;	препарати	
за	уништување	штетници;	фунгициди,	хербициди	

(210)	 TM  2008/20	 (220)	 11/01/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Procter & Gamble Pharmaceuticals, Inc.
 One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 

45202, US
(740)	 МАРГАРИТА	 	ПЕКЕВСКА,	 	адвокат	ул.	 „Народен	

Фронт”	21/4-5	1000	Скопје,	1000,	Скопје
(540)	

АКТОНЕЛ ЕДНАШ НЕДЕЛНО

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 5	 	 фармацевтски,	 ветеринарни	 и	 санитарни	
препарати;	диететски	супстанциии	адаптирани	за	
медицинска	употреба,	храна	за	бебиња;	фластери,	
материјал	 за	 завој;	 материјал	 за	 пломбирање	
заби,	дентален	восок;	дезинфициенти;	препарати	
за	уништување	штетници;	фунгициди,	хербициди	

(210)	 TM  2008/21	 (220)	 14/01/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 TDR d.o.o.
 Obala V. Nazora 1  HR-52210 Rovinj, HR
(740)	 ТОНЕВСКИ		ДРАГАН,	АДВОКАТ		бул.	„Кочо	Рацин”	

бр.	14/4	-	13,	1000	Скопје
(540)	

(591)	 златна,	црвена,	сина	и	бела
(551)	 индивидуална

TM 2008/21
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(510,	511)
кл. 34 	преработен	или	непреработен	тутун;	тутун	
за	 пушење;	 тутун	 за	 лулиња,	 тутун	 за	 рачно	
завиткување,	 тутун	 за	 џвакање,	 цигари,	 пури,	
цигарилоси;	 супстанциии	 за	 пушење	 што	 се	
продаваат	заедно	или	одвоено	од	тутун	а	не	се	за	
медицински	намени	и	не	се	наменети	за	лекувње,	
бурмут,	пушачки	артикли	вклучени	во	класата	34;	
хартија	за	цигари;	цевчиња	и	чибуци	за	цигари	и	
крибрити	
кл. 35    огласување	и	рекламирање;	водење	работи	
и	 водење	 	 комерцијална	 дејност;	 управување	
со	 работење;	 комерцијална	 администрација;	
комерцијални	 работи;	 уредувачка	 дејност;	
канцелариски	работи	

(210)	 TM  2008/22	 (220)	 14/01/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 TDR d.o.o.
 Obala V. Nazora 1  HR-52210 Rovinj, HR
(740)	 ТОНЕВСКИ		ДРАГАН,	АДВОКАТ		бул.	„Кочо	Рацин”	

бр.	14/4	-	13,	1000	Скопје
(540)	

(591)	 светло	сина,	сребрена,	темно	сина,	светло	сива	и	
бела

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 34		преработен	или	непреработен	тутун;	тутун	
за	 пушење;	 тутун	 за	 лулиња,	 тутун	 за	 рачно	
завиткување,	 тутун	 за	 џвакање,	 цигари,	 пури,	
цигарилоси;	 супстанциии	 за	 пушење	 што	 се	
продаваат	заедно	или	одвоено	од	тутун	а	не	се	за	
медицински	намени	и	не	се	наменети	за	лекувње,	
бурмут,	пушачки	артикли	вклучени	во	класата	34;	
хартија	за	цигари;	цевчиња	и	чибуци	за	цигари	и	
крибрити	
кл.	35  огласување	и	рекламирање;	водење	работи	
и	 водење	 	 комерцијална	 дејност;	 управување	
со	 работење;	 комерцијална	 администрација;	
комерцијални	 работи;	 уредувачка	 дејност;	
канцелариски	работи	
	
	

(210)	 TM  2008/23	 (220)	 14/01/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 TDR d.o.o.
 Obala V. Nazora 1  HR-52210 Rovinj, HR
(740)	 ТОНЕВСКИ		ДРАГАН,	АДВОКАТ		бул.	„Кочо	Рацин”	

бр.	14/4	-	13,	1000	Скопје
(540)	

(591)	 светло	сина,	сребрена,	темно	сина,	светло	сива	и	
бела

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 34 	 преработен	 или	 непреработен	 тутун;	
тутун	 за	 пушење;	 тутун	 за	 лулиња,	 тутун	 за	
рачно	 завиткување,	 тутун	 за	 џвакање,	 цигари,	
пури,	 цигарилоси;	 супстанциии	 за	 пушење	 што	
се	продаваат	 заедно	или	одвоено	од	 тутун	а	не	
се	 за	 медицински	 намени	 и	 не	 се	 наменети	 за	
лекување,	 бурмут,	 пушачки	 артикли	 вклучени	 во	
класата	34;	хартија	за	цигари;	цевчиња	и	чибуци	
за	цигари	и	крибрити	
кл.	35 	огласување	и	рекламирање;	водење	работи	
и	 водење	 	 комерцијална	 дејност;	 управување	
со	 работење;	 комерцијална	 администрација;	
комерцијални	 работи;	 уредувачка	 дејност;	
канцелариски	работи	

(210)	 TM  2008/24	 (220)	 14/01/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Друштво за трговија со компјутерска опрема и 

софтвер ИНФИНИТЕ СОЛУТИОНС ДОО Скопје
 ул.11 Октомври бр.25 Скопје, MK
(740)	 Адвокатско	 друштво	 ДЕБАРЛИЕВ,	 ДАМЕСКИ	 И	

ЌЕЛЕШОСКА	 	 ул.	 Алберт	 Ајнштајн	 бр.4/1	 1000	
Скопје

(540)	

(591)	 сива,	портокалова	и	бела
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	9	 	апарати	и	инструменти:	научни,	поморски,	
геодетски,	 фотографски,	 кинематографски,	
оптички,	 за	 вагање,	 за	 мерење,	 сигнализација,	
проверка	 (контрола),	 спасување	 и	 настава;	
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апарати	 и	 инструменти	 за	 спроведување,	
вклучување	 и	 искпучување,	 трансформирање,	
акумулирање,	регулирање	или	контролирање	на	
електрицитетот;	апарати	за	снимање,	пренос	или	
репродукција	на	звук	или	слика,	магнетски	носачи	
на	 податоци,	 дискови	 за	 снимање,	 автоматски	
машини	 и	 механизми	 за	 апаратите	 што	 се	
активираат	со	монети	или	жетони,	регистар	каси,	
машини	 за	 сметање,	 опрема	 за	 обработка	 на	
податоци	 и	 компјутери,	 апарати	 за	 гаснење	
пожар	
кл. 35 	рекламирање;	водење	на	работење;	упра–
вување	со	работи;	канцелариски	работи	
кл. 38 	телекомуникации	
кл.	41 	образовни	услуги;	обука;	забава;	спортски	
и	културни	активности	
кл. 42  научни	и	технолошки	услуги	и	истражувања	
и	 планирањето	 поврзано	 со	 нив;	 услуги	 за	
индустриски	анализи	и	истражувања;	изработка	и	
развој	на	компјутерски	хардвер	и	софтвер	

(210)	 TM  2008/25	 (220)	 15/01/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 КРАСНАЈА ДОО Скопје
 ул.Никола Парапунов бб,  1000 Скопје, MK
(740)	 ГАВРИЛОВСКА	 АЛЕКСАНДРА,	 адвокат	 	 бул.	

Партизански	одреди	бр.103/26	1000	Скопје
(540)	

(591)	 бела,	црвена,	црна	и	сива
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	33		алкохолни	пијалaци-водка	

(210)	 TM  2008/54	 (220)	 16/01/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(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)	

EMIB

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 5 	фармацевтски	производи	
	
	

(210)	 TM  2008/55	 (220)	 16/01/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(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)	

ROSIX

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 5 	фармацевтски	производи;	кардио-васкуларни	
препарати	

(210)	 TM  2008/56	 (220)	 17/01/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Друштво за производство, трговија на големо 

и мало САМАНТА ДООЕЛ експорт-импорт 
Скопје

 ул.Качанички пат бб Визбегово, Скопје, MK
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	35		трговија	на	големо	со	мебел,	подни	прекривки	
и	 неелектрични	 апарати	 за	 домаќинствата;	
трговија	 на	 големо	 со	 прибор	 за	 пишување,	
книги,	 списанија	 и	 весници,	 фотографски	 и	
оптички	 предмети,	 кожни	 производии	 разни	
потреби	за	патувања,	часовници	и	накит,	музички	
инструменти,	 игри	 ииграчки,	 спортски	 предмети,	
велосипеди	 и	 делови	 и	 прибор	 за	 велосипеди,	
предмети	од	дрво,	прачки	и	плута	

(210)	 TM  2008/57	 (220)	 17/01/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 „JAFFA „ Fabrika biskvita AD CRVENKA
 Marsala Tita 245, Crvenka, RS
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ		

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црвена,	бела,	сина,	сребрена,	црна	и	жолта
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	30		колач	
TM 2008/57
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(210)	 TM  2008/58	 (220)	 17/01/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija 

Vrsac
 Beogradski put bb, 26300 Vrsac, YU
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ		Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(540)	

TRECAR

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 5	 	 фармацевтски	 и	 ветеринарни	 препарати;	
санитарни	 препарати	 за	 медицински	 цели;	
диететски	 супстанциии	 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  2008/71	 (220)	 18/01/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 ДПТ „МБ - КОМПАНИ” ДОО ШТИП
 Струмички пат, 9-ти км. бб, MK
(540)	

(591)	 сина,	црвена,	жолта	и	бела
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	30 	производство	на	тестенини	
кл.	35	 	услуги	во	врска	со	продажбата	на	тесте–
нините	

(210)	 TM  2008/72	 (220)	 18/01/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 ДПТ „МБ - КОМПАНИ” ДОО ШТИП 
 Струмички пат, 9-ти км. бб, MK

(540)	

(591)	 сина,	црвена,	жолта,	бела
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	30		производство	на	тестенини	
кл.	 35	 	 услуги	 во	 врска	 со	 продажбата	 на	
тестенините	

(210)	 TM  2008/76	 (220)	 22/01/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Тања Турунџиева-Стојкова
 бул.Партизански Одреди бр. 66 Б/1, MK
(740)	 МИРЈАНА	 	 МАРКОВСКА,	 адвокат	 	 ул.	 „Орце	

Николов”	бр.	75,	1000,	Скопје
(540)	

ВИТА ДИЕТ КЛУБ

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	41 	образовни	услуги;	подготвување		настава;	
забава;	спортски	и	културни	активности	
кл. 44	 	 медицински	 услуги;	 ветеринарни	 услуги;	
хигиенска	нега	и	нега	на	убавината	на	луѓето	или	
животните;	услуги	од	областа	на	земјоделството,	
градинарството,	шумарството	
кл. 45	 	 правни	 услуги;	 безбедносни	 услуги	 за	
заштита	 на	 имот	 и	 лица;	 лични	 и	 општествени	
услуги	што	ги	даваат	трети	лица	за	задоволување	
на	потребите	на	поединци	

(210)	 TM  2008/77	 (220)	 22/01/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Global Hotels and Resorts IP BV
 Pietermaai 15, Curacao, AN
(740)	 Бајалски	Димитар,	адвокат		Ул.	Ѓуро	Ѓаковиќ	бр.	

72/1-1	1000	Скопје
(540)	

TIARA

(551)	 индивидуална
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(510,	511)
кл. 35		услуги	за	хотелски	менаџмент;	советодавни	
услуги	за	управување	поврзани	со	франшизирање;	
обезбедување	програма	за	специјални	бенефиции	
за	 чести	 патници;	 информативни,	 консалтинг	 и	
советодавни	услуги	поврзани	со	гореспоменатите	
услуги	
кл.	 36 	 осигурување;	 финансиски	 работи;	
монетарни	работи;	работи	поврзани	со	недвижен	
имот;	 информативни,	 консалтинг	 и	 советодавни	
услуги	поврзани	со	гореспоменатите	услуги	
кл.	43		хотелски	услуги,	услуги	на	резорти	мотелски	
услуги,	 обезбедување	 на	 сместување;	 услуги	 за	
хотелски	 резервации;	 услуги	 на	 туристичките	
агенции	 за	 резервација	 на	 сместување;	 услуги	
за	 привремено	 сместување;	 информации	 за	
одмори	 и	 планирање	 поврзано	 со	 сместување;	
услуги	 во	 барови;	 услуги	 во	 гостилници,	 услуги	
во	 кафе	 барови,	 услуги	 во	 ресторани	 и	 бифеа;	
угостителски	услуги;	банкет	услуги;	обезбедување	
капацитети	 за	 конференции;	 изнајмување	 соби	
за	 одржување	 средби,	 конференции,	 изложби,	
семинари	и	состаноци;	обезбедување	капацитети	
за	деловни	средби;	информативни,	консалтинг	и	
советодавни	услуги	поврзани	со	гореспоменатите	
услуги	
кл.	 45 	 домарски	 услуги;	 информативни,	 кон–
салтинг	 и	 советодавни	 услуги	 поврзани	 со	
гореспоменатите	услуги	

(210)	 TM  2008/80	 (220)	 23/01/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 ID Biomedical Corporation of Quebec
 525 Cartier Blvd. West  Laval QC H7V 3S8, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ		ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

GRIPLAVAL

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 5 	вакцини	за	употреба	кај	човекот	

(210)	 TM  2008/82	 (220)	 24/01/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Sbarro, Inc.
 410 Broadhollow Road, Melville, New York 11747, 

US
(740)	 Бајалски	Димитар,	 адвокат	 Ул.	 Ѓуро	 Ѓаковиќ	 бр.	

72/1-1	1000	Скопје
(540)	

SBARRO

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	43 	ресторански	услуги;	ресторански	услуги	за	
носење	храна	

(210)	 TM  2008/83	 (220)	 24/01/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Wm. WRIGLEY Jr. Company
 410 North Michigan Avenue, Chicago, IL 60611, 

US
(740)	 Бајалски	Димитар,	адвокат		Ул.	Ѓуро	Ѓаковиќ	бр.	

72/1-1	1000	Скопје
(540)	

CRAZY CHERRY

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 30  слаткарски	 производи,	 гуми	 за	 џвакање,	
гуми	 за	 џвакање	 од	 кои	 се	 прават	 балончиња,	
бонбони	и	бонбони	со	вкус	на	нане	

(210)	 TM  2008/84	 (220)	 25/01/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 BASF SA
 Carl-Bosch-Strasse 38  Ludwigshafen am Rhein, 

DE
(740)	 ЈОАНИДИС	ЈОВАН,	АДВОКАТ			ул.”Орце	Николов”	

155б,	1000,	Скопје
(540)	

ПЕРФЕКТИОН

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 5 	 пестициди,	 особено	 препарати	 за	
уништување	 	 бактерии,	 фунгициди,	 хербициди,	
инсекциди	

(210)	 TM  2008/85	 (220)	 25/01/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 BASF SA
 Carl-Bosch-Strasse 38  Ludwigshafen am Rhein, 

DE
(740)	 ЈОАНИДИС	ЈОВАН,	АДВОКАТ			ул.”Орце	Николов”	

155б,	1000,	Скопје
(540)	

PERFEKTHION

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 5 	 пестициди,	 особено	 препарати	 за	 униш–
тување	 	 бактерии,	 фунгициди,	 хербициди,	
инсекциди	
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(210)	 TM  2008/87	 (220)	 25/01/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Lidl Stiftung & Co. KG
 Stiftsbergstr. 1  D-74167 Neckarsulm, Germany, 

DE
(740)	 ТОНЕВСКИ		ДРАГАН,	АДВОКАТ		бул.	„Кочо	Рацин”	

бр.	14/4	-	13,	1000	Скопје
(540)	

(591)	 сина	и	бела
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 29	 	 месо,	 живина	 и	 риба;	 месни	 производи,	
производи	 од	 живина	 и	 рибји	 производи;	
конзервирано,	 сушено	 и	 варено	 овошје	 и	
зеленчук;	готови	јадења	кои,	пред	се,	се	состојат	
од	месо	и/или	живина	и/или	риба	и/или	овошје	и/
или	зеленчук	исто	така	со	додаток	на	производи	
од	 тесто	 и/или	 производи	 од	 компири;	 готови	
јадења	 кои,	 пред	 се,	 се	 состојат	 од	 производи	
од	компири;	сите	претходно	наведени	производи	
длабоко	замрзнати	
кл.	30	 	 пирошки;	 пици;	 производи	 од	 тесто	 исто	
така	 со	 додаток	 на	 месо	 и/или	 живина	 и/или	
риба	и/или	овошје	и/или	зеленчук;	готови	јадења,	
доколку	се	содржани	во	класата	30,	кои,	пред	сé,	
се	состојат	од	ориз	и/или	производи	од	тесто	исто	
така	со	дадаток	на	месо	и/или	живина	и/или	риба	
и/или	овошје	и/или	зеленчук;	пекарски	производи,	
сите	 претходно	 наведени	 производи	 исто	 така	
длабоко	замрзнати	

(210)	 TM  2008/88	 (220)	 25/01/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Друштво за трговија и услуги ЛУТО КОМЕРЦ 

Љутфи ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
 ул.Цветан Димов бр.116 Скопје, MK
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	24		текстил	и	текстилни	производи,	што	не	се	

опфатени	со	другите	класи,	покривки	за	кревети	и	
маси	
кл.	25  облека,	обувки	и	капи	
кл.	28 	игри	и	грачки,	производи	за	гимнастика	и	
спорт	кои	не	се	опфатени	со	другите	класи,	украси	
за	елка	
	

	

(210)	 TM  2008/89	 (220)	 25/01/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(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)	

DOVE STAYSMOOTH

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 3 	 сапуни;	 парфимерија,	 етерични	 масла,	
козметики;	 колонски	 води,	 тоалетни	 води,	
парфимирани	 спрејеви	 за	 тело;	 масла,	 креми	
и	 лосиони	 за	 кожата;	 пена	 за	 бричење,	 гел	 за	
бричење,	лосиони	за	пред	и	после	бричење;	талк-
пудра;	препарати	за	капење	и	туширање;	лосиони	
за	коса;	пасти	за	заби;	немедицински	препарати	за	
миење	на	устата;	дезодоранси;	антиперспиранти	
за	 лична	 употреба;	 не-медицински	 тоалетни	
препарати	

(210)	 TM  2008/90	 (220)	 25/01/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Брокерска куќа ЕУРО БРОКЕР АД Скопје
 Вељко Влаховиќ 1/2-2,  1000 Скопје, MK
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ		

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 бела,	црна	и	жолто-кафена
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 36 	 финансиски	 работи,	 ефективна	 берза,	
посредување	 на	 берза,	 брокерски	 услуги,	
брокерска	 куќа,	финансиска	 анализа,	 капитални	
инвестиции,	инвестиции	на	фондови,	електронски	
трансфер	на	фондови,	финансиски	информации,	
фискални	 проценки,	 берзански	 котации,	
инвестиции	

(210)	 TM  2008/91	 (220)	 25/01/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Тања Турунџиева-Стојкова
 бул.Партизански Одреди бр. 66 Б/1, MK
(740)	 МИРЈАНА	 	 МАРКОВСКА,	 адвокат	 	 ул.	 „Орце	

Николов”	бр.	75,	1000,	Скопје
(540)	
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(591)	 портокалова,	зелена	и	сива
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	41	 	образовни	услуги;	подготвување	настава;	
забава;	спортски	и	културни	активности	
кл.	 44	 	 медицински	 услуги;	 ветеринарни	 услуги;	
хигиенска	нега	и	нега	на	убавината	на	луѓето	или	
животните;	услуги	од	областа	на	земјоделството,	
градинарството,	шумарството	
кл.	 45	 	 правни	 услуги;	 безбедносни	 услуги	 за	
заштита	 на	 имот	 и	 лица;	 лични	 и	 општествени	
услуги	што	ги	даваат	трети	лица	за	задоволување	
на	потребите	на	поединци	

(210)	 TM  2008/92	 (220)	 25/01/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI
 Jinji West Road, Qianshan Zhuhai, Guangdong, 

CN
(740)	 Бајалски	Димитар,	адвокат		Ул.	Ѓуро	Ѓаковиќ	бр.	

72/1-1	1000	Скопје
(540)	

GREE

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 7 	 компресори	 (машини);	 компресори	 за	
фрижидери;	 воздушни	 кондензатори;	 преси;	
машини	 за	 калапење;	 опрема	 за	 електронска	
индустрија;	 машински	 алатки;	 електрични	
мотори;	 жичани	 снопови	 (делови	 од	 електрични	
мотори);	 вентили	 (машински	 делови);	 машини	
за	филтрирање;	филтри	(делови	од	машини	или	
мотори);	филтри	за	прочистување	на	воздухот	за	
ладење	(за	мотори);	машина	за	лиење	пластика;	
конвеери	 (машини);	 ремени	 за	машини;	машини	
за	 мотање;	 машини	 за	 пакување;	 електрични	
блендери	за	употреба	во	домаќинството;	машини	
за	перење;	машини	за	цедење	алишта;	машини	за	
сушење;	машини	за	вбризгување	боја;	шприцеви	
за	вбризгување	боја;	машини	за	печатење;	машини	
и	 апарати	 за	 чистење	 (електрични);	 апарати	 за	
цртање	на	завеси	кои	работат	на	електричен	погон;	
машини	за	пеглање;	машини	за	шиење;	механички	
апарати	за	индустријата	за	велосипеди;	дробилки;	
машини	 за	 боење;.машини	 за	 димензионирање;	
правосмукалки;	 соковник	 за	 зрнести	 плодови	
за	 употреба	 во	 домаќинствата;	 машини	 за	
подготовка	 на	 пијалаци,	 електромашински;	
електрични	 портабл	 бушалки	 (со	 исклучок	 на	
електрични	бушалки	за	јаглен);	електромагнетски	
спојки,	освен	за	копнени	возила;	заптивни	спојки	
(машински	 делови);	 машини	 за	 правење	 јогурт;	
машини	 за	 леб;	 мотори,	 електрични,	 освен	 за	
копнени	возила;	металопреработувачки	машини;	
машини	за	прскање;	дробилки;	дробилки/кршачи,	
електрични,	 за	 употреба	 во	 домаќинствата/;	
кујнски	електрични	машини	
кл.	9  кондензатори;	дискови	(магнетни);	апарати	за	

обработка	на	податоци;	радиа;	видео	рекордери;	
акустика;	звучници;	апарати	за	забава	адаптирани	
за	употреоа	со	екран	или	монитор	со	надворешен	
дисплеј;	апарати	за	забава	адаптирани	за	употреба	
само	 со	 телевизиски	 приемници;	 дисплеи	 во	
боја	 со	 голем	 екран;	 апарати	 за	 електролиза;	
отпорници,	 електрични;	 интегрални	 шеми;	
компјутери;	 апарати	 за	преработка	на	податоци;	
компјутерски	 програми	 (програми),	 снимени;	
телефонски	апарати;	трансмитери	на	електронски	
сигнали;	електродинамички	апарати	за	далечинско	
управување	 на	 сигнали;	 антени;	 фотоапарати	
(фотографија);	 грамофони;	 детектори	 на	 лажни	
(фалсификувани)	 монети;	 ремени	 за	 аларм,	
електрични;	плоснати	пегли,	електрични;	бакарна	
жица,	 изолирана;	 емајлирани	 жици;	 електрична	
мрежа	 (материјал	 за	 електрични	 мрежи)	 (жици,	
кабли);	жици,	електрични;	кабли,	електрични;	игри	
(апарати	за	игри)	адаптирани	за	употреба	со	екран	
или	монитор	со	надворешен	дисплеј;	патрони	за	
видео	игри;	инструменти	за	премер;	фотокопири	
(фотографски,	 електростатички,	 термички);	
втичници,	штекери	и	други	контакти	 (електрични	
конекции);	 дискови	 (магнетни);	 појачувачи;	
електронски	 пера	 (уреди	 со	 визуелен	 дисплеј);	
компјутерски	 софтвер	 (снимен);	 грамофонски	
плочи;	 батерии	 за	 осветлување;	 магнетни	 жици;	
електрични	сензори	за	 температура;	индикатори	
на	температурата;	електрични	жичани	снопови	
кл.	11 	 инсталации	 на	 клима	 уреди;	 инсталации	
или	апарати	за	вентилација	(за	ладење);	догревач	
за	 воздух;	 радиатори,	 електрични;	 топлински	
акумулатор;	 сушални	 за	 алишта,	 електрични;	
вентилатори	 (за	 воздушно	 ладење);	 уреди	 за	
сушење	на	воздух	(сушачи);	апарати	и	машини	за	
прочистување	на	воздухот;	апарати	и	инсталации	
за	 готвење;	 аспиратори	 за	 кујни;	 уреди	 за	
загревање	 вода	 на	 јаглен	 и	 плин;	 електрични	
уреди	 за	 загревање	 вода;	 електромагнетска	
рерна;	прибор	за	готвење,	електричен;	електрични	
автомати	за	вода	за	пиење;	електрични	котлиња;	
уреди	 за	 навлажнување	 на	 воздухот;	 шпорети	
на	 притисок	 (автоклав),	 електрични;	 клима	
уреди	 за	 автомобили;	 вентилатори	 (делови	
од	 инсталациите	 за	 клима	 уреди);	 филтри	 за	
ладење;	 грејач	 за	 возила;	 сушачи	 на	 воздух;	
стерилизатори	 на	 воздух;	 електрични	 фенови	
за	 коса;	 испарувачи;	 стерилизатори;	 ормар	 за	
стерилизација;	 разменувачи	 на	 топлина	 (не	 се	
делови	од	машини);	издувни	вентилатори;	уреди	
за	 загревање	 вода	 на	 соларна	 енергија;	 сад	
за	 електрична	 пегла;	 грејачи	 за	 бањи;	 бренери	
на	 плин;	 освежувачи	 на	 воздух;	 фрижидери;	
микробранови	 печки	 (апарат	 за	 готвење);	
инсталации	за	прочистување	на	водата;	машини	
за	 миење	 садови;	 апарати	 за	 варење	 јајца;	
електрични	апарати	за	правење	јогурт;	апарати	за	
лице	на	пареа	(сауни);	тостери	за	леб;	електрични	
машини	 за	 кафе;	 електрични	 апарати	 за	миење	
стапала;	рерни	за	печење;	електричен	шпорет	за	
бавно	готвење	
кл. 16  хартија;	 копир	 хартија	 (канцеларисќи	
материјал);	 хигиенска	 хартија;	 хартиени	 крпи	 за	
бришење;	 рекламни	 плочи	 од	 хартија	 и	 картон;	
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тефтери;	 весници;	 слики;	 хартија	 за	 пакување;	
книговезни	 уреди	 (канцелариска	 опрема);	
канцелариски	реквизити,	освен	мебел;	подготвено	
кинеско	 мастило;	 печати	 (жигови);	 инструменти	
за	 пишување;	 лепила	 (врзивни	 средства)	
за	 канцелариски	 материјал	 или	 за	 употреба	
во	 домаќинството;	 инструменти	 за	 цртање;	
материјали	 за	 цртање;	 машини	 за	 пишување	
(електрични	 и	 не-електрични);материјали	 за	
предавање,	освен	апарати;	модели	на	архитекти;	
потпирачи	за	јадро	
кл. 35 	 рекламни	 услуги	 за	 трети	 лица,	 имено,	
подготовка	и	поставување	реклами	за	трети	лица	
во	 различни	 медиуми	 (од	 весници	 до	 радио	 до	
интернет	или	сите	можности);	увоз-извоз	агенции;	
промовирање	на	продажба	на	електрични	уреди	
за	трети	лица	на	различни	начини	(од	доделување	
места	 на	 набавка	 до	 дистрибуција	 на	 печатени	
материјали	 до	 специјални	 продажби,	 како	 на	
пример	купи	едно	земи	четири,	или	сите	можности)	
и	 вршење	 директна	 продажба	 за	 трети	 лица;	
компјутерски	бази	на	податоци	(систематизација	на	
информации	во-);	подготовка	и/или	координација	
на	 понуди	 во	 името	 на	 други	 во	 тендерски	
постапки;	 трговски	 професионални	 советодавни	
услуги;	 деловен	 консалтинг	 (професионален	 -
);	 управување	 (советодавни	 услуги	 за	 бизнис-);	
маркетинг	 анализи	 за	 трети	 лица;	 управувачки	
консалтинг	(персонал-);	сметководство;	поддршка	
во	трговско	и	индустриско	управување;	ревизија	
кл.	37	 	 инсталација	 и	 поправка	 на	 клима	 уреди;	
тапацирање;	 инсталација	 и	 поправка	 на	 опрема	
за	греење;	инсталација,	одржување	и	поправка	на	
машини;	 инсталација	 и	 поправка	 на	 електрични	
уреди;	 инсталација	 и	 поправка	 на	 опрема	 за	
замрзнување;	инсталација,	одржување	и	поправка	
на	компјутерски	хардвер;	инсталација,	одржување	
и	 поправка	 на	 канцелариски	 машини	 и	 опрема;	
намалување	 на	 пречки	 кај	 електрични	 апарати;	
чистење	облека	

(210)	 TM  2008/93	 (220)	 28/01/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Друштво за производство, промет и услуги на 

Дарко Дисоски ЗОНА увоз-извоз ДООЕЛ 
 ул.Кузман Јосифоски бр.75, Прилеп, MK
(740)	 НОШПАЛ		БОРИС,	адвокат		Ул.	„Љубљанска’’	бб,	

1000	Скопје,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 сина,	лила,	жолта,	зелена,	портокалова,	црвена	и	
бела

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	24		текстил	и	текстилни	производи,	што	не	се	
опфатени	со	другите	класи,	покривки	за	кревети	
и	маси	
кл.	25 	облека,	чевли	и	капи	
кл. 28	 	 игри	и	играчки,	 производи	 за	 гимнастика	
и	 спорт	 што	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	
украси	за	елка	
кл. 29	 	 месо,	 риба,	 живина	 и	 дивеч,	 месни	
преработки,	 конзервирано,	 сушено	 и	 варено	
овошје	и	зеленчук,	желе,	џемови,	компоти,	 јајца,	
млеко	 и	 млечни	 производи,	 масла	 за	 јадење	 и	
масти	
кл. 30	 	 кафе,	 чај,	 какао,	 шеќер,	 ориз,	 тапиока,	
саго,	 замена	 за	 кафе,	 брашно	 и	 производи	 од	
жито,	сладолед,	мед,	меласа,	 квасец,	прашок	за	
печење,	 сол,	 сенф,	оцет,	 сосови	 (како	мирудии),	
мирудии,	мраз	
кл.	 32  пиво,	 минерална	 и	 сода	 вода	 и	 други	
безалкохолни	 пијалаци,	 пијалаци	 од	 овошје	 и	
овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалаци	
кл. 35	 	 огласување,	 водење	 на	 работење,	
управување	со	работи,	канцелариски	работи	
кл. 41	 	образовни	услуги,	подготвување	настава,	
забава	,	спортски	и	кулутрни	активности	
кл.	42		научни	и	технолошки	услуги,	истражувања	
и	 планирања	 што	 се	 однесуваат	 на	 истите;	
услуги	 за	 иднустриски	 анализи	 и	 истражувања;	
проектирање	 и	 развој	 на	 комјутерски	 хардвер	 и	
софрвер	

(210)	 TM  2008/94	 (220)	 28/01/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Друштво за производство трговија и услуги 

СЛОВИН БИЛЈАНА увоз-извоз ДООЕЛ Охрид
 ул. Железничка бб 6000 Охрид, MK
(540)	

SLOVIN BILJANA

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	32		безалкохолни	пијалаци,	пијалаци	од	овошје	
и	овошни	сокови	
кл. 35	 	услуги	за	продажба	на	големо	и	мало	со	
безалкохолни	пијалаци	

(210)	 TM  2008/95	 (220)	 28/01/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Kia Motors Corporation
 231, Yahgjae-dong, Seocho-gu, Seoul, KR
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ		

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
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(540)	

(591)	 сива,	црна,	бела	и	светло	сина
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 12 	патнички	автомобили,	камиони,	автобуси,	
минибуси,	автомобили	со	четири	тркала,	комбиња,	
моноволуменски	возила	

(210)	 TM  2008/96	 (220)	 28/01/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Goldhield Pharmaceuticals Ltd.
 No.1 Croydon (NLA Tower), 12-16 Addisombe 

Road,  Croydon, Surrey, CRO OXT, UK
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ		

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

GOTHYROX

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 5 	 фармацевтски	 и	 ветеринарни	 препарати;	
санитарни	 препарати	 за	 медицински	 цели;	
диететски	 супстанциии	 што	 се	 користат	 во	
медицината;	фармацевтски	производи	

(210)	 TM  2008/97	 (220)	 28/01/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Red.com, Inc.
 PO Box 1389  Eastsound, Washington 98245, US
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ		

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

SCARLET

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 9 	 системи	 за	 камери	 за	 дигитално	 кино	 и	
додатоци	што	се	продаваат	поединечно	или	како	
целина,	 вклучително	 камери,	 леќи	 за	 апарати,	
блиц,	мемориски	картички,	електронска	меморија,	
хард	драјвери	за	видео	рекордери,	видео	монитори	
и	 екрани	 со	 рамна	 плоча	 (флет)	 за	 употреба	 во	
создавање,	чување,	достава,	ракување,	снимање,	
плеј	бек	или	гледање		видео,	музички,	графички,	
фото,	 ауди,	 текст,	 мултимедиуми,	 прожектори	
за	 кина;	 прожектори	 за	 фотографија;	 слајд	
прожектори;	компјутерски	програми	за	дигитални	
кино	 камери;	 аудио	 и	 визуелни	 образовни	 и	
наставни	 уреди	 и	 инструменти,	 вклучително	 и	
компјутерски	 хардвер	 и	 компјутерски	 софтвер	
програми	за	интеграција	на	текст,	звук,	графички	
слики,	 слики	 и	 подвижни	 слики	 во	 интерактивна	
достава	 за	 мултимедиумлни	 апликации,	

компјутерски	 бели	 табли;	 видео	 прожектори;	 и	
видео	дисплеј	монитори	во	меѓународната	класа	
9	

(210)	 TM  2008/98	 (220)	 29/01/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 High Tech Computer Corporation (A Taiwanese 

company)
 No. 23, Xinghua Road, Taoyuan City, Taoyuan 

County 330, Taiwan, R.O.C. , TW
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ		ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 9 	 мобилни	 телефони;	 мобилни	 телефони	
со	 функција	 за	 трансмисија	 на	 податоци;	 видео	
телефони;	смарт	телефони;	персонални	дигитални	
асистенти;	 персонални	 дигитални	 асистенти	
кои	 се	 карактеризираат	 со	 глобален	 систем	 за	
позиционирање;	персонални	дигитални	асистенти	
со	функција	за	безжична	комуникација;	персонални	
дигитални	 асистенти	 со	 телекомуникациска	
функција;	 телефони	 за	 рутирање	 на	 говорна	
конверзација	 преку	 интернет	 (VOIP	 телефони);	
телефони	 со	 камера;	 ноутбук	 компјутери;	
тенки	 компјутери;	 ултра	 мобилни	 персонални	
компјутери;	 ацесоари	 за	 наведените	 производи,	
имено,	слушалки,	слушалки	со	безжична	функција	
за	 трансмисија,	 синхронизирачки	 кабел,	 дел	
од	 хардвер	 за	 полнење	 и/или	 синхонизирање	
на	 горе	 наведените	 производи	 со	 персонален	
компјутер,	батерија,	АС	адаптер,	полначи,	кожни	
торби	 за	 персонални	 дигитални	 асистенти	 или	
мобилни	телефони,	кутии	за	мобилни	телефони,	
кутии	за	персонални	дигитални	асистенти	(PDA),	
мемориски	 карти,	 опрема	 за	 во	 кола,	 полначи	
за	 во	 кола	 за	 мобилни	 телефони	 и	 персонални	
дигитални	 асистенти	 и	 држачи	 за	 во	 кола	 за	
мобилни	 телефони	 и	 персонални	 дигитални	
асистенти,	далечински	управувачи,	тастатури	

(210)	 TM  2008/102	 (220)	 30/01/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(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)	

PRO-EPIL COMPLEX

(551)	 индивидуална
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(510,	511)
кл. 3 	 сапуни;	 парфимерија,	 етерични	 масла,	
козметики;	 колонски	 води,	 тоалетни	 води,	
парфимирани	 спрејеви	 за	 тело;	 масла,	 креми	
и	 лосиони	 за	 кожата;	 пена	 за	 бричење,	 гел	 за	
бричење,	лосиони	за	пред	и	после	бричење;	талк-
пудра;	препарати	за	капење	и	туширање;	лосиони	
за	коса;	пасти	за	заби;	немедицински	препарати	за	
миење	на	устата;	дезодоранси;	антиперспиранти	
за	 лична	 употреба;	 немедицински	 тоалетни	
препарати	

(210)	 TM  2008/103	 (220)	 30/01/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(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

(540)	

COLORADO

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	12		моторни	возила	и	делови	за	истите	

(210)	 TM  2008/104	 (220)	 31/01/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Lidl Stiftung & Co. KG
 Stiftsbergstr. 1, D-74167 Neckarsulm, DE
(740)	 ТОНЕВСКИ		ДРАГАН,	АДВОКАТ		бул.	„Кочо	Рацин”	

бр.	14/4	-	13,	1000	Скопје
(540)	

(591)	 светло	сина,	темно	сина	и	бела
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 3 	 брисеви,	 натопени	 со	 козметички	 лосион,	
вата	за		козметички
намени,	стапчиња	со	вата	за	козметички	намени	
кл. 5  артикли	за	женска	хигиена,	дамски	влошки,	
брисеви,	натопени	со	фармацевтска	киселина	
кл. 16		производи	од	хартија,	доколку	се	содржани	
во	 класата	 16;	 тоалетна	 хартија,	 шамичиња	 од	
хартија,	 салфети,	 брисеви	 од	 хартија	 за	 лице,	
крпи	 од	 хартија,	 прекривки	 за	 маса	 од	 хартија,	
брисеви	од	хартија	за	симнување	шминка,	ролни	
од	хартија	за	кујна,	фолии	за	одржување	свежина,	
кеси	за	отпад,	проѕирни	фолии	
кл.	21 	 крпи	 за	 чистење	 и	 бришење,	 сунѓерести	
крпи,	 крпи	 за	 домакинство,	 крпи	 за	 под,	 крпи	 за	
бришење	мебел,	крпи	за	прашина	

(210)	 TM  2008/105	 (220)	 31/01/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Novo Nordisk FemCare AG
 Andreasstrasse 15  CH-8050 Zurich, CH
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ			ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	5	 	хормонски	препарати	за	третман	кај	жени,	
имено	 хормонски	 препарати	 за	 третман	 на	
симптоми	на	недостаток	од	естроген	

(210)	 TM  2008/106	 (220)	 01/02/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Друштво за фармацевтско хемиски производи 

РЕПЛЕКФАРМ АД Скопје
 ул. Козле бр.188, 1000 Скопје, MK
(740)	 НОШПАЛ		БОРИС,	адвокат		Ул.	„Љубљанска’’	бб,	

1000	Скопје,	1000,	Скопје
(540)	

АДОЛОР

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 5	 	 фармацевтски	 и	 ветеринарни	 препарати;	
санитарни	 препарати	 за	 медицински	 цели;	
диететски	 супстанциии	 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  2008/107	 (220)	 01/02/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 GUANGZHOU HONDA AUTOMOBILE CO., LTD.
 1, GUANG BEN ROAD, HUANGPU, GUANGZHOU, 

CN
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ			ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 7	 	 лежишта	 за	 лагери	 на	 принцип	 на	 само–
подмачкување;	 автомобилска	 пумпа	 за	 масло;	
амортизер;	 клипови	 (делови	 од	 машини	 или	
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моторни	 механизми);	 стартери	 за	 мотори	 и	
машини	 (моторни	 механизми);	 уреди	 за	 палење	
(задвижување)	 на	 мотори	 со	 внатрешно	
согорување;	 машини	 (самоодни)	 за	 чистење	
патишта;	 опрема	 за	 одржување	 автомобили;	
карбуратори;	ладилник	за	автомобили	наменет	за	
ладење	на	моторот	
кл. 12	 	 патнички	 возила;	шасија	 за	 автомобили;	
погонски	механизми	за	копнени	возила;	врати	за	
возила;	 мотори	 за	 копнени	 возила;	 тапацир	 за	
возила;	тркала	за	возила;	мотоцикли;	велосипеди;	
гуми	за	тркала	за	возила	
кл.	37 	одржување	и	поправка	на	моторни	возила;	
вулканизирање	 автомобилски	 гуми;	 пумпни	
станици	 за	 дотур	 на	 гориво	 и	 одржување	 на	
возилата;	 одржување	 и	 поправка	 на	 авиони;	
услуги	 за	 премачкување	 со	 прскање;	 услуги	
за	 антикорозивна	 заштита;	 бензинска	 пумпа	
за	 возила;	 монтажа	 и	 поправка	 на	 системи	 за	
дојава	 на	 кражба;	 рехабилитација	 на	 машини	
што	се	истрошени	или	делумно	уништени;	миење	
возила	

(210)	 TM  2008/110	 (220)	 04/02/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 FUJIAN HONGXINGERKE SPORTS GOODS CO., 

LTD.
 Jiangnan Torch Development Area, Quanzhou 

City, Fujian Province, CN
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 25		облека;	бебешки	комплети	(облека);	костуми	
за	 капење;	 обувки	 за	 фудбал;	 спортски	 обувки;	
обувки;	шапки	(капи	за	глава);	трикотажа,	чорапи	
и	хулахопки;	ракавици	(облека);	вратоврски	

(210)	 TM  2008/111	 (220)	 04/02/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 FUJIAN HONGXINGERKE SPORTS GOODS CO., 

LTD.
 Jiangnan Torch Development Area, Quanzhou 

City, Fujian Province, CN
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл. 25 	облека;	бебешки	комплети	(облека);	костуми	
за	 капење;	 обувки	 за	 фудбал;	 спортски	 обувки;	
обувки;	шапки	(капи	за	глава);	трикотажа,	чорапи	
и	хулахопки;	ракавици	(облека);	вратоврски	

(210)	 TM  2008/112	 (220)	 05/02/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Elan Pharma International Limited
 Monksland, Athlone Co., Westmeath, IE
(740)	 Бајалски	Димитар,	адвокат		Ул.	Ѓуро	Ѓаковиќ	бр.	

72/1-1	1000	Скопје
(540)	

TYSABRI

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	5  фармацевтски	препарати	

(210)	 TM  2008/113	 (220)	 06/02/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Друштво за услуги и трговија АРГОС ДОО 

Скопје
 ул. Јован Кукузел бр.2, MK
(540)	

(591)	 црвена	и	бела
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 8 	рачни	алати	и	направи,	прибор	за	јадење	
кл. 11 	апарати	за	осветлување,	греење,	ладење,	
сушење,	вентилација	
кл.	 21  куќни	 или	 кујнски	 апарати	 и	 садови	 за	
домаќинството,	 стакларија,	 порцелан,	 фајанс	 и	
грнчарија	

(210)	 TM  2008/114	 (220)	 06/02/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Друштво за услуги и трговија АРГОС ДОО 

Скопје
 ул. Јован Кукузел бр.2, MK
(540)	

CASA LINEA

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	8		рачни	алати	и	направи,	прибор	за	јадење	
кл. 11		апарати	за	осветлување,	греење,	ладење,	
сушење,	вентилација	
кл.	 21	 	 куќни	 или	 кујнски	 апарати	 и	 садови	 за	
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домаќинството,	 стакларија,	 порцелан,	 фајанс	 и	
грнчарија	

(210)	 TM  2008/115	 (220)	 06/02/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Друштво за услуги и трговија АРГОС ДОО 

Скопје
 ул. Јован Кукузел бр.2, MK
(540)	

CASA ELECTRIC

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	8		рачни	алати	и	направи,	прибор	за	јадење	
кл.	11 	апарати	за	осветлување,	греење,	ладење,	
сушење,	вентилација	
кл. 21 	 куќни	 или	 кујнски	 апарати	 и	 садови	 за	
домаќинството,	 стакларија,	 порцелан,	 фајанс	 и	
грнчарија	

(210)	 TM  2008/116	 (220)	 06/02/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 FORD MOTOR COMPANY
 One American Road, Dearborn, Michigan 48126, 

US
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ		Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(540)	

FORD C-MAX

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	12 	автомобили	и	нивни	делови	и	додатоци	

(210)	 TM  2008/117	 (220)	 06/02/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

ГУДАЛАТ ДОО Гостивар
 ул. Илинденска бр. 165, MK
(740)	 АНДОНОСКИ		МИТКО,	адвокат		ул.”Питу	Гули”	70,	

1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црвена,	жолта,	зелена	и	бела
(554)	
(551)	 индивидуална
(510,	511)
кл.	 32	 	 безалкохолни	 пијалаци,	 пијалаци	 од	 овошје	

и	 овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалаци	

	
	

(210)	 TM  2008/118	 (220)	 06/02/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

ГУДАЛАТ ДОО Гостивар
 ул. Илинденска бр. 165, MK
(740)	 АНДОНОСКИ		МИТКО,	адвокат		ул.”Питу	Гули”	70,	

1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црвена,	жолта,	зелена	и	бела
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	32		безалкохолни	пијалаци,	пијалаци	од	овошје	
и	 овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалаци	

(210)	 TM  2008/119	 (220)	 06/02/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

ГУДАЛАТ ДОО Гостивар
 ул. Илинденска бр. 165, MK
(740)	 АНДОНОСКИ		МИТКО,	адвокат		ул.”Питу	Гули”	70,	

1000,	Скопје
(540)	
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(591)	 црвена,	жолта,	зелена	и	бела
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	32		безалкохолни	пијалаци,	пијалаци	од	овошје	
и	 овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалаци	

(210)	 TM  2008/120	 (220)	 06/02/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

ГУДАЛАТ ДОО Гостивар
 ул. Илинденска бр. 165, MK
(740)	 АНДОНОСКИ		МИТКО,	адвокат		ул.”Питу	Гули”	70,	

1000,	Скопје
(540)	

(591)	 темно	сина,	жолта,	зелена	и	бела
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 32		безалкохолни	пијалаци,	пијалаци	од	овошје	
и	 овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалаци	

(210)	 TM  2008/121	 (220)	 06/02/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

ГУДАЛАТ ДОО Гостивар
 ул. Илинденска бр. 165, MK
(740)	 АНДОНОСКИ		МИТКО,	адвокат		ул.”Питу	Гули”	70,	

1000,	Скопје
(540)	

(591)	 портокалова,	жолта,	зелена	и	бела
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	32		безалкохолни	пијалаци,	пијалаци	од	овошје	
и	 овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалаци	

(210)	 TM  2008/122	 (220)	 06/02/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

ГУДАЛАТ ДОО Гостивар
 ул. Илинденска бр. 165, MK
(740)	 АНДОНОСКИ		МИТКО,	адвокат		ул.”Питу	Гули”	70,	

1000,	Скопје
(540)	

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

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	32		безалкохолни	пијалаци,	пијалаци	од	овошје	
и	 овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалаци	

(210)	 TM  2008/123	 (220)	 06/02/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

ГУДАЛАТ ДОО Гостивар
 ул. Илинденска бр. 165, MK
(740)	 АНДОНОСКИ		МИТКО,	адвокат		ул.”Питу	Гули”	70,	

1000,	Скопје
(540)	
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(591)	 црвена,	зелена,	жолта	и	бела	
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 32 	безалкохолни	пијалаци,	пијалаци	од	овошје	
и	 овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалаци	

(210)	 TM  2008/126	 (220)	 07/02/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Фабрика за масло БРИЛИЈАНТ ДООЕЛ
 ул. Брегалничка бб, 1400 Штип, MK
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 бела,	светла	и	темно	жолта,	светла	и	темно	сина,	
црвена,	кафена,	црна

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 29		масло	за	јадење	

(210)	 TM  2008/127	 (220)	 07/02/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Фабрика за масло БРИЛИЈАНТ ДООЕЛ
 ул. Брегалничка бб, 1400 Штип, MK
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 бела,	светла	и	темно	жолта,	светло	и	темно	сина,	
црвена,	кафена	и	црна

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 29 	масло	за	јадење	
	
	

(210)	 TM  2008/131	 (220)	 12/02/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 ДО РЕ МИ ДООЕЛ Скопје
 Кеј Димитар Влахов бб 1000 Скопје, MK
(740)	 ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ	 А.Д.	 СКОПJЕ			

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

(540)	

DO RE MI MUSICAL INSTRUMENTS

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	15		музички	инструменти	
кл. 35		услуги	при	продажба	на	големо	и	мало	на	
музички	инструменти	и	опрема	

(210)	 TM  2008/132	 (220)	 12/02/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Спироски Јане 
 Загребска 3/5 1000 Скопје , MK
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ		ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	24		текстил	и	текстилни	производи	што	не	се	
опфатени	со	другите	класи;	покривки	за	кревети	
и	маси	
кл.	25 	облека,	чевли	и	капи	
кл. 35 	 огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	 со	 работи;	 канцелариски	 работи,	 а	
особено	 големопрпдажба	 и	 малопрпдажба	 на	
облека,	чевли,	капи	и	текстилни	производи	

(210)	 TM  2008/135	 (220)	 13/02/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 ISHIHARA SANGYO KAISHA LTD. (a Japanese 

corporation)
 3-15, Edobori, 1-Chome, Nishi-ku, Osaka, JP
(740)	 ИРЕНА	КОЦАРЕВА,	адвокат		ДТЦ	Мавровка	лам.

Ц1/10,	1000,	Скопје
(540)	

SAMSON

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 5	 	 фармацевтски	 и	 ветеринарни	 препарати;	
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санитарни	 препарати	 за	 медицински	 цели;	
диететски	 супстанциии	 што	 се	 користат	 во	
медицината;	 храна	 за	 бебиња;	 фластери;	
материјали	за	завои;	материјали	за	пломбирање	
заби	и	забарски	смоли;	сретства	за	дезинфекција;	
препарати	за	уништување	штетници,	фунгициди,	
хербициди

(210)	 TM  2008/136	 (220)	 13/02/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 ISHIHARA SANGYO KAISHA LTD. (a Japanese 

corporation)
 3-15, Edobori, 1-Chome, Nishi-ku, Osaka, JP
(740)	 ИРЕНА	КОЦАРЕВА,	адвокат		ДТЦ	Мавровка	лам.

Ц1/10,	1000,	Скопје
(540)	

CHIKARA

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 5  фармацевтски	 и	 ветеринарни	 препарати;	
санитарни	 препарати	 за	 медицински	 цели;	
диететски	 супстанциии	 што	 се	 користат	 во	
медицината;храна	 за	 бебиња;	 фластери;	
материјали	за	завои;	материјали	за	пломбирање	
заби	и	забарски	смоли;	сретства	за	дезинфекција;	
препарати	за	уништување	штетници,	фунгициди,	
хербициди	

(210)	 TM  2008/137	 (220)	 13/02/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 ISHIHARA SANGYO KAISHA LTD. (a Japanese 

corporation)
 3-15, Edobori, 1-Chome, Nishi-ku, Osaka, JP
(740)	 ИРЕНА	КОЦАРЕВА,	адвокат		ДТЦ	Мавровка	лам.

Ц1/10,	1000,	Скопје
(540)	

MILDICUT

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 5 	 фармацевтски	 и	 ветеринарни	 препарати;	
санитарни	 препарати	 за	 медицински	 цели;	
диететски	 супстанциии	 што	 се	 користат	 во	
медицината;	 храна	 за	 бебиња;	 фластери;	
материјали	за	завои;	материјали	за	пломбирање	
заби	и	забарски	смоли;	сретства	за	дезинфекција;	
препарати	за	уништување	штетници,	фунгициди,	
хербициди	

(210)	 TM  2008/138	 (220)	 13/02/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 ISHIHARA SANGYO KAISHA LTD. (a Japanese 

corporation)
 3-15, Edobori, 1-Chome, Nishi-ku, Osaka, JP

(740)	 ИРЕНА	КОЦАРЕВА,	адвокат		ДТЦ	Мавровка	лам.
Ц1/10,	1000,	Скопје

(540)	

RANMAN

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 5	 	 фармацевтски	 и	 ветеринарни	 препарати;	
санитарни	 препарати	 за	 медицински	 цели;	
диететски	 супстанциии	 што	 се	 користат	 во	
медицината;	 храна	 за	 бебиња;	 фластери;	
материјали	за	завои;	материјали	за	пломбирање	
заби	и	забарски	смоли;	сретства	за	дезинфекција;	
препарати	за	уништување	штетници,	фунгициди,	
хербициди	

(210)	 TM  2008/139	 (220)	 13/02/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 ISHIHARA SANGYO KAISHA LTD. (a Japanese 

corporation)
 3-15, Edobori, 1-Chome, Nishi-ku, Osaka, JP
(740)	 ИРЕНА	КОЦАРЕВА,	адвокат		ДТЦ	Мавровка	лам.

Ц1/10,	1000,	Скопје
(540)	

TEPPEKI

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 5	 	 фармацевтски	 и	 ветеринарни	 препарати;	
санитарни	 препарати	 за	 медицински	 цели;	
диететски	 супстанциии	 што	 се	 користат	 во	
медицината;	 храна	 за	 бебиња;	 фластери;	
материјали	за	завои;	материјали	за	пломбирање	
заби	и	забарски	смоли;	сретства	за	дезинфекција;	
препарати	за	уништување	штетници,	фунгициди,	
хербициди	

(210)	 TM  2008/140	 (220)	 13/02/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija 

Vrsac
 Beogradski put bb, 26300 Vrsac, YU
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ		Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(540)	

POROXIFEN

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 5 	 фармацевтски	 и	 ветеринарни	 препарати;	
санитарни	 препарати	 за	 медицински	 цели;	
диететски	 супстанциии	 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	

(210)	 TM  2008/142	 (220)	 13/02/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Red.com, Inc.
 PO Box 1389  Eastsound, Washington 98245, US
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ		

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

EPIC

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 9	 	 системи	 за	 камери	 за	 дигитално	 кино	 и	
додатоци,	што	се	продаваат	поединечно	или	како	
целина,	 вклучително	 камери,	 леќи	 за	 апарати,	
блиц,	мемориски	картички,	електронска	меморија,	
хард	драјвери	за	видео	рекордери,	видео	монитори	
и	 екрани	 со	 рамна	 плоча	 (флет)	 за	 употреба	 во	
создавање,	чување,	достава,	ракување,	снимање,	
плеј	бек	или	 гледање	видео,	музички,	 графички,	
фото,	 аудио,	 текст,	 мултимедиуми,	 прожектори	
за	 кина;	 прожектори	 за	 фотографија;	 слајд	
прожектори;	компјутерски	програми	за	дигитални	
кино	 камери;	 аудио	 и	 визуелни	 образовни	 и	
наставни	 уреди	 и	 инструменти	 вклучително	 и	
компјутерски	 хардвер	 и	 компјутерски	 софтвер	
програми	за	интеграција	на	текст,	звук,	графички	
слики,	 слики	 и	 подвижни	 слики	 во	 интерактивна	
достава	 за	 мултимедиумлни	 апликации,	
компјутерски	 бели	 табли;	 видео	 прожектори;	 и	
видео	дисплеј	монитори	во	мегународна	класата	
9	

(210)	 TM  2008/143	 (220)	 13/02/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Meggle AG, 
 MegglestraBe 6-12, 83512 Wasserburg, DE
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ		

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

SALATISSIMA

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 29	 	 млеко	 и	млечни	 производи;	 сите	 видови	
јогурт;	сурутка	

	
	

(210)	 TM  2008/144	 (220)	 13/02/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Друштво за промет и услуги КХЛП ДООЕЛ 

експорт-импорт
 ул. Вељко Влаховиќ бр.7-2/17, Скопје, MK
(540)	

APOLLONIA

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	36		осигурување;	финансиски	работи;	монетар–
ни	работи;	работи	поврзани	за	недвижен	имот	
кл. 41		образовни	услуги;	обука;	забава;	спортски	
и	 културни	 активности;	 коцкарници,	 клубови,	
лотарии	
кл. 43		услуги	за	подготвување	храна	и	пијалаци;	
привремено	сместување	

(210)	 TM  2008/146	 (220)	 14/02/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Друштво за угостителство, трговија и услуги 

МАЈ ВЕЈ ВМ ДОО Скопје
 Бул. Јане Сандански бр. 116/2-3, MK
(740)	 НОШПАЛ		БОРИС,	адвокат		Ул.	„Љубљанска’’	бб,	

1000	Скопје,	1000,	Скопје
(540)	

MY WAY

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 29 	 месо,	 риба,	 живина	 и	 дивеч,	 месни	
преработки,	 конзервирано,	 сушено	 и	 варено	
овошје	 и	 зеленчук,	 желе,	 џемови,	 комоти,	 јајца,	
млеко	 и	 млечни	 производи,	 масла	 за	 јадење	 и	
масти	
кл.	 32  пиво,	 минерална	 и	 сода	 вода	 и	 други	
безалкохолни	 пијалаци,	 пијалаци	 од	 овошје	 и	
овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалаци	
кл. 43		подготвување	храна	и	пијалаци;	привремено	
сместување	

(210)	 TM  2008/147	 (220)	 14/02/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Lidl Stiftung & Co. KG
 Stiftsbergstr. 1  D-74167 Neckarsulm, Germany, 

DE
(740)	 ТОНЕВСКИ		ДРАГАН,	АДВОКАТ		бул.	„Кочо	Рацин”	

бр.	14/4	-	13,	1000	Скопје
(540)	

TM 2008/140



Glasnik, 15/3, str. 151-346, juni 2008 Skopje   

Trgovski marki

301

(591)	 црвена,	темно	црвена	и	бела
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 29 	конзервирано,	сушено	овошје	и	зеленчук;	
кандирано,	 	 	 со	 чоколада	 обложено,	 дражирано	
или	 глазирано	 овошје,	 гроздинки;	 преработени	
ореви	и	бадеми	
кл.	30 	брашна,	производи	од	жита	со	намена	за	
исхрана,	цереалии	за	доручек;	ориз;	производи	од	
тесто	
кл. 31		ореви	и	бадеми	

(210)	 TM  2008/148	 (220)	 14/02/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Lidl Stiftung & Co. KG
 Stiftsbergstr. 1  D-74167 Neckarsulm, Germany, 

DE
(740)	 ТОНЕВСКИ		ДРАГАН,	АДВОКАТ			бул.	„Кочо	Рацин”	

бр.	14/4	-	13,	1000	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 32		минерална	вода,	газирана	вода,	негазирана	
вода;	 безалкохолни	 пијалаци,	 овошни	 сокови,	
пијалаци	од	овошни	сокови,	пијалаци	од	мешавини	
на	 овошни	 сокови;	 сирупи	 за	 подготвување	 и	
правење	пијалаци	

(210)	 TM  2008/149	 (220)	 14/02/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Друштво за трговија на мало и големо КАМ 

ДОО
 Бул.”Србија” бр. 35, 1000 Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 29 	 бистри	 супи,	 бујони,	 говедски	 супи,	
желатин	 за	 исхрана,	 јогурт,	 концентрати	 за	
супи,	 конзервирано,	 сушено	 и	 варено	 овошје	 и	
зеленчук,	маргарини,	мармалад,	масла	за	јадење,	
масти	 за	 јадење,	млеко,	млечни	 напивки	 во	 кои	
преовладува	 млеко,	 млечни	 производи,	 овошна	
каша,	 овошни	 желиња,	 овошни	 салати,	 павлака	
/млечни	 производи/,	 подготвувани	 бадеми,	
прехранбени	масти,	путер,	путер	(кајмак	за	путер),	
пченка	 (пченкарно	 масло),	 сирење,	 сончогле	
(масло	од	сончоглед)	за	јадење,	супи	од	зеленчук,	

туна,	урми,	харинги,	чипс/пржени	компири/,	џем	
кл.	30		бадеми	(слатки	врз	база	на	бадеми),	бело	
кафе,	бисквити,	бонбони,	вафли,	жита	(снегулки	од	
сушени	жита),	зобени	снегулки,	какао,	пијалаци	врз	
база	на	какао,	какао	(производи	од	какао),	какао	
со	млеко,	 карамел	 бонбони,	 кафе,	 кафе/ароми/,	
капучино,	кашички	врз	база	на	млеко	за	 јадење,	
матена	 павлака	 (производи	 за	 зацврстување	 на	
матена	павлака),	медени	слатки,	овошни	слатки,	
пастили	 /бонбони/,	 пијалаци	 врз	 база	 на	 кафе,	
пудинзи,	 пченкарни	 снегулки,	 слатки,	 слатки	
(тесто	 за	 слатки),	фино	 ситно	 печиво,	 чај,	 чајни	
колачња	/мињони/,	чоколадни	пијалаци,	чоколада	
со	млеко,	шеќерни	производи	

(210)	 TM  2008/150	 (220)	 14/02/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Друштво за трговија на мало и големо КАМ 

ДОО
 Бул.”Србија” бр. 35, 1000 Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

FIESTA

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 29	 	 бистри	 супи,	 бујони,	 говедски	 супи,	
желатин	 за	 исхрана,	 јогурт,	 концентрати	 за	
супи,	 конзервирано,	 сушено	 и	 варено	 овошје	 и	
зеленчук,	маргарини,	мармалад,	масла	за	јадење,	
масти	 за	 јадење,	млеко,	млечни	 напивки	 во	 кои	
преовладува	 млеко,	 млечни	 производи,	 овошна	
каша,	 овошни	 желиња,	 овошни	 салати,	 павлака	
/млечни	 производи/,	 подготвувани	 бадеми,	
прехранбени	масти,	путер,	путер	(кајмак	за	путер),	
пченка	 (пченкарно	 масло),	 сирење,	 сончогле	
(масло	од	сончоглед)	за	јадење,	супи	од	зеленчук,	
туна,	урми,	харинги,	чипс/пржени	компири/,	џем	
кл.	30		бадеми	(слатки	врз	база	на	бадеми),	бело	
кафе,	бисквити,	бонбони,	вафли,	жита	(снегулки	од	
сушени	жита),	зобени	снегулки,	какао,	пијалаци	врз	
база	на	какао,	какао	(производи	од	какао),	какао	
сојмлеко,	 карамел	 бонбони,	 кафе,	 кафе/ароми/,	
капучино,	кашички	врз	база	на	млеко	за	 јадење,	
матена	 павлака	 (производи	 за	 зацврстување	
на	 матената	 павлака),	 медени	 слатки,	 овошни	
слатки,	 пастили	 /бонбони/,	 пијалаци	врз	база	на	
кафе,	пудинзи,	пченкарни	снегулки,	слатки,	слатки	
(тесто	 за	 слатки),	фино	 ситно	 печиво,	 чај,	 чајни	
колачња	/мињони/,	чоколадни	пијалаци,	чоколада	
со	млеко,	шеќерни	производи	

(210)	 TM  2008/151	 (220)	 14/02/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 КОМОРА НА ИЗВРШИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА
 ул. Максим Горки бр. 8-6, 1000 Скопје, MK	
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(540)	

(591)	 сива,	портокалова,	бела	
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 35	 	 водење	 на	 работењето;	 управување	 со	
работата;	канцелариски	работи	
кл.	 41	 	 организирање	 и	 водење	 семинари,	
симпозиуми,	конференции,	конгреси	
кл.	45		правни	услуги	

(210)	 TM  2008/152	 (220)	 14/02/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 КОМОРА НА ИЗВРШИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА
 ул. Максим Горки бр. 8-6, 1000 Скопје, MK
(540)	

(591)	 сива,	портокалова,	бела
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 35 	 водење	 на	 работењето;	 управување	 со	
работата;	канцелариски	работи	
кл. 41	 	 организирање	 и	 водење	 семинари,	
симпозиуми,	конференции,	конгреси	
кл. 45		правни	услуги	

(210)	 TM  2008/155	 (220)	 15/02/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Друштво за производство на рекламни објекти, 

монтажа и маркетингшки услуги ЕУРО ЛИНИЈА  
ДООЕЛ Скопје

 ул. Бихачка бр. 10 Скопје, MK
(740)	 АДВОКАТСКО	 ДРУШТВО	 ЦУКИЌ	 И	 МАРКОВ		

Ул.	Македонија	бр.7,	1000	Скопје
(540)	

(591)	 сребрена	и	црна
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	2		бои,	фирнајзи,	лакови;	средства	за	заштита	
од	 рѓа	 и	 гниење	 на	 дрвото;	 материи	 за	 боење;	
средства	 за	 нагризување;	 сурови	 природни	

смоли;	метали	во	листови	и	во	прав	за	сликарите,	
декоратерите,	печатарите	и	уметниците	
кл. 9 	 апарати	 и	 инструменти:	 научни,	
поморски,	 геодетски,	 електрични,	 фотографски,	
кинематографски,	 оптички	 за	 мерење,	
сигнализација,	 контрола	 /инспекција/,	 спасување	
и	 настава,	 апарати	 за	 снимање,	 пренос	 и	
репродукција	на	звук	или	слика,	магнетски	носачи	
на	 податоци,	 дискови	 за	 снимање;	 автоматски	
машини	 и	 механизми	 за	 апаратите	 што	 се	
активираат	 со	 монети	 или	 жетони;	 регистар	
каси;	машини	за	сметање	и	опрема	за	обработка	
на	 податоци	 и	 компјутери;	 апарати	 за	 гаснење	
пожар	
кл. 11 	 апарати	 за	 осветлување,	 греење,	
производство	 на	 пареа,	 варење	 /готвење/,	
ладење,	 сушење,	 вентилација,	 снабдување	 со	
вода	и	за	санитарни	намени	
кл.	 16	 	 хартија,	 картон	 и	 производи	 од	 нив,што	
не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи;	 печатени	
работи;	 книговезнички	 материјал;	 фотографии;	
канцелариски	прибор	/освен	мебел/;	материјали	за	
пакување,	што	не	се	опфатени	во	другите	класи;	
карти	за	играње,	печатарски	букви;	клишиња	
кл.	 19 	 неметални	 градежни	 материјали;	 цврсти	
неметални	цевки	за	 градба;	асфалт,	црна	смола	
и	 битумен;	 неметални	 преносни	 конструкции;	
споменици	што	не	се	од	метал	
кл.	 35 	 огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	со	работи;	канцелариски	работи	
кл.	 36 	 осигурување;	 финансиски	 работи;	
монетарни	работи;	работи	поврзани	за	недвижен	
имот	
кл.	 37 	 градежни	 конструкции;	 поправки;	 инста–
лациски	услуги	
кл.	39		транспортни	услуги;	пакување	и	складирање		
стока;	организирање	на	патувања	
кл.	40		обработка	на	материјали	
кл.	41		образовни	услуги;	подготвување		настава;	
забава;	спортски	и	културни	активности	

(210)	 TM  2008/156	 (220)	 15/02/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Друштво за производство на рекламни објекти, 

монтажа и маркетингшки услуги ЕУРО ЛИНИЈА  
ДООЕЛ Скопје

 ул. Бихачка бр. 10 Скопје, MK
(740)	 АДВОКАТСКО	 ДРУШТВО	 ЦУКИЌ	 И	 МАРКОВ		

Ул.	Македонија	бр.7,	1000	Скопје
(540)	

(591)	 црна	и	сребрена
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(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	2		бои,	фирнајзи,	лакови;	средства	за	заштита	
од	 рѓа	 и	 гниење	 на	 дрвото;	 материи	 за	 боење;	
средства	 за	 нагризување;	 сурови	 природни	
смоли;	метали	во	листови	и	во	прав	за	сликарите,	
декоратерите,	печатарите	и	уметниците	
кл.	 9  апарати	 и	 инструменти:	 научни,	 поморс–
ки,	 геодетски,	 електрични,	 фотографски,	
кинематографски,	 оптички	 за	 мерење,	
сигнализација,	 контрола	 /инспекција/,	 спасување	
и	 настава,	 апарати	 за	 снимање,	 пренос	 и	
репродукција	на	звук	или	слика,	магнетски	носачи	
на	 податоци,	 дискови	 за	 снимање;	 автоматски	
машини	 и	 механизми	 за	 апаратите	 што	 се	
активираат	 со	 монети	 или	 жетони;	 регистар	
каси;	машини	за	сметање	и	опрема	за	обработка	
на	 податоци	 и	 компјутери;	 апарати	 за	 гаснење	
пожар	
кл.	 11 	 апарати	 за	 осветлување,	 греење,	
производство	 на	 пареа,	 варење	 /готвење/,	
ладење,	 сушење,	 вентилација,	 снабдување	 со	
вода	и	за	санитарни	намени	
кл. 16	 	 хартија,	 картон	 и	 производи	од	 нив,	што	
не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи;	 печатени	
работи;	 книговезнички	 материјал;	 фотографии;	
канцелариски	прибор	/освен	мебел/;	материјали	за	
пакување,	што	не	се	опфатени	во	другите	класи;	
карти	за	играње,	печатарски	букви;	клишиња	
кл. 19	 	 неметални	 градежни	 материјали;	 цврсти	
неметални	цевки	за	 градба;	асфалт,	црна	смола	
и	 битумен;	 неметални	 преносни	 конструкции;	
споменици	што	не	се	од	метал	
кл. 35 	 огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	со	работи;	канцелариски	работи	
кл.	36 	 осигурување;	финансиски	 работи;	моне–
тарни	работи;	работи	поврзани	за	недвижен	имот	
кл. 37  градежни	конструкции;	поправки;	инстала–
циски	услуги	
кл. 39 	транспортни	услуги;	пакување	и	складирање		
стока;	организирање		патувања	
кл. 40  обработка	на	материјали	
кл.	41		образовни	услуги;	подготвување		настава;	
забава;	спортски	и	културни	активности	

(210)	 TM  2008/162	 (220)	 18/02/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(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,	портокалова,	црвена,	сина	и	бела
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	29		месо,	риба,	живина	и	дивеч;	екстракти	од	
рмесо;	 конзервирано,	 сушено	 и	 варено	 овоше	 и	
зеленчук;	јајца,	млечни	производи;	желеа,	џемови,	
компоти;	 млеко	 и	 млечни	 пијалаци;	 производи	
подготвени	за	конзумирање	и	кои	што	се	составени	
првенствено	од	гореспоменатите	производи	
кл. 30 	кафе	и	замена	за	кафе;	чај,	какао;	чоколад	
а	за	пиење;	шеќер,	ориз,	тапиока,	саго;	брашно	и	
подготовки	 направени	 од	житари;	 леб,	 бисквити,	
торти,	 колач	 (производи	 од	 тесто),	 чоколадо	
и	 слатки;	 сладолед;	 мраз,	 овошни	 сладоледи;	
мед,	 меласа;	 сол,	 сенф;	 оцет,	 сосови;	 сосови	
како	 мирудии;	 мирудии;	 производи	 подготвени	
за	 конзумирање	 	 кои	 што	 се	 составени	 од	 горе	
споменатите	производи	

(210)	 TM  2008/163	 (220)	 18/02/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Друштво за промет и услуги ФОБАС КОМПАНИ 

ДОО
 Источна индустриска зона бб Н. Маџари, 1000 

Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

IMPALA

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 3  средства	 за	 белење	 и	 други	 супстанциии	
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  2008/182	 (220)	 19/02/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Lidl Stiftung & Co. KG
 Stiftsbergstr. 1  D-74167 Neckarsulm, Germany, 

DE
(740)	 ТОНЕВСКИ		ДРАГАН,	АДВОКАТ		бул.	„Кочо	Рацин”	

бр.	14/4	-	13,	1000	Скопје
(540)	

(591)	 црвена	и	бела
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 30	 	 фини	 пекарски	 и	 слаткарски	 производи,	
колач,	 торти,	 вафли,	 исто	 така	 со	 чоколаден	
прелив	 или	 со	 чоколадно	 полнење,	 вафли	 од	
ориз,	 кекси,	 бисквити,	 чоколада,	 производи	 од	
чоколади,	 слатки,	 солено	 печиво,	 леб,	 лебни	
производи	
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(210)	 TM  2008/184	 (220)	 19/02/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 EМСА ГРУП ДООЕЛ
 ул. Љуботенска бр. 56 Тетово, MK
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 30		кафе,	чај,	какао,	шеќер,	ориз,	тапиока,	саго,	
замена	 за	 кафе;	 брашно	 и	 производи	 од	 жита,	
леб,	производи	од	тесто	и	слатки,	сладолед;	мед,	
меласа;	 квасец,	 прашок	 за	 печење,	 сол;	 сенф;	
оцет,	сосови	(како	мирудии);	мирудии;	мраз	
кл.	35 	трговски	дејности;	увоз-извоз	

(210)	 TM  2008/185	 (220)	 20/02/2008	
	 (442)	 30/06/2008

(731)	 UPM - Kymmene Corporation
 Etalaesplanadi 2 00130 Helsinki, FI
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ		ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

UPM

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 1 	 хемиски	 производи	 за	 индустријата,	
науката	и	фотографиите,	како	и	за	земјоделието,	
градинарството	и	шумарството;	сурови	вештачки	
смоли,	 сурови	 пластични	 материи;	 вештачки	
ѓубрива,	смеши	за	гаснење	пожар;	препарати	за	
калење	и	заварување	метали;	хемиски	производи	
за	 конзервирање	 прехранбени	 производи;	
материи	за	штавење;	адхезиви	(лепливи	материи)	
наменети	за	индустрија	
кл. 2 	бои,	фирнајзи,	лакови;	средства	за	заштита	
од	 ’рѓа	 и	 гниење	 на	 дрвото;	 материи	 за	 боење;	
средства	за	нагризување;	природни	смоли;	метали	
во	листови	и	во	прав	за	сликарите,	декоратерите,	
печатарите	и	уметниците	
кл. 4	 	 индустриски	 масла	 и	 масти;	 мазива;	
соединенија	за	собирање	прав	со	навлажнување	
и	врзување;	горива	(вклучително	и	течните	горива	
за	 мотори)	 и	 материи	 за	 осветлување;	 свеќи	 и	
фитили	за	осветлување	
кл.	 5	 	 фармацевтски	 и	 ветеринарни	 препарати;	
санитарни	 препарати	 	 за	 медицински	 цели;	
диететски	 супстанциии	 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	
кл. 9  апарати	и	инструменти:	научни,	поморски,	
геодетски,	 фотографски,	 кинематографски,	
оптички,	 за	 вагање,	 за	 мерење,	 сигнализација,	
контрола	 (инспекција),	 спасување	 и	 настава;	
апарати	 и	 инструменти	 за	 спроведување,	
вклучување,	 трансформирање,	 акумулирање,	
регулирање	или	контролирање	на	електрицитетот;	
апарати	за	снимање,	пренос	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,	 опрема	 за	 обработка	 на	 податоци	 и	
компјутери;	апарати	за	гаснење	пожар	
кл.	16  хартија,	 картон	 и	 производи	од	 нив,	што	
не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи;	 печатени	
работи;	 книговезнички	 материјал;	 фотографии;	
канцелариски	материјал;	лепила	за	канцелариска	
и	куќна	употреба;	сликарски	прибор;	четкички	за	
сликање;	 машини	 за	 пишување;	 канцелариски	
прибор	(освен	мебел);	материјали	за	инструкции	
и	настава	(освен	апарати);	пластични	материјали	
за	пакување	(не	се	опфатени	во	другите	класи);
печатарски	букви;	клишиња	
кл.	 19	 	 неметални	 градежни	 материјали;	 цврсти	
неметални	цевки	за	 градба;	асфалт,	црна	смола	
и	 битумен;	 неметални	 преносни	 конструкции;	
споменици	што	не	се	од	метал	
кл.	 29	 	 месо,	 риба,	 живина	 и	 дивеч;	 месни	
преработки;	 смрзнато,	 конзервирано,	 сушено	 и	
варено	овошје	и	заленчук;	желе;	џемови;	компоти;	
јајца,	млеко	и	млечни	производи;	масла	и	масти	
за	јадење	
кл.	 30	 	 кафе,	 чај,	 какао,	 шеќер,	 ориз,	 тапиока,	
саго,	 замена	 за	 кафе;	 брашно	 и	 производи	 од	
жита,	леб,	колач	и	слатки,	сладолед;	мед,	меласа;	
квасец,	прашок	за	печење,	сол,	сенф;	оцет,	сосови	
(како	мирудии	зачини),	мирудии;	мраз	
кл.	40 	обработка	на	материјали	

(210)	 TM  2008/186	 (220)	 20/02/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 UPM - Kymmene Corporation
 Etalaesplanadi 2 00130 Helsinki, FI
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ		ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

UPM - KYMMENE

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 1 	 хемиски	 производи	 за	 индустријата,	
науката	и	фотографиите,	како	и	за	земјоделието,	
градинарството	и	шумарството;	сурови	вештачки	
смоли,	 сурови	 пластични	 материи;	 вештачки	
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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	индустрија	
кл. 2		бои,	фирнајзи,	лакови;	средства	за	заштита	
од	 рѓа	 и	 гниење	 на	 дрвото;	 материи	 за	 боење;	
средства	за	нагризување;	природни	смоли;	метали	
во	листови	и	во	прав	за	сликарите,	декоратерите,	
печатарите	и	уметниците	
кл.	 4  индустриски	 масла	 и	 масти;	 мазива;	
соединенија	за	собирање	прав	со	навлажнување	
и	врзување;	горива	(вклучително	и	течните	горива	
за	 мотори)	 и	 материи	 за	 осветлување;	 свеќи	 и	
фитили	за	осветлување	
кл.	 5 	 фармацевтски	 и	 ветеринарни	 препарати;	
санитарни	 препарати	 	 за	 медицински	 цели;	
диететски	 супстанциии	 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	
кл.	9 	апарати	и	инструменти:	научни,	поморски,	
геодетски,	 фотографски,	 кинематографски,	
оптички,	 за	 вагање,	 за	 мерење,	 сигнализација,	
контрола	 (инспекција),	 спасување	 и	 настава;	
апарати	 и	 инструменти	 за	 спроведување,	
вклучување,	 трансформирање,	 акумулирање,	
регулирање	или	контролирање	на	електрицитетот;	
апарати	за	снимање,	пренос	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,	 опрема	 за	 обработка	 на	 податоци	 и	
компјутери;	апарати	за	гаснење	пожар	
кл.	16	 	 хартија,	 картон	 и	 производи	 од	 нив,	што	
не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи;	 печатени	
работи;	 книговезнички	 материјал;	 фотографии;	
канцелариски	материјал;	лепила	за	канцелариска	
и	куќна	употреба;	сликарски	прибор;	четкички	за	
сликање;	 машини	 за	 пишување;	 канцелариски	
прибор	(освен	мебел);	материјали	за	инструкции	
и	настава	(освен	апарати);	пластични	материјали	
за	пакување	(не	се	опфатени	во	другите	класи);
печатарски	букви;	клишиња	
кл.	 19	 	 неметални	 градежни	 материјали;	 цврсти	
неметални	цевки	за	 градба;	асфалт,	црна	смола	
и	 битумен;	 неметални	 преносни	 конструкции;	
споменици	што	не	се	од	метал	
кл.	 29 	 месо,	 риба,	 живина	 и	 дивеч;	 месни	
преработки;	 смрзнато,	 конзервирано,	 сушено	 и	
варено	овошје	и	заленчук;	желе;	џемови;	компоти;	
јајца,	млеко	и	млечни	производи;	масла	и	масти	
за	јадење	
кл.	 30	 	 кафе,	 чај,	 какао,	 шеќер,	 ориз,	 тапиока,	
саго,	 замена	 за	 кафе;	 брашно	 и	 производи	 од	
жита,	леб,	колач	и	слатки,	сладолед;	мед,	меласа;	
квасец,	прашок	за	печење,	сол,	сенф;	оцет,	сосови	
(како	мирудии),	мирудии;	мраз	
кл.	40		обработка	на	материјали	

(210)	 TM  2008/187	 (220)	 20/02/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 UPM - Kymmene Corporation
 Etalaesplanadi 2 00130 Helsinki, FI
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ		ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 1 	 хемиски	 производи	 за	 индустријата,	
науката	и	фотографиите,	како	и	за	земјоделието,	
градинарството	и	шумарството;	сурови	вештачки	
смоли,	 сурови	 пластични	 материи;	 вештачки	
ѓубрива,	смеши	за	гаснење	пожар;	препарати	за	
калење	и	заварување	метали;	хемиски	производи	
за	 конзервирање	 прехранбени	 производи;	
материи	за	штавење;	адхезиви	(лепливи	материи)	
наменети	за	индустрија	
кл. 2 	бои,	фирнајзи,	лакови;	средства	за	заштита	
од	 ’рѓа	 и	 гниење	 на	 дрвото;	 материи	 за	 боење;	
средства	за	нагризување;	природни	смоли;	метали	
во	листови	и	во	прав	за	сликарите,	декоратерите,	
печатарите	и	уметниците	
кл. 4	 	 индустриски	 масла	 и	 масти;	 мазива;	
соединенија	за	собирање	прав	со	навлажнување	
и	врзување;	горива	(вклучително	и	течните	горива	
за	 мотори)	 и	 материи	 за	 осветлување;	 свеќи	 и	
фитили	за	осветлување	
кл.	 5 	 фармацевтски	 и	 ветеринарни	 препарати;	
санитарни	 препарати	 	 за	 медицински	 цели;	
диететски	 супстанциии	 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	
кл. 9  апарати	и	инструменти:	научни,	поморски,	
геодетски,	 фотографски,	 кинематографски,	
оптички,	 за	 вагање,	 за	 мерење,	 сигнализација,	
контрола	 (инспекција),	 спасување	 и	 настава;	
апарати	 и	 инструменти	 за	 спроведување,	
вклучување,	 трансформирање,	 акумулирање,	
регулирање	или	контролирање	на	електрицитетот;	
апарати	за	снимање,	пренос	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,	 опрема	 за	 обработка	 на	 податоци	 и	
компјутери;	апарати	за	гаснење	пожар	
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кл.	16	 	 хартија,	 картон	 и	 производи	од	 нив,	што	
не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи;	 печатени	
работи;	 книговезнички	 материјал;	 фотографии;	
канцелариски	материјал;	лепила	за	канцелариска	
и	куќна	употреба;	сликарски	прибор;	четкички	за	
сликање;	 машини	 за	 пишување;	 канцелариски	
прибор	(освен	мебел);	материјали	за	инструкции	
и	настава	(освен	апарати);	пластични	материјали	
за	пакување	(не	се	опфатени	во	другите	класи);
печатарски	букви;	клишиња	
кл. 19  неметални	 градежни	 материјали;	 цврсти	
неметални	цевки	за	 градба;	асфалт,	црна	смола	
и	 битумен;	 неметални	 преносни	 конструкции;	
споменици	што	не	се	од	метал	
кл.	 29 	 месо,	 риба,	 живина	 и	 дивеч;	 месни	
преработки;	 смрзнато,	 конзервирано,	 сушено	 и	
варено	овошје	и	заленчук;	желе;	џемови;	компоти;	
јајца,	млеко	и	млечни	производи;	масла	и	масти	
за	јадење	
кл.	 30  кафе,	 чај,	 какао,	 шеќер,	 ориз,	 тапиока,	
саго,	 замена	 за	 кафе;	 брашно	 и	 производи	 од	
жита,	леб,	колач	и	слатки,	сладолед;	мед,	меласа;	
квасец,	прашок	за	печење,	сол,	сенф;	оцет,	сосови	
(како	мирудии),	мирудии;	мраз	
кл.	40		обработка	на	материјали	

(210)	 TM  2008/188	 (220)	 20/02/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Trommsdorf GmbH und Co. KG. 
 Trommsdorffstrasse 2-6, 52477 Alsdorf, DE
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ			ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(540)	

КЕЛТИКАН

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 5 	 фармацевтски	 и	 ветеринарни	 препарати;	
препарати	 за	 нега	 на	 здравјето;	 диететски	
препарати	 за	 медицински	 намени,	 додатоци	 за	
диететска	храна	за	медицински	намени	
кл.	 29 	 додатоци	 на	 диететска	 храна	 за	 неме–
дицински	намени,		што	се	вклучени	во	ова	класа	
кл. 30 	 додатоци	 на	 диететска	 храна	 за	 неме–
дицински	намени,	што	се	вклучени	во	ова	класа	

(210)	 TM  2008/189	 (220)	 20/02/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Pfizer Products Incorporated
 Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340, 

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

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(540)	

TOVIAZ

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 5	 	 фармацевтски	 и	 ветеринарни	 препарати;	
санитарни	препарати	за	медицински	намени	

(210)	 TM  2008/190	 (220)	 21/02/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Друштво за услуги и трговија АРГОС ДОО 

Скопје
 ул. Јован Кукузел бр.2, MK
(540)	

(591)	 црвена	и	бела
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	8		рачни	алати	и	направи,	прибор	за	јадење	
кл.	11 	апарати	за	осветлување,	греење,	ладење,	
сушење,	вентилација	
кл.	 21  куќни	 или	 кујнски	 апарати	 и	 садови	 за	
домаќинство,	 стакларија,	 порцелан,	 фајанс	 и	
грнчарија	

(210)	 TM  2008/191	 (220)	 21/02/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 MITAC INTERNATIONAL CORP. (a corporation 

incorporated under the laws of Taiwan, R.O.C.)
 1, R & D Road 2, Hsinchu Science-Based Industrial 

Park, Hsinchu Hsein, Taiwan, CN
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ		ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 9 	 компјутери;	 компјутерски	 печатачи;	 диск	
драјвери;	 компјутерски	 тастатури;	 компјутерски	
софтвер;	компјутерско	 глувче;	додатни	картички;	
модули	 од	 табли	 со	 печатено	 коло;	 модеми;	
компјутерски	 монитори;	 компјутерски	 скенери;	
персонални	 дигитални	 асистенти	 (PDA);	 мрежни	
картички;	 компјутерски	 мрежни	 контролери;	
телефонски	 сетови;	 телефонски	 машини	 за	
одговарање;	 мобилни	 телефони;	 целуларни	
телефони;	 уреди	 што	 не	 се	 држат	 во	 рака	 за	
целуларни	телефони	употребувани	во	автомобил;	
држачи	 за	 целуларни	 телефони	 употребувани	
во	 автомобил;	 сателитски	 навигациони	 системи,	
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имено,	 глобален	 позиционирачки	 систем	
(GPS);	 авто-електронски	 навигациони	 системи;	
сателитски	глобално	позиционирачки	приемници;	
навигациони	системи	за	следење	и	трасирање	на	
возила	 и	 бродови;	 полупроводници;	 интерфејс	
картички;	 интегрирани	 кола;	 МПЗ	 плеери	
(МРЗ);	 преносливи	 мултимедиални	 плеери;	
телевизори	 со	 екран	 од	 течни	 кристали	 (LCD	
TV);	мултимедиални	плеери;	дигитални	медиуми	
адаптери;	 електронски	 уреди	 за	 играње	 за	
употреба	со	телевизори	

(210)	 TM  2008/200	 (220)	 21/02/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 CHENGDU HUAWEI SCIENCE & TECHNOLOGY 

CO., LTD
 Qingshui River Zone,West Hi-Tech Zone, 

Chengdu, CN
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	9 	компјутерски	софтвер	за	создавање	заштита	
од	вируси	(firewalls);	компјутерски	хардвер,	имено	
заштита	 од	 вируси	 (firewalls);	 ВПМ	 (виртуелна	
приватна	 мрежа)	 хардвер;	 ВПМ	 (виртуелна	
приватна	 мрежа)	 оперативен	 софтвер;	 мрежен	
уред	 на	 насочувачи	 (рутери)	 во	 природата	
на	 компјутерски	 контролираниот	 хардвер;	
интрузијски	 детекционен	 систем	 (имено,	 систем	
кој	 ги	 обединува	 начините	 на	 неправилности	 и	
злоупотреба,	 употребен	 во	 клучни	 позиции	 во	
мрежата,	 го	 надгледува	 различниот	 датаграм	 и	
однесувањето	 на	 мрежата	 во	 вистинско	 време	
и	 обезбедува	 моментен	 аларм	 и	 механизам	 за	
одговор);	сметачки	дискови;	апарати	за	обработка	
на	податоци;	компјутерски	мемории;	компјутерски	
оперативни	програми,	евидентирани;	компјутерски	
периферни	 уреди;	 компјутерски	 софтвер,	
евидентиран;	врски	(куплери)	[опрема	за	обработка	
на	 податоци];	 магнетски	 носители	 на	 податоци;	
магнетски	уреди	за	кодирање;	магнетски	единици	
за	 ленти	 за	 компјутери;	 монитори	 [комјутерски	
хардвер];	 монитори	 [компјутерски	 програми];	
оптички	 дискови;	 процесори	 [централни	 едници	
за	 обработка];	 компјутерски	 програми	 [софтвери	
за	префрлање	(данлодирање)]	

	
	

(210)	 TM  2008/202	 (220)	 25/02/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 КОКТЕЛ-ТРЕЈД  Д.О.
 с. Г. Речица-Тетово, MK
(540)	

(591)	 зелена,	 црвена,	 жолта,	 бела,	 сина,	 златна,	
портокалова,	сребрена

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 32 	 пиво,	 минерална	 	 и	 сода	 вода	 и	 други	
безалкохолни	 пијалаци,	 пијалаци	 од	 овошје	 и	
овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалаци	

(210)	 TM  2008/203	 (220)	 25/02/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Lidl Stiftung & Co. KG
 Stiftsbergstr. 1  D-74167 Neckarsulm, Germany, 

DE
(740)	 ТОНЕВСКИ		ДРАГАН,	АДВОКАТ		бул.	„Кочо	Рацин”	

бр.	14/4	-	13,	1000	Скопје
(540)	

(591)	 црвена,	црна,	сива	и	бела
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 2	 	 средства	 за	 заштита	 од	 ’рѓа,	 бои	
за	 автомобилски	 гуми	 и	 за	 браници	 на	
автомобилите	
кл. 3	 	 средства	 за	 чистење,	 полирање,	
одмастување	 и	 стружење;	 средства	 за	 миење	
и	 за	 нега	 на	 автомобили,	 пенливи	 средства	
за	 миење	 автомобилски	 стакла	 /ветробранско	
стакло,	 концентрат	 за	 миење	 автомобилски	
стакла/	 ветробранско	 стакло,	 средства	 што	 се	
додаваат	 во	 уреди	 за	 миење	 	 автомобилски	
стакла	/ветробранско	стакло,	средства	за	лепење	
/фиксирање	на	автомобиски	стакла/	ветробранско	
стакло,	 пена	 за	 нега	 на	 автомобилски	 гуми,	
средства	за	чистење	мотори,	средства	за	нега	на	
мотори,	средства	за	чистење	и	нега	на	бојата	на	
автомобилите,	 средства	 за	 чистење	 седишта	 на	
автомобили,	 средства	 за	 уништување	 инсекти,	
средства	 за	 миење	 наплатници	 и	 радкапни,	
спреј	 за	 нега	 на	 гумени	 и	 пластични	 делови	 на	
автомобили,	спреј	со	силиконско	масло,	спреј	за	
возачка	кабина;	растворувач	на	’рѓа	
кл.	21		сунѓери,	сунѓери	за	перење	и	миење,	сунќери	
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за	бришење		инсекти	и	сунѓери	од	микрофибер	за	
автомобилски	стакла;	четки	за	чистење;	еленска	
кожа	за	полирање,	еленска	кожа	за	чистење	 (за	
автомобили);	шамичиња	за	бришење	(раце),	крпи	
за	бришење	автомобилски	стакла	и	бришење	во	
возачка	кабина,	крпи	за	бришење	за	подобрување	
на	видливоста	

(210)	 TM  2008/204	 (220)	 25/02/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Lidl Stiftung & Co. KG
 Stiftsbergstr.1  D-74167 Neckarsulm, Germany, 

DE
(740)	 ТОНЕВСКИ		ДРАГАН,	АДВОКАТ		бул.	„Кочо	Рацин”	

бр.	14/4	-	13,	1000	Скопје
(540)	

POWER SHINE

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 2	 	 средства	 за	 заштита	 од	 ’рѓа,	 бои	
за	 автомобилски	 гуми	 и	 за	 браници	 на	
автомобилите	
кл. 3	 	 средства	 за	 чистење,	 полирање,	
одмастување	и	стружење;	средства	за	миење	и	за	
нега	на	автомобили,	пенливи	средства	за	миење	
автомобилски	 стакла	 /ветробранско	 стакло,	
концентрат	 за	 миење	 автомобилски	 стакла/	
ветробранско	 стакло,	 средства	што	 се	 додаваат	
во	 уреди	 за	 миење	 	 автомобилски	 стакла	 /
ветробранско	 стакло,	 средства	 за	 лепење	 /	
фиксирање	на	автомобиски	стакла/	ветробранско	
стакло,	 пена	 за	 нега	 на	 автомобилски	 гуми,	
средства	за	чистење	мотори,	средства	за	нега	на	
мотори,	средства	за	чистење	и	нега	на	бојата	на	
автомобилите,	 средства	 за	 чистење	 седишта	 на	
автомобили,	 средства	 за	 уништување	 инсекти,	
средства	 за	 миење	 наплатници	 и	 радкапни,	
спреј	 за	 нега	 на	 гумени	 и	 пластични	 делови	 на	
автомобили,	спреј	со	силиконско	масло,	спреј	за	
возачка	кабина;	растворувач	на	’рѓа	
кл.	 	 21 	 сунѓери,	 сунѓери	 за	 перење	 и	 миење,	
сунќери	 за	 бришење	 	 инсекти	 и	 сунѓери	 од	
микрофибер	 за	 автомобилски	 стакла;	 четки	 за	
чистење;	 еленска	 кожа	 за	 полирање,	 еленска	
кожа	 за	чистење	 (за	автомобили);	шамичиња	за	
бришење	(раце),	крпи	за	бришење	автомобилски	
стакла	 и	 бришење	 во	 возачка	 кабина,	 крпи	 за	
бришење	за	подобрување	на	видливоста	

(210)	 TM  2008/205	 (220)	 25/02/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 British American Tobacco (Brands) Inc.
 2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington, 

Delaware 19808, US
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ		Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје

(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 34		цигари;	тутун;	тутунски	производи;	запалки;	
кибрити;	артикли	за	пушачи	

(210)	 TM  2008/206	 (220)	 25/02/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Schering - Plough Ltd. , (a Swiss corporation) 
 Weystrasse 20, CH-6000 Lucernе 6, CH
(740)	 Бајалски	Димитар,	 адвокат	 Ул.	 Ѓуро	 Ѓаковиќ	 бр.	

72/1-1	1000	Скопје
(540)	

SUSERIN

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 5 	фармацевтски	препарати	

(210)	 TM  2008/207	 (220)	 26/02/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Schering - Plough Ltd. , (a Swiss corporation) 
 Weystrasse 20, CH-6000 Lucernе 6, CH
(740)	 Бајалски	Димитар,	адвокат		Ул.	Ѓуро	Ѓаковиќ	бр.	

72/1-1	1000	Скопје
(540)	

CYLATRON

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	5 	фармацевтски	препарати	

(210)	 TM  2008/208	 (220)	 26/02/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Hyundai Motor Company
 231, Yangjae-Dong, Seocho-Gu Seoul, 137-938, 

KR
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ		Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
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(540)	

HYUNDAI BLUEDRIVE

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	12		патнички	автомобили,	камиони,	приколки,	
комбиња;	 делови	 и	 додатоци	 за	 истите;	 волани	
(управувачи)	 за	 автомобили	 и	 тркала	 за	
автомобили	

(210)	 TM  2008/209	 (220)	 26/02/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Chen Ming-Te
 No.2, Lane 334, San-Fon Road, Fon-Chou City, 

TaichungHsien  Taiwan R.O.C   , TW
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

SHOE CABINET

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 25 	 облека,	 обувки,	 покривки	 за	 глава,	 а	
особено:	пантолони,	маици,	 јакни,	сакоа,	капути,	
спортски	 дресови	 и	 трикоа,	 спортски	 обувки	
и	 облека,	 долен	 веш,	 чорапи,	 капи,	 шешири,	
качкети,	кондури,	патики,	чизми,	сандали,	влечки,	
ориентални	влечки,	ракавици,	шалови	
кл. 35 	 огласување,	 промоција,	 продажба	 и	
маркетинг;	 услуги	 за	 увоз	 и	 извоз;	 водење	 на	
работење;	администрација;	управување	со	работи;	
канцелариски	 работи;	 услуги	 кои	 ги	 пружаат	
претпријатија	 кои	 се	 занимаваат	 со	 огласување	
(рекламирање),	така	што	за	сметка	на	други	лица,	
комуницираат	 со	 јавноста	 (реклама)	 по	 пат	 на	
пренос	на	било	какви	информации	за	производи	
и	 услуги	 им	 овозможуваат	 на	 потрошувачите	
пригоден	поглед	на	тие	производи	и	услуги;	услуги	
на	рекламни	агенции	

(210)	 TM  2008/210	 (220)	 26/02/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Chen Ming-Te
 No.2, Lane 334, San-Fon Road, Fon-Chou City, 

TaichungHsien  Taiwan R.O.C, TW
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.	 ”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

DUAL-KING

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 25	 	 облека,	 обувки,	 покривки	 за	 глава,	 а	

особено:	панталони,	маици,	 јакни,	сакоа,	капути,	
спортски	 дресови	 и	 трикоа,	 спортски	 обувки	 и	
облека,	 долни	 алишта,	 чорапи,	 капи,	 шапки,	
качкети,	 чевли,	 патики,	 чизми,	 сандали,	 влечки,	
ориентални	влечки,	ракавици,	шалови	
кл.	 35	 	 огласување,	 промоција,	 продажба	 и	
маркетинг;	 услуги	 за	 увоз	 и	 извоз;	 водење	 на	
работење;	администрација;	управување	со	работи;	
канцелариски	 работи;	 услуги	 кои	 ги	 пружаат	
претпријатија	што	 се	 занимаваат	 со	 огласување	
(рекламирање),	така	што	за	сметка	на	други	лица	
комуницираат	 со	 јавноста	 (реклама)	 по	 пат	 на	
пренос	на	било	какви	информации	за	производи	
и	 услуги	 им	 овозможуваат	 на	 потрошувачите	
пригоден	поглед	на	тие	производи	и	услуги;	услуги	
на	рекламни	агенции	

(210)	 TM  2008/211	 (220)	 26/02/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Chen Ming-Te
 No. 2, Lane 334, San-Fon Road, Fon-Chou City, 

Taichung Hsien, Taiwan R.O.C., TW
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 25	 	 облека,	 обувки,	 покривки	 за	 глава,	 а	
особено:	пантолони,	маици,	 јакни,	сакоа,	капути,	
спортски	 дресови	 и	 трикоа,	 спортски	 обувки	
и	 облека,	 долен	 веш,	 чорапи,	 капи,	 шешири,	
качкети,	кондури,	патики,	чизми,	сандали,	влечки,	
ориентални	влечки,	ракавици,	шалови	
кл.	 35	 	 огласување,	 промоција,	 продажба	 и	
маркетинг;	 услуги	 за	 увоз	 и	 извоз;	 водење	 на	
работење;	администрација;	управување	со	работи;	
канцелариски	 работи;	 услуги	 кои	 ги	 пружаат	
претпријатија	 кои	 се	 занимаваат	 со	 огласување	
(рекламирање),	така	што	за	сметка	на	други	лица,	
комуницираат	 со	 јавноста	 (реклама)	 по	 пат	 на	
пренос	на	било	какви	информации	за	производи	
и	 услуги	 им	 овозможуваат	 на	 потрошувачите	
пригоден	поглед	на	тие	производи	и	услуги;	услуги	
на	рекламни	агенции	

(210)	 TM  2008/214	 (220)	 27/02/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 High Tech Computer Corporation (A Taiwanese 

company)
 No. 23, Xinghua Road, Taoyuan City, Taoyuan 

County 330, Taiwan, R.O.C., TW
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ		ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје

TM 2008/214



Glasnik, 15/3, str. 151-346, juni 2008 Skopje

Trgovski marki

310

(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 9	 	 мобилни	 телефони;	 мобилни	 телефони	
со	 функција	 за	 трансмисија	 на	 податоци;	 видео	
телефони;	смарт	телефони;	персонални	дигитални	
асистенти;	 персонални	 дигитални	 асистенти	
кои	 се	 карактеризираат	 со	 глобален	 систем	 за	
позиционирање;	персонални	дигитални	асистенти	
со	функција	за	безжична	комуникација;	персонални	
дигитални	 асистенти	 со	 телекомуникациска	
функција;	 телефони	 за	 рутирање	 на	 говорна	
конверзација	 преку	 интернет	 (\/ОIР	 телефони);	
телефони	 со	 камера;	 нотбук	 компјутери;	 тенки	
компјутери;	 ултра	 мобилни	 	 	 	 	 персонални	
компјутери;	 ацесоари	 за	 наведените	 производи,	
имено,	слушалки,	слушалки	со	безжична	функција	
за	 трансмисија,	 синхронизирачки	 кабел,	 дел	
од	 хардвер	 за	 полнење	 и/или	 синхонизирање	
на	 горе	 наведените	 производи	 со	 персонален	
компјутер,	батерија,	АС	адаптер,	полначи,	кожни		
торби	 за	 	 персонални	 	дигитални	асистенти	или	
мобилни	телефони,	кутии	за	мобилни	телефони,	
кутии	за	персонални	дигитални	асистенти	(РDА),	
мемориски	 карти,	 опрема	 за	 во	 кола,	 полначи	
за	 во	 кола	 за	 мобилни	 телефони	 и	 персонални	
дигитални	 асистенти,	 и	 држачи	 за	 во	 кола	 за	
мобилни	 телефони	 и	 персонални	 дигитални	
асистенти,	далечински	управувачи,	тастатури	

(210)	 TM  2008/216	 (220)	 27/02/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Umbro International Limited 
 5400 Lakeside Cheadle, Cheshire SK8 3GQ, GB
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ			ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 18 	 торби,	 големи	 патнички	 торби,	 ранци,	
големи	ранци,	багаж,	паричници,	чанти,	актовки	и	
чадори	
кл.	25		артикли	за	облекување,	обувки	и	шапки	
кл.	 28 	 артикли	 за	 спортување	 и	 гимнастика,	
направи	 за	 спортски	 тренинзи;	 делови	 и	
приклучоци	 за	 истите;	фудбали,	 топки	 за	 рагби,	
топки	за	спортови,	рекети	и	спортски	торби	

(210)	 TM  2008/217	 (220)	 27/02/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Yahoo! Inc.
 701 First Avenue, Sunnyvale, CA 94089, US
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје

(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	9    компјутерски	софтвер;	целуларни	(подвижни)	
телефони;	 мобилни	 телефони;	 преносливи	
компјутери,	 персонални	 дигитални	 асистенти,	
персонални	 уреди	 за	 комуникација;	 безжични	
преносливи	 комуникациски	 уреди	 за	 пренос,	
прием	 или	 друг	 вид	 пристап	 кон	 комуникациски	
мрежи	
кл.	38		комуникациски	услуги;	телекомуникациски	
услуги;	 услуги	 на	 емитување	 програма;	 услуги	
на	 емитување	 и	 проток	 на	 аудио	 и	 видео	
програма;	 услуги	 на	 комуникација	 со	 помош	
на	 електронски	 мрежи;	 услуги	 на	 електронска	
пошта;	 овозможување	 пристап	 до	 широк	
асортиман	информации	од	општ	интерс	по	пат	на	
компјутерски	мрежи;	услуги	на	обезбедување	он-
лајн	зборувачници	и	елекгронски	огласни	табли	за	
пренос	на	пораки	меѓу	корисници	во	сфери	од	општ	
интерес;	услуги	на	пристап	до	интернет;	услуги	на	
обезбедување	пристап	до	компјутерски	мрежи	за	
повеќе	корисници;	услуги	на	електронски	пренос	
на	податоци,	пораки,	слики	и	документи	 ;	услуги	
на	безжична	комуникација	и	електронски	пренос	
на	податоци,	звук,	пораки,	слики	и	документи	по	
пат	на	интернет;	услуги	на	обезбедување	пристап	
до	 компјутерски	 бази	 на	 податоци;	 услуги	 на	
обезбедување	 он-лајн	 пристап	 до	 компјутерски	
бази	 на	 податоци;	 услуги	 на	 овозможување	
пристап	 до	 електронски	 публикации;	 давање	
услуги	на	пребарување;	услуги	на	информирање	
и	 советување	 во	 врска	 со	 гореспоменатото,	
што	 се	 даваат	 он-лајн	 од	 компјутерски	 бази	 на	
податоци	 или	 од	 интернет	 преку	 телефон	 за	
мобилна	комуникација;	услуги	на	информирање	и	
советување	во	врска	со	гореспоменатото	
кл.	 41	 	 образовни	 услуги;	 подготвување	
обука;	 разонода	 (забава);	 спортски	 и	 културни	
активности;	услуги	на	он-лајн	фотографии;	услуги	
на	 он-лајн	 објавувања;	 услуги	 на	 информирање	
и	 советување	 во	 врска	 со	 гореспоменатото,	
што	 се	 даваат	 он-лајн	 од	 компјутерска	 база	 на	
податоци	 или	 од	 интернет	 преку	 телефон	 за	
мобилна	комуникација;	услуги	на	информирање	и	
советување	во	врска	со	гореспоменатото	
кл. 42 	 он-лајн	 компјутерски	 услуги;	 услуги	 на	
пребарување;	услуги	на	заведување	во	календар	
и	потсетувања	обезбедени	по	пат	на	компјутерски	
мрежи	за	организирање	и	снимање	на	состаноци	
и	настани	во	форма	на	компјутерски	програми	што	
можат	да	се	преземаат;	услуги	на	компјутерско	он-
лајн	мапирање;	услуги	на	обезбедување	користење	
софтверски	 апликации	 преку	 персонализирани	
интерфејс	веб-	страници	;	услуги	на	обезбедување	
привремно	користење	софтвер	што	не	може	да	се	
презема	 преку	 персонализирани	 интерфејс	 веб-	
страници	 за	 правење	 достапни	 уредени	 он-лајн	
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веб	-страници	кои	содржат	податоци	дефинирани	
од	страна	на	 корисник,	вклучуваат	пребарување	
и	 он-лајн	 веб-	 линкови,	 водат	 до	 други	 сајтови;	
услуги	 на	 информирање	 и	 советување	 во	 врска	
со	 гореспоменатото,	 кои	 се	 даваат	 он-лајн	 од	
компјутерска	 база	 на	 податоци	 или	 од	 интернет	
преку	 телефон	за	мобилна	комуникација;	 услуги	
на	 информирање	 и	 советување	 во	 врска	 со	
гореспоменатото	
кл. 43 	 обезбедување	 информации	 врзани	 за	
претпријатија	 кои	 се	 бават	 со	 храна	 и	 пијалаци;	
обезбедување	 информации	 во	 врска	 со	
становање	 (станарски	 работи);	 и	 обезбедување	
информации	во	врска	со	привремено	сместување;	
услуги	 на	 информирање	 и	 советување	 во	 врска	
со	 гореспоменатото,	 што	 се	 даваат	 он-лајн	 од	
компјутерска	 база	 на	 податоци	 или	 од	 интериет	
преку	 телефон	за	мобилна	комуникација;	 услуги	
на	 информирање	 и	 советување	 во	 врска	 со	
гореспоменатото	
кл.	45  индивидуални	и	општествени	услуги	што	
ги	даваат	други	поради	задоволување	на	потреби	
на	 поединци;	 обезбедување	 на	 информации	 во	
врска	со	посредување	при	запознавање	на	луѓе,	
посредување	 при	 запознавање	 на	 луѓе;	 услуги	
на	 брачно	 посредување;	 услуги	 на	 заведување	
во	 календар	 и	 потсетување	 обезбедено	 по	
пат	 на	 компјутерски	 мрежи;	 обезбедување	
информации	во	врска	со	астрологија	и	хороскоп;	
услуги	 на	 информирање	 и	 советување	 во	 врска	
со	 гореспоменатото,	 што	 се	 даваат	 он-лајн	 од	
компјутерска	 база	 на	 податоци	 или	 од	 интернет	
преку	 телефон	за	мобилна	комуникација;	 услуги	
на	 информирање	 и	 советување	 во	 врска	 со	
гореспоменатото	

(210)	 TM  2008/218	 (220)	 27/02/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Yahoo! Inc.
 701 First Avenue, Sunnyvale, CA 94089, US
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	9		компјутерски	хардвер,	компјутерски	софтвер	
кој	им	овозможува	на	корисниците	да	ги	лоцираат	
останатите	играчи	на	игрите	и	да	играат	игрички	
преку	 комуникациони	 мрежи;	 компјутерски	
софтвер	 за	 пренос	 на	 електронска	 пошта;	
компјутерски	 софтвер	 за	 електронски	 пренос	 на	
пораки;	 компјутерски	 софтвер	 за	 електронски	
пренос	 на	 податоци,	 слики	 и	 документи	 преку	
глобална	 компјутерска	 мрежа;	 компјутерски	
софтвер	 за	 давање	 он-лајн	 зборувачници	

и	 електронски	 огласни	 табли	 за	 пренос	 на	
пораки	 меѓу	 корисниците	 во	 сфери	 од	 општ	
интерес;	 компјутерски	 софтвер	 што	 се	 користи	
за	 пребарување,	 преземање,	 индексирање	 и	
организирање	на	податоци;	компјутерски	софтвер	
што	се	користи	за	подобрување	на	реализацијата	
и	 функционалноста	 на	 компјутерските	 мрежи;	
компјутерски	 софтвер	 за	 пребарување	 и	
преземање	 	информации,	веб	 -страници	и	други	
извори	 од	 компјутерската	 мрежа;	 компјутерски	
софтвер	 што	 обезбедува	 директориум	 на	
информации,	 веб-	 страници	 и	 извори	 достапни	
на	 компјутерски	 мрежи;	 компјутерски	 софтвер	
за	 давање	 повеќекратен	 кориснички	 пристап	
на	 компјутерската	 мрежа	 за	 ширење	 	 различни	
информации;	софтвер	за	заштита	на	компјутерски	
монитор;	 компјутерски	 софтвер	 што	 содржи	
интерактивен	 производ	 за	 забава,	 овозможува	
корисниците	да	 се	прилагодат	на	доживувањето	
при	 гледање,	 слушање	 и	 играње	 со	 изборот	 и	
обработката	на	приказот,	изведувањето	на	аудио,	
видео	и	аудиовизуелните	елементи	од	страна	на	
корисниците	во	област	на	музиката,	електронските	
игри,	видео	и	забавната	индустрија;	интерактивни	
видео	 игрички	 од	 виртуелната	 стварност	 што	
содржат	 компјутерски	 хардвер	 и	 софтвер,	
компјутерски	софтвер	за	анализа	и	обработка	на	
документи	во	областа	на	менаџментот	со	човечки	
ресурси;	 компјутерски	 софтвер	 за	 употреба	 во	
огласување	 на	 слободни	 работни	 места	 и	 во	
управување	 во	 процесот	 на	 вработување	 кој	
е	 поврзан	 за	 тоа	 огласување	 за	 употреба	 на	
глобалната	 комуникациска	 мрежа;	 компјутерска	
опрема	и	периферни	уреди,	т.е.	глувци,	тастатури,	
микрофони,	 џоистици,	 слушалки	 и	 подлоги	 за	
глушец	;	камери,	веб	камери;	дигитални	камери;	
ЦД	 плеери;	 МПЗ	 плеери	 ;	 ДВД	 плеери;	 видео	
монитори,	 т.е.	 телевизори,	 ЛЦД	 монитори	 и	 ТВ	
монитори	 со	 висока	дефиниција;	 радио	пејџери,	
безжични	 преносни	 комуникациски	 единици	
за	 пренос,	 примање	 или	 поинаков	 пристап	 на	
комуникациските	 мрежи,	 звучни	 и	 видео	 записи	
што	може	да	се	преземат	на	кориснички	компјутер	
и		содржат	музика,	музички	приредби	и	образовен	
материјал;	звучни	и	видео	записи	што	не	може	да	
се	 преземат	 на	 кориснички	 компјутер	 и	 содржат	
музика,	музички	приредби	и	образовен	материјал;	
музички	звучни	записи	што	може	да	се	преземат	
на	 кориснички	 компјутер;	 компјутерски	 софтвер	
што	може	да	се	преземат	на	кориснички	компјутер	
за	употреба	како	он-лајн	календар	
кл.	35 	 услуги	на	огласување	и	рекламирање	за	
други,		имено		поставување	реклами	и	промотивни	
прикази	 за	други	 на	 електронски	 сајтови	што	 се	
достапни	 преку	 компјутерски	 мрежи	 ;	 ширење	
рекламни	пораки,	имено,	обезбедување	рекламни	
графички,	мултимедиумлни	и	интерактивни	слики	
по	 пат	 на	 компјутерски	 мрежи	 за	 употреба	 на	
персонални	 појдовни	 страници;	 промовирање	
стоки	и	услуги	за	други	по	пат	на	он-лајн	продажни	
центри	 со	 линкови	 кон	 малопродажните	 веб	 -
страници	 на	 други;	 он-лајн	 аукции;	 давање	 он-
лајн	малопродажба,	нарачки	по	пошта	и	деловно	
управување	со	аукција;	демографски	консултантски	
услуги;	 давање	 информации	 преку	 интернет	 во	
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врска	 со	 стоката	 и	 услугите	 за	 други	 во	 форма	
на	водич	за	купувачите;	услуга	он-лајн	споредба	
на	 купувањето;	 он-лајн	 аукции;	 составување	
и	 одржување	 он-лајн	 каталози;	 давање	 он-
лајн	 комерцијални	 и	 станбени	 информациони	
директориуми	 на	 интернет	 ;	 давање	 услуги	 за	
он-лајн	директориуми	информации	што	исто	така	
содржат	 хиперлинкови	 кон	 други	 веб-	 страници;	
информации	за	телефонски	именици;	управување	
со	 компјутерски	 бази	 на	 податоци;	 деловно	
советување	 и	 техничка	 поддршка	 во	 врска	 со	
огласување	и	маркетинг	на	веб	-страници	за	други;	
услуги	 на	 деловно	 советување;	 обезбедување	
веб-	 страници	 во	 области	 на	 деловни	 конкурси	
и	 поставување	 биографија	 што	 нудат	 размена	
на	 информации;	 уредување	 и	 водење	 саеми	
за	 вработување	 осмислени	 да	 им	 олеснат	 на	
работодавачите	 да	 ги	 запознаат	 потенцијалните	
вработени;	 советување	 во	 врска	 со	 деловен	
маркетинг	 во	 областа	 на	 он-лајн	 веб	 -страници	
на	 он-лајн	 трговија;	 општи	 услуги	 на	 упатување	
на	 деловно	 поврзување,	 т.е.	 рекламирање	 на	
стоки	и	услуги	за	други	со	пренесување		деловни	
насоки	 и	 напатствија	 низ	 сите	 деловни	 гранки;	
управување	 со	 компјутерски	 бази	 на	 податоци	
за	 други;	 давање	 информации	 во	 областа	 на	
вработувањето;	 давање	 	 информации	 во	 врска	
со	купоните	за	други;	давање	на	информации	за	
потрошувачка	стока	по	пат	на	интернет	
кл.	38	 	 услуги	на	емитување	и	пренос	на	аудио,	
видео	и	мултимедиумлна	содржина	преку	радио,	
мобилна	 комуникација,	 безжична	 комуникација,	
интернет,	 електронски	 комуникациски	 мрежи	
и	 компјутерски	 мрежи;	 услуги	 на	 електронска	
пошта;	 давање	 	 пристап	 за	 повеќе	 корисници	
до	 компјутерски	 мрежи;	 давање	 на	 услуги	
за	 брзо	 спојување	 на	 интернет;	 електронски	
пренос	 на	 податоци,	 пораки,	 слики	 и	 документи	
преку	 компјутерски	 мрежи	 ;	 услуги	 на	 интернет	
телефонирање;	 давање	 услуги	 на	 телефонски	
комуникации	 преку	 компјутерски	 терминали	 и	
мрежи;	услуги	на	пејџинг;	услуги	на	електронски	
пренос	 на	 пораки	 „сочувај	 и	 испрати”;	
обезбедување	 он-лајн	 простор	 за	 чет	 (chat)	 и	
електронски	 огласни	 табли	 за	 пренос	 на	 пораки	
меѓу	 корисниците	 во	 областите	 од	 заеднички	
интерес;	услуги	на	 говорна	пошта;	давање	веб	 -
услуги,	телефонска	и	безжична	дигитална	говорна	
пошта;	 пренос	 на	 персонализирани	 честитки	 за	
други	преку	електронска	пошта;	обезбедување	он-
лајн	комуникациски	линкови	кои	пренесуваат	веб-
сајт	на	 корисникот	на	други	локални	и	 глобални	
веб	-страници	
кл. 41 	услуги	на	забава	во	облик	на	давање	он-лајн	
игрички	и	натпревари	преку	компјутерски	мрежи;	
он-лајн	 компјутерски	 услуги	 што	 овозможуваат	
пронаоѓање	 на	 други	 играчи	 и	 играње	 игрички	
преку	комуникациски	мрежи;	давање	информации	
во	 врска	 со	 електронски	 компјутерски	 игрички;	
емитување	тековни	забавни	програми	преку	радио,	
мобилна	 комуникација,	 безжична	 комуникација,	
интернет,	 елекгронски	 комуникациски	 мрежи	
и	 компјутерски	 мрежи	 во	 областа	 на	 вестите,	
временска	 прогноза,	 спорт,	 патување,	 актуелни	

настани,	 известувања,	 информации	 за	 кариера,	
компјутерство,	 технологија,	 купување,	 аукција,	
филмови,	 театар,	 музика,	 здравје,	 образование,	
наука	и	финансии;	продукција	на	музички	видео	
програми,	за	емитување	на	компјутерски	мрежи;	
услуги	на	обезбедување	веб-	страници	што	содржат	
он-лајн	списанија	и	билтени	во	областа	на	вестите,	
временска	 прогноза,	 спорт,	 патувања,	 актуелни	
настани,	 известувања,	 кариери,	 компјутерство,	
технологија,	купување,	аукција,	филмови,	театар,	
музика,	здравје,	образование,	наука	и	финансии;	
услуги	 на	 забава,	 имено	 давање	 информации	
во	 областа	 на	 образованието,	 забава,	 вести	 и	
спорт	 за	 деца	 и	 возрасни	 преку	 компјутерски	
мрежи;	 давање	 попис	 на	 информации	 врзани	
за	 забава	 и	 телевизиски	 информации;	 давање	
информации	во	врска	со	резултатите	од	игри	на	
среќа;	 организирање	 и	 водење	 на	 натпревари	
и	 лига	 на	 виртуелни	 спортови;	 давање	 он-лајн	
информации	 за	 виртуелните	 спортски	 вести,	
давање	спортски	информации	по	пат	на	телефон,	
мобилен	телефон,	безжични	комуникациски	уреди	
и	 интернет;	 давање	 информации	 во	 областа	 на	
спортот,	спортски	резултати,	спортски	статистики,	
статистики	 за	 играчи,	 спортски	 коментари	 за	
натпреварот	 кој	 е	 во	 тек	 и	 редакциски	 спортски	
коментари	 преку	 интернет;	 водење	 обуки	 за	
да	 се	 обучат	 оние	 кои	 вработуваат	 работници	
и	 менаџери	 како	 би	 го	 подобриле	 процесот	 на	
вработување,	 давање	 информации	 и	 вести	 он-
јалн	во	областа	на	обучувањето	на	вработените;	
обезбедување	веб	-страница	која	содржи	музички	
приредби,	 музички	 видео	 спотови,	 филмски	
исечоци,	интервјуа	на	познати	личности,	ток	(talk)	
шоу	 програми,	 најави	 на	 телевизиски	 емисии,	
фотографии	 и	 друг	 забавен	 мултимедиумлен	
материјал;	 он-лајн	 фотографски	 услуги;	
обезбедување	снимена	музика	што	не	може	да	се	
пренесе	на	кориснички	компјутер,	информации	во	
областа	на	музиката,	коментари	и	статии	во	врска	
со	 музиката	 преку	 компјутерски	 мрежи;	 давање	
информации	во	врска	со	фотографијата	
кл.	 42 	 компјутерски	 услуги,	 имено,	 креирање	
индекс	на	нформации,	сајтови	и	други	извори	што	
се	 достапни	 на	 компјутерските	 мрежи	 за	 други;	
пребарување	и	преземање	информации,	сајтови	и	
други	извори	што	се	достапни	на	компјутерскигте	
мрежи	 за	 други;	 компјутерски	 услуги,	 имено,	
обезбедување	 на	 пребарување	 и	 добивање	 на	
податоци	 на	 глобалната	 компјутерска	 мрежа;	
дизајн,	креирање,	хостинг	и	одржување		веб-сајтови	
за	 други;	 обезбедување	 привремено	 користење		
он-лајн	софтвери	што	не	можат	да	се	преземат	на	
кориснички	компјутер	за	употреба	во	дизајнирање,	
креирање,	хостинг,	одржување	и	функционирање	
на	лични	веб-	страници;	хостинг	на	компјутерски	
софтверски	 апликации	 на	 други;	 давање		
прилагодени	он-лајн	веб	 -страници	што	содржат	
информации	 кои	 ги	 	 дефинираат	 	 корисниците,	
опфаќаат	пребарувачи	и	он-лајн	веб-	линкови	на	
други	веб	-страници;	обезбедување	регистрација	
на	домени;	услуги	на	он-лајн	мапирање;	услуги	на	
мапирање,	 имено,	 обезбедување	 веб	 -старници	
и	 линкови	 за	 географски	 информации,	 слики	 на	
мапи,	 траса	 на	 патување;	 компјутерски	 услуги,	
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имено,	компјутерски	софтвер	што	не	може	да	се	
преземе	на	 кориснички	 компјутер	и	 е	 обезбеден	
за	 филтрирање	 на	 несакани	 пораки,	 фајрвол	
(firewall)	заштита	и	услуги	на	сродна	контрола	на	
он-лајн	филтрирање;	овозможување	привремено	
користење	на	он-лајн	софтвер	ѓто	не	може	да	се	
преземе	на	кориснички	директориум	во	поглед	на	
информациите	за	вработување	
кл.	45		индувидуални	и	општествени	услуги	што	ги	
даваат	други	заради	задоволување	на	потребите	
на	 поедници;	 обезбедување	 информации	 во	
врска	 со	 посредување	 при	 запознавање	 луѓе	
посредување	 при	 запознавање	 луѓе;	 услуги	 на	
брачно	 посредување;	 услуги	 на	 заведување	 во	
календар	 и	 потсетувања	 обезбедени	 по	 пат	 на	
компјутерски	мрежи;	обезбедување		информации	
во	 врска	 со	 астрологија	 и	 хороскоп;	 услуги	
на	 информирање	 и	 советување	 во	 врска	 со	
сето	 гореспоменато,	 што	 се	 даваат	 он-лајн	 од	
компјутерска	 база	 на	 податоци	 или	 од	 интернет	
преку	 телефон	за	мобилна	комуникација;	 услуги	
на	информирање	и	советување	во	врска	со	сето	
гореспоменато	
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кл.	9 	компјутерски	софтвер;	целуларни	(подвижни)	
телефони;	 мобилни	 телефони;	 преносиви	
компјутери,	 персонални	 дигитални	 асистенти,	
персонални	 уреди	 за	 комуникација;	 безжични	
преносливи	 комуникациски	 уреди	 за	 пренос,	
прием	 или	 друг	 вид	 пристап	 кон	 комуникациски	
мрежи	
кл.	38		комуникациски	услуги;	телекомуникациски	
услуги;	 услуги	 на	 емитување	 програма;	 услуги	
на	 емитување	 и	 проток	 на	 аудио	 и	 видео	
програма;	 услуги	 на	 комуникација	 со	 помош	
на	 електронски	 мрежи;	 услуги	 на	 електронска	
пошта;	 овозможување	 пристап	 до	 широк	
асортиман	информации	од	општ	интерс	по	пат	на	
компјутерски	мрежи;	услуги	на	обезбедување	он-
лајн	зборувачници	и	електронски	огласни	табли	за	
пренос	на	пораки	меѓу	корисници	во	сфери	од	општ	
интерес;	услуги	на	пристап	до	интернет;	услуги	на	
обезбедување	пристап	до	компјутерски	мрежи	за	
повеќе	корисници;	услуги	на	електронски	пренос	
на	 податоци,	 пораки,	 слики	 и	 документи;	 услуги	
на	безжична	комуникација	и	електронски	пренос	
на	податоци,	звук,	пораки,	слики	и	документи	по	
пат	на	интернет;	услуги	на	обезбедување	пристап	
до	 компјутереки	 бази	 на	 податоци;	 услуги	 на	

обезбедување	 он-лајн	 пристап	 до	 компјутерски	
бази	 на	 податоци;	 услуги	 на	 овозможување	
пристап	 до	 електронски	 публикации;	 давање	
услуги	на	пребарување;	услуги	на	информирање	
и	 советување	 во	 врска	 со	 гореспоменатото,	
што	 се	 даваат	 он-лајн	 од	 компјутерски	 бази	 на	
податоци	 или	 од	 интернет	 преку	 телефон	 за	
мобилна	комуникација;	услуги	на	информирање	и	
советување	во	врска	со	гореспоменатото	
кл.	 41	 	 образовни	 услуги;	 подготвување	
обука;	 разонода	 (забава);	 спортски	 и	 културни	
активности;	услуги	на	он-лајн	фотографии;	услуги	
на	 он-лајн	 објавувања;	 услуги	 на	 информирање	
и	 советување	 во	 врска	 со	 гореспоменатото,	
што	 се	 даваат	 он-лајн	 од	 компјутерска	 база	 на	
податоци	 или	 од	 интернет	 преку	 телефон	 за	
мобилна	комуникација;	услуги	на	информирање	и	
советување	во	врска	со	гореспоменатото	
кл.	 42	 	 он-лајн	 компјутерски	 услуги;	 услуги	 на	
пребарување;	услуги	на	заведување	во	календар	
и	потсетувања	обезбедени	по	пат	на	компјутерски	
мрежи	за	организирање	и	снимање	на	состаноци	
и	настани	во	форма	на	компјутерски	програми	што	
можат	да	се	преземаат;	услуги	на	компјутерско	он-
лајн	мапирање;	услуги	на	обезбедување	користење	
софтверски	 апликации	 преку	 персонализирани	
интерфејс	веб-страници;	услуги	на	обезбедување	
привремно	користење	софтвер	што	не	може	да	се	
презема	 преку	 персонализирани	 интерфејс	 веб-	
страници	 за	 правење	 достапни	 уредени	 он-лајн	
веб	-страници	кои	содржат	податоци	дефинирани	
од	страна	на	 корисник,	вклучуваат	пребарување	
и	 он-лајн	 веб	 -линкови,	 водат	 до	 други	 сајтови;	
услуги	 на	 информирање	 и	 советување	 во	 врска	
со	 гореспоменатото,	 кои	 се	 даваат	 он-лајн	 од	
компјутерска	 база	 на	 податоци	 или	 од	 интернет	
преку	 телефон	за	мобилна	комуникација;	 услуги	
на	 информирање	 и	 советување	 во	 врска	 со	
гореспоменатото	
кл. 43	 	 обезбедување	 информации	 врзани	 за	
претпријатија	 кои	 се	 бават	 со	 храна	 и	 пијалаци;	
обезбедување	информации	во	врска	со	становање	
(станарски	работи);	и	обезбедување	информации	
во	 врска	 со	 привремено,	 сместување;	 услуги	
на	 информирање	 и	 советување	 во	 врска	 со	
гореспоменатото,	 што	 се	 даваат	 он-лајн	 од	
компјутерска	 база	 на	 податоци	 или	 од	 интернет	
преку	 телефон	за	мобилна	комуникација;	 услуги	
на	 информирање	 и	 советување	 во	 врска	 со	
гореспоменатото	
кл. 45	 	индивидуални	и	општествени	услуги	што	
ги	даваат	други	поради	задоволување	на	потреби	
на	 поединци;	 обезбедување	 на	 информации	 во	
врска	со	посредување	при	запознавање	на	луѓе,	
посредување	 при	 запознавање	 на	 луѓе;	 услуги	
на	 брачно	 посредување;	 услуги	 на	 заведување	
во	 календар	 и	 потсетување	 обезбедено	 по	
пат	 на	 компјутерски	 мрежи;	 обезбедување	
информации	во	врска	со	астрологија	и	хороскоп;	
услуги	 на	 информирање	 и	 советување	 во	 врска	
со	 гореспоменатото,	 што	 се	 даваат	 он-лајн	 од	
компјутерска	 база	 на	 податоци	 или	 од	 интернет	
преку	 телефон	за	мобилна	комуникација;	 услуги	
на	 информирање	 и	 советување	 во	 врска	 со	
гореспоменатото	
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(210)	 TM  2008/220	 (220)	 27/02/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Yahoo! Inc.
 701 First Avenue, Sunnyvale, CA 94089, US
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ		Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(540)	

YAHOO!

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	38		услуги	на	емитување	и	пренос	на	аудио,	видео	
и	мултимедиумлна	содржина	со	помош	на	радио,	
мобилни	 комуникации,	 безжични	 комуникации,	
интернет,	 електронски	 комуникациски	 мрежи	
и	 компјутерски	 мрежи;	 услуги	 на	 електронска	
пошта;	 услуги	 на	 обезбедување	 пристап	 до	
компјутески	 мрежи	 за	 повеќе	 учесници;	 услуги	
на	 овозможување	 брз	 пристап	 до	 интернет;	
услуги	 на	 електронски	 пренос	 на	 податоци,	
пораки,	слики	и	документи	по	пат	на	компјутерски	
мрежи;	 услуги	 на	 телефонски	 интернет;	 давање	
телефонски	 комуникациски	 услуги	 по	 пат	 на	
компјутерски	 терминали	 и	 мрежи;	 услуги	 на	
пејџинг;	 усуги	 на	 електронски	 пренос	 на	 пораки	
„сочувај	и	проследи”;	услуги	на	обезбедување	он-
лајн	 зборувачници	 и	 електронски	 огласни	 табли	
за	пренос	на	пораки	мегу	корисници	во	сфери	од	
општ	интерес;	услуги	на	говорна	пошта;	услуги	на	
веб,	телефонски	и	безжични	дигитални	гласовни	
пораки;	 услуги	 за	 пренос	 на	 персонализирани	
честитки	на	други	по	пат	на	електронска	пошта;	
услуги	 на	 обезбедување	 он-лајн	 комуникациски	
линкови	 кои	префрлуваат	 веб-сајт	 корисници	на	
други	локални	и	глобални	веб-	страници	

(210)	 TM  2008/223	 (220)	 28/02/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Lidl Stiftung & Co. KG
 Stiftsbergstr. 1  D-74167 Neckarsulm, Germany, 

DE
(740)	 ТОНЕВСКИ		ДРАГАН,	АДВОКАТ		бул.	„Кочо	Рацин”	

бр.	14/4	-	13,	1000	Скопје
(540)	

(591)	 црвена,	златножолта,	црна	и	бела
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 29	 	месо	 	и	 	 колбаси;	 	 	 производи	 	од	 	месо		
и	 	производи	од	колбаси;	конзерви	со	месо	и	со	
колбаси;	 пифтии	 од	 месо,	 екстракти	 од	 месо;	
готови	 јадења	 што	 првенствено	 се	 состојат	 од	
месо	и/или	колбаси	и/или	од	месни	производи	и/
или	од	колбасичарски	производи	и/или	зеленчук;	

сите	 претходно	 наведени	 производи	 исто	 така	
обработени	за	чување	и	конзервирање	

(210)	 TM  2008/225	 (220)	 28/02/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(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)	

TERBINAX

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	5 	фармацевтски	производи	

(210)	 TM  2008/226	 (220)	 28/02/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Yahoo! Inc.
 701 First Avenue, Sunnyvale, CA 94089, US
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ		Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(540)	

YAHOO! ONECONNECT

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	9		компјутерски	софтвер;	целуларни	(подвижни)	
телефони;	 мобилни	 телефони;	 преносливи	
компјутери,	 персонални	 дигитални	 асистенти,	
персонални	 уреди	 за	 комуникација;	 безжични	
преносливи	 комуникациски	 уреди	 за	 пренос,	
прием	 или	 друг	 вид	 пристап	 кон	 комуникациски	
мрежи	
кл.	38		комуникациски	услуги;	телекомуникациски	
услуги;	 услуги	 на	 емитување	 програма;	 услуги	
на	 емитување	 и	 проток	 на	 аудио	 и	 видео	
програма;	 услуги	 на	 комуникација	 со	 помош	 на	
електронски	мрежи;	услуги	на	електронска	пошта;	
овозможување	 пристап	 до	 широк	 асортиман	
на	 информации	 од	 општ	 интерс	 по	 пат	 на	
компјутерски	мрежи;	услуги	на	обезбедување	он-
лајн	 зборување	 и	 електронски	 огласни	 табли	 за	
пренос	на	пораки	меѓу	корисници	во	сфери	од	општ	
интерес;	услуги	на	пристап	до	интернет;	услуги	на	
обезбедување	пристап	до	компјутерски	мрежи	за	
повеќе	корисници;	услуги	на	електронски	пренос	
на	 податоци,	 пораки,	 слики	 и	 документи;	 услуги	
на	безжична	комуникација	и	електронски	пренос	
на	податоци,	звук,	пораки,	слики	и	документи	по	
пат	на	интернет;	услуги	на	обезбедување	пристап	
до	 компјутерски	 бази	 на	 податоци;	 услуги	 на	
обезбедување	 он-лајн	 пристап	 до	 компјутерски	
бази	 на	 податоци;	 услуги	 на	 овозможување	
пристап	 до	 електронски	 публикации;	 давање	
услуги	на	пребарување;	услуги	на	информирање	

TM 2008/220



Glasnik, 15/3, str. 151-346, juni 2008 Skopje   

Trgovski marki

315

и	 советување	 во	 врска	 со	 гореспоменатото,	
кои	 се	 даваат	 он-лајн	 од	 компјутерски	 бази	 на	
податоци	 или	 од	 интернет	 преку	 телефон	 за	
мобилна	комуникација;	услуги	на	информирање	и	
советување	во	врска	со	гореспоменатото	
кл.	 42	 	 он-лајн	 компјутерски	 услуги;	 услуги	
на	 пребарување;	 услуги	 на	 заведување	 во	
календар	 и	 потсетувања,	 обезбедени	 по	 пат	 на	
компјутерски	мрежи	за	организирање	и	снимање	
состаноци	 и	 настани	 во	 форма	 на	 компјутерски	
програми	 кои	 можат	 да	 се	 преземаат;	 услуги	
на	 компјутерско	 он-лајн	 мапирање;	 услуги	 на	
обезбедување,	користење	софтверски	апликации	
преку	персонализирани	интерфејс	веб	страници;	
услуги	 на	 обезбедување	 привремно	 користење	
на	 софтвер	 кој	 не	 може	 да	 се	 презема	 преку	
персонализирани	 интерфејс	 веб-	 страници	 за	
правење	достапни	уредени	он-лајн	веб-	страници	
кои	 содржат	 податоци	 дефинирани	 од	 страна	
на	 корисник,	 кои	 вклучуваат	 пребарување	 и	 он-
лајн	 веб-	 линкови	 кои	 водат	 до	 други	 сајтови;	
услуги	 на	 информирање	 и	 советување	 во	 врска	
со	 гореспоменатото,	 кои	 се	 даваат	 он-лајн	 од	
компјутерска	 база	 на	 податоци	 или	 од	 интернет	
преку	 телефон	за	мобилна	комуникација;	 услуги	
на	 информирање	 и	 советување	 во	 врска	 со	
гореспоменатото	
кл. 45 	 индивидуални	 и	 општествени	 услуги	 кои	
ги	даваат	други	поради	задоволување	на	потреби	
на	 поединци;	 обезбедување	 информации	 во	
врска	 со	 посредување	 при	 запознавање	 луѓе,	
посредување	 при	 запознавање	 луѓе;	 услуги	 на	
брачно	 посредување;	 индивидуални	 услуги	 на	
заведување	во	календар	и	потсетување	обезбедено	
по	 пат	 на	 компјутерски	 мрежи;	 обезбедување	
информации	во	врска	со	астрологија	и	хороскоп;	
услуги	 на	 информирање	 и	 советување	 во	 врска	
со	 	 гореспоменатото,	 кои	 се	 даваат	 он-лајн	 од	
компјутерска	 база	 на	 податоци	 или	 од	 интернет	
преку	 телефон	за	мобилна	комуникација;	 услуги	
на	 информирање	 и	 советување	 во	 врска	 со	
гореспоменатото	

(210)	 TM  2008/227	 (220)	 28/02/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Yahoo! Inc.
 701 First Avenue, Sunnyvale, CA 94089, US
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ		Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 9		компјутерски	софтвер;	целуларни	(подвижни)	
телефони;	 мобилни	 телефони;	 преносливи	
компјутери,	 персонални	 дигитални	 асистенти,	
персонални	 уреди	 за	 комуникација;	 безжични	
преносливи	 комуникациски	 уреди	 за	 пренос,	
прием	 или	 друг	 вид	 пристап	 кон	 комуникациски	
мрежи	

кл.	38 	комуникациски	услуги;	телекомуникациски	
услуги;	 услуги	 на	 емитување	 програма;	 услуги	
на	 емитување	 и	 проток	 на	 аудио	 и	 видео	
програма;	 услуги	 на	 комуникација	 со	 помош	 на	
електронски	мрежи;	услуги	на	електронска	пошта;	
овозможување	 пристап	 до	 широк	 асортиман	
на	 информации	 од	 општ	 интерс	 по	 пат	 на	
компјутерски	мрежи;	услуги	на	обезбедување	он-
лајн	 зборување	 и	 електронски	 огласни	 табли	 за	
пренос	на	пораки	меѓу	корисници	во	сфери	од	општ	
интерес;	услуги	на	пристап	до	интернет;	услуги	на	
обезбедување	пристап	до	компјутерски	мрежи	за	
повеќе	корисници;	услуги	на	електронски	пренос	
на	 податоци,	 пораки,	 слики	 и	 документи;	 услуги	
на	безжична	комуникација	и	електронски	пренос	
на	податоци,	звук,	пораки,	слики	и	документи	по	
пат	на	интернет;	услуги	на	обезбедување	пристап	
до	 компјутерски	 бази	 на	 податоци;	 услуги	 на	
обезбедување	 он-лајн	 пристап	 до	 компјутерски	
бази	 на	 податоци;	 услуги	 на	 овозможување	
пристап	 до	 електронски	 публикации;	 давање	
услуги	на	пребарување;	услуги	на	информирање	
и	 советување	 во	 врска	 со	 гореспоменатото,	
кои	 се	 даваат	 он-лајн	 од	 компјутерски	 бази	 на	
податоци	 или	 од	 интернет	 преку	 телефон	 за	
мобилна	комуникација;	услуги	на	информирање	и	
советување	во	врска	со	гореспоменатото	
кл. 42 	 он-лајн	 компјутерски	 услуги;	 услуги	
на	 пребарување;	 услуги	 на	 заведување	 во	
календар	 и	 потсетувања	 обезбедени	 по	 пат	 на	
компјутерски	мрежи	за	организирање	и	снимање	
состаноци	 и	 настани	 во	 форма	 на	 компјутерски	
програми	 кои	 можат	 да	 се	 преземаат;	 услуги	
на	 компјутерско	 он-лајн	 мапирање;	 услуги	 на	
обезбедување,	користење	софтверски	апликации	
преку	персонализирани	интерфејс	веб-	страници;	
услуги	 на	 обезбедување	 привремно	 користење	
на	 софтвер	 кој	 не	 може	 да	 се	 презема	 преку	
персонализирани	 интерфејс	 веб	 -страници	 за	
правење	достапни	уредени	он-лајн	веб	-страници	
кои	 содржат	 податоци	 дефинирани	 од	 страна	
на	 корисник,	 кои	 вклучуваат	 пребарување	 и	 он-
лајн	 веб	 -линкови	 кои	 водат	 до	 други	 сајтови;	
услуги	 на	 информирање	 и	 советување	 во	 врска	
со	 гореспоменатото,	 кои	 се	 даваат	 он-лајн	 од	
компјутерска	 база	 на	 податоци	 или	 од	 интернет	
преку	 телефон	за	мобилна	комуникација;	 услуги	
на	 информирање	 и	 советување	 во	 врска	 со	
гореспоменатото	
кл.	45 	 индивидуални	 и	 општествени	 услуги	 кои	
ги	даваат	други	поради	задоволување	на	потреби	
на	 поединци;	 обезбедување	 	 информации	 во	
врска	 со	 посредување	 при	 запознавање	 луѓе,	
посредување	 при	 запознавање	 луѓе;	 услуги	 на	
брачно	 посредување;	 индивидуални	 услуги	 на	
заведување	во	календар	и	потсетување	обезбедено	
по	 пат	 на	 компјутерски	 мрежи;	 обезбедување	
информации	во	врска	со	астрологија	и	хороскоп;	
услуги	 на	 информирање	 и	 советување	 во	 врска	
со	 	 гореспоменатото,	 кои	 се	 даваат	 он-лајн	 од	
компјутерска	 база	 на	 податоци	 или	 од	 интернет	
преку	 телефон	за	мобилна	комуникација;	 услуги	
на	 информирање	 и	 советување	 во	 врска	 со	
гореспоменатото	
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(210)	 TM  2008/228	 (220)	 29/02/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 СКОПСКИ ПАЗАР акционерско друштво во 

приватна сопственост увоз-извоз Скопје
 бул. Јане Сандански, бр. 109 б Скопје, MK
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ		ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црвенa,	сина	и	бела	
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	43 	услуги	за	подготвување	храна	и	пијалaци	

(210)	 TM  2008/230	 (220)	 29/02/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Златевски Љубиша
 ул. „Фазанерија” 1  бр.96,  Гостивар, MK
(540)	

(591)	 црвена,	црна,	жолта
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	32 	енергетски	безалкохолни	пијалаци	

(210)	 TM  2008/231	 (220)	 03/03/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Cott Beverages, Inc
 5519 W. Idlewild Avenue, Tampa, Florida 33634-

8016, US
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ		Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(540)	

ORIENT EMPORIUM TEA CO.

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	32		чаеви	и	пијалаци	на	база	на	чај	

(210)	 TM  2008/232	 (220)	 03/03/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 MITAC INTERNATIONAL CORP. (a corporation 

incorporated under the laws of Taiwan)
 1, R & D Road 2, Hsinchu Science-Based Industrial 

Park, Hsinchu Hsien, TW
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ		ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 9  компјутери;	 компјутерски	 печатари;	 диск	
драјвери;	 компјутерски	 тастатури;	 компјутерски	
софтвер;	компјутерско	 глувче;	додатни	картички;	
модули	 од	 табли	 со	 печатено	 коло;	 модеми;	
компјутерски	 монитори;	 компјутерски	 скенери;	
персонални	дигитални	асмстенти	 (ПДА);	мрежни	
картчки;	 компјутерски	 мрежни	 контролери;	
телефонски	 сетови;	 телефонски	 машини	 за	
одговарање;	 мобилни	 телефони;	 целуларни	
телефони;	 уреди	 што	 не	 се	 држат	 во	 рака	 за	
целуларни	телефони	употребувани	во	автомобил;	
држачи	 за	 целуларни	 телефони	 употребувани	
во	 автомобил;	 сателитски	 навигациски	 системи,	
имено,	 глобален	 позиционирачки	 систем	
(ГПС);	 авто-електронски	 навигациски	 системи;	
сателитски	глобално	позиционирачки	приемници;	
навигациски	 системи	 за	 следење	 и	 трасирање	
возила	 и	 бродови;	 полупроводници;	 интерфејс	
картчки;	 интегрирани	 кола;	 МПЗ	 плеери	
(МПЗ);	 преносливи	 мултимедиумски	 плеери;	
телевизори	со	екран	од	течни	кристали	(ЛЦД	ТВ);	
мултимедиумски	 плеери;	 дигитални	 медиумски	
адаптери;	 електронски	 уреди	 за	 играње	 за	
употреба	со	телевизори	

(210)	 TM  2008/235	 (220)	 03/03/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Wm. WRIGLEY Jr. Company
 410 North Michigan Avenue, Chicago, IL 60611, 

US
(740)	 Бајалски	Димитар,	адвокат		Ул.	Ѓуро	Ѓаковиќ	бр.	

72/1-1	1000	Скопје
(540)	

FUNKY FRUIT

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 30	 	 слаткарски	 производи,	 гуми	 за	 џвакање,	
гуми	 за	 џвакање	 од	 кои	 се	 прават	 балончиња,	
бонбони	и	бонбони	со	вкус	на	нане	
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(210)	 TM  2008/237	 (220)	 04/03/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 NIHON NOHYAKU CO., LTD.
 2-5, Nihonbashi 1-chome, Chuo-ku, Tokyo, JP
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ		ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

TODOME

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 5 	 инсектициди,	 акарициди,	 митециди,	
фунгициди,	 хербициди	 и	 други	 земјоделски	
хемикалии	

(210)	 TM  2008/240	 (220)	 04/03/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 HINO JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 

trading as HINO MOTORS, LTD.), a Japanese 
Corporation

 1-1, HINODAI 3-CHOME, HINO-SHI, TOKYO, JP
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	12		автомобили;	камиони;	автобуси;	делови	и	
приклучоци	за	автомобили;	машини	и	мотори	за	
сувоземни	возила	
кл. 37  поправка	или	одржување	на	автомобили	

(210)	 TM  2008/241	 (220)	 04/03/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 HINO JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 

trading as HINO MOTORS, LTD.), a Japanese 
Corporation

 1-1, HINODAI 3-CHOME, HINO-SHI, TOKYO, JP
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ			ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	12		автомобили;	камиони;	автобуси;	делови	и	
приклучоци	за	автомобили;	машини	и	мотори	за	
сувоземни	возила	
кл. 37		поправка	или	одржување	на	автомобили	

	

(210)	 TM  2008/252	 (220)	 10/03/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 ДПТУ МАКС увоз-извоз ДООЕЛ
 ул. Климент Охридски бб, Струмица, MK
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ		Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	29		чипс	пржени	компири	

(210)	 TM  2008/253	 (220)	 10/03/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 ДПТУ МАКС увоз-извоз ДООЕЛ
 ул. Климент Охридски бб, Струмица, MK
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ		Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(540)	

(591)	 бела	и	црвена
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	29		арашиди	(путер	од	арашид);	варен	зеленчук;		
грозје/	 суво/;	желатин	 за	 	 исхрана;	 	 какао-путер;		
кокос	 (сушен	 	 кокосов	 	 орев);	 конзервиран	
зеленчук;	 	 конзервирани	 шампињони	 /печурки/;	
краставички,	 кисели;	 мармалад;	 	 подготвуван			
арашид;			подготвувани			бадеми;		путер	од	арашид;	
сушен	зеленчук;	чипс	/пржени	компири/;	џем	
кл.	30		ароми	/мирудии/	(различни	од	етеричните	
масла);	 бадеми	 пржени	 во	 шеќер;	 бисквити;	
бонбони;	 вафли;	 гриз;	 двопек	 /препечен	 леб/;	
какао	 ;	 карамел	бонбони;	 кари	 /мирудија/;	 кафе;	
кечап	 /сос/;	 компирово	 прашно	 за	 употреба	 во	
исхраната;	мајонез;	макарони	;	марципан	/слатки	
од	 шеќер	 и	 бадем/;	 мед;	 медени	 слатки;	 мента	
(бонбони	од	мента);	мирудии/;	ориз;	пастили	/бон–
бони/;	 пиперка	 /мирудија/;	 пудинзи;	 пченкарни	
пуканки	 /поп-корн/;	 пченкарни	 снегулки;	 салати	
(сосови	 за	 салати);	 сенф;	 скроб	 за	 употреба	
во	 исхраната;	 сладолед;	 сладолед	 (прашок	 за	
сладолед);	слаткарски	производи;	слатки;	сосови	
/со	 исклучок	 на	 сосови	 за	 салати/;	 тестенини	 за	
исхрана;	 фино	 ситно	 печиво;	 цимет	 /мирудија/;	
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црн	пипер;	чајни	колачња	/мињони/;	шпагети	
кл.	31		леќа	/зеленчук/	свежа;	лешници	

(210)	 TM  2008/266	 (220)	 13/03/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(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)	

DOVE SATIN TOUCH

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 3	 	 сапуни;	 парфимерија,	 етерични	 масла,	
козметики;	 колонски	 води,	 тоалетни	 води,	
парфимирани	 спрееви	 за	 тело;	 масла,	 креми	
и	 лосиони	 за	 кожата;	 пена	 за	 бричење,	 гел	 за	
бричење,	 лосиони	 за	 пред	 и	 после	 бричење;	
талк-пудра;	 препарати	 за	 капење	 и	 туширање;	
лосиони	 за	 коса;	 пасти	 за	 заби;	 не-медицински	
препарати	за	миење	на	устата;	дезодоранси;	анти-
перспиранти	 за	 лична	 употреба;	 не-медицински	
тоалетни	препарати	

(210)	 TM  2008/279	 (220)	 15/03/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 ЗДРУЖЕНИЕ НА ГРАЃАНИ ЦЕНТАР ЗА 

ДЕМОКРАТИЈА И БЕЗБЕДНОСТ-СКОПЈЕ 
АТАНАС КОЗАРЕВ

 ул. Пандил Шишков бр. 4/19-Аеродром-Скопје, 
MK

(540)	

(591)	 сива	и	сина
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 41	 	образовни	услуги,	подготвување	настава,	
забава,	спортски	и	културни	услуги	

(210)	 TM  2008/283	 (220)	 18/03/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 UNILEVER N.V.
 Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ		Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје

(540)	

ASEPSO

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	3 	 сапуни,	медицински	сапуни,	 течни	сапуни,	
дезинфекциски	 сапуни;	 производи	 за	 туширање	
и	капење;	вклучително	пена	за	капење	и	 гелови	
за	 туширање;	 талк	 пудра;	 течни	 производи	 за	
миење	раце	и	тело;	шампони;	влажни	шамичиња,	
шамичиња	 импрегнирани	 со	 немедицински	
препарати	 за	 лична	 употреба,	 шамичиња	
импрегнирани	 со	 парфимирани	 препарати;	
шамичиња	импрегнирани	со	тоалетни	препарати	
и	 препарати	 за	 чистење;	 парфимериски	
производи;	 етерични	 масла;	 препарати	 за	 коса;	
препарати	 за	нега	на	 кожата;	анти	перспиранти;	
детергенти;	пасти	за	заби;	препарати	за	белење	
и	 останати	 супстанциии,	 се	 за	 перење	 алишта;	
препарати	 за	 чистење,	 полирање,	 одмастување	
и	 стружење;	 санитарни	 препарати;	 медицински	
хигиенски	препарати;	дезодоранси;	препарати	за	
освежување	на	воздухот	

(210)	 TM  2008/284	 (220)	 18/03/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 

trading as Nissan Motor Co., Ltd.)
 No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, 

Kanagawa-ken , JP
(740)	 Бајалски	Димитар,	 адвокат	 Ул.	 Ѓуро	 Ѓаковиќ	 бр.	

72/1-1	1000	Скопје
(540)	

EX37

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 12  автомобили,	вагони,	камиони,	комбиња,	арни	
возила,	 возила	 за	 спортска	 употреба,	 автобуси,	
возила	за	рекреација	(RV),	спортски	коли,	тркачки	
коли,	 камиони,	 виљушкари,	шлепери	 (трактори),	
и	нивни	структурни	и	содветни	делови;	трактори;	
аларми	против	кражби	на	возила;	лепливи	гумени	
парчиња	 за	 поправка	 на	 цевки	 или	 гуми;	 сите	
опфатени	со	интернационалната	класата	12	

(210)	 TM  2008/287	 (220)	 19/03/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 ACTAVIS GROUP HF.
 Reykjavikurvegur 78, Hafnarfjordur 220, IS
(740)	 НОШПАЛ		БОРИС,	адвокат		Ул.	„Љубљанска’’	бб,	

1000	Скопје,	1000,	Скопје
(540)	

CIOSPRIN
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(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 5 	 фармацевтски	 и	 ветеринарни	 препарати;	
санитарни	препарати	за	медицински	цели;	диетски	
супстанциии	 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  2008/288	 (220)	 19/03/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 King Car Food Industrial Co., Ltd.
 No. 230,  Roosevelt Road, Sec.3, Taipei, Taiwan, 

R.O.C., TW
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ		ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 30	 	 чај,	 зелен	 чај,	 чај	 од	 лимун,	 леден	 чај,	
пијалаци	 од	 чај,	 кафе,	 кафе	 во	 зрна,	 кафе	 во	
вреќички,	 кафе	во	прав,	инстант	 кафе,	пијалаци	
од	 кафе,	 напивки	 од	 кафе	 со	 млеко,	 мирудии	
од	 кафе,	 напивки	 базирани	 на	 кафе,	 чоколадни	
пијалаци,	 пијалаци	 од	 какао,	 гуми	 за	 џвакање,	
бонбони	 со	 кафе,	 бонбони,	 пуканки,	 колач,	
инстант	фиде	(тестенини),	фиде	(тестенини);	сите	
вклучени	во	класата	30	

(210)	 TM  2008/289	 (220)	 19/03/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Wm. WRIGLEY Jr. Company
 410 North Michigan Avenue, Chicago, IL 60611, 

US
(740)	 Бајалски	Димитар,	адвокат		Ул.	Ѓуро	Ѓаковиќ	бр.	

72/1-1	1000	Скопје
(540)	

LEMON ICE

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 30 	 слаткарски	 производи,	 имено,	 гуми	 за	
џвакање	со	кои	се	прават	балончиња,	бонбони	и	
бонбони	со	вкус	на	нане	

(210)	 TM  2008/291	 (220)	 20/03/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Друштво за трговија на мало и големо КАМ 

ДОО
 Бул.”Србија” бр. 35, 1000 Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.	 ”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

BLUE SEA

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 29		риба,	риба	и	производи	врз	база	на	риба,	
конзервирана,	 полу	 конзервирана	 риба,	 рибини	
филети,	риболов	(производи	добиени	со	риболов),	
сардини,	туна,	харинги	
кл.	35 	трговски	дејности,	увоз-извоз	 (агенции	за	
увоз-извоз)	

(210)	 TM  2008/292	 (220)	 21/03/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 БАБИЛОН СОФТВЕР СОЛУШН Друштво за 

услуги ДООЕЛ 1000 СКОПЈЕ
 Ул.Трифун Хаџи Јанев бр.5/1, MK
(740)	 МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ,	Д.О.О.	Скопје		Ул.	Апостол	

Гусларот	3,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 бела,	сива,	сина,	црвена,	жолта	и	црна
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 42  научни	и	технолошки	услуги	,	истражувања	
и	 планирање	 што	 се	 однесуваат	 на	 услуги	 за	
индустриски	анализи	и	истражувања;	проектирање	
и	развој	на	компјутерски	хардвер	и	софтвер	

(210)	 TM  2008/294	 (220)	 21/03/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Lidl Stiftung & Co. KG
 Stiftsbergstr. 1  D-74167 Neckarsulm, Germany, 

DE
(740)	 ТОНЕВСКИ		ДРАГАН,	АДВОКАТ		бул.	„Кочо	Рацин”	

бр.	14/4	-	13,	1000	Скопје
(540)	

(591)	 зелена,	окер	и	бела	
(551)	 индивидуална
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(510,	511)
кл.	 29 	 месо,	 производи	 од	 месо,	 колбаси,	
колбасичарски	производи,	конзерви	со	месо	и	со	
колбаси,	пифтии	од	месо,	екстракти	од	месо,	месни	
екстракти,	готови	јадења	кои	пред	се	се	состојат	
од	месо	и/или	од	колбасичарски	производи	и/или	
од	зеленчук	

(210)	 TM  2008/296	 (220)	 21/03/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(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 ADVENTURE

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 3 	 сапуни;	 парфимерија,	 етерични	 масла,	
козметики;	 колонски	 води,	 тоалетни	 води,	
парфимирани	 спрејови	 за	 тело;	 масла,	 креми	
и	 лосиони	 за	 кожата;	 пена	 за	 бричење,	 гел	 за	
бричење,	лосиони	за	пред	и	после	бричење;	талк-
пудра;	препарати	за	капење	и	туширање;	лосиони	
за	коса;	пасти	за	заби;	немедицински	препарати	за	
миење	на	устата;	дезодоранси;	антиперспиранти	
за	 лична	 употреба;	 немедицински	 тоалетни	
препарати	

(210)	 TM  2008/297	 (220)	 21/03/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 PLIVA HRVATSKA d.o.o.
 Ulica grada Vukovara 49, 10000 Zagreb, HR
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ			ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(540)	

VILPIN

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	5		фармацевтски	производи	

(210)	 TM  2008/298	 (220)	 21/03/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 PLIVA HRVATSKA d.o.o.
 Ulica grada Vukovara 49, 10000 Zagreb, HR
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(540)	

REODON

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	5		фармацевтски	производи	

(210)	 TM  2008/311	 (220)	 25/03/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Друштво за издавачка дејност, трговија и 

услуги КОЛОР МЕДИА Доеел-Скопје
 ул. Дебарце бр. 3 1000 Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 16 	 хартија,	 картон	 и	 производите	 од	 нив,	
кои	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	 печатени	
работи,	 книговезнички	 материјал,	 фотографии,	
канцелариски	материјал,	лепила	за	канцелариска	
и	 куќна	 употреба,	 машини	 за	 пишување	
и	 канцелариски	 прибор	 (освен	 мебелот),	
материјали	за	пакување,	 кои	не	се	опфатени	во	
другите	класи,	карти	за	играње,	печатарски	букви,	
клишиња,	весници,	печатени	изданија,	печатарски	
производи,	 публикации,	 брошури,	 фотографии,	
известување,	книги,	нацрти	
кл.	35 	објавување	рекламини	текстови,	огласување	
(рекламирање),	 изнајмување	 рекламен	 простор,	
јавно	 мислење,	 објавување	 на	 јавни	 текстови,	
пропагандни	дејности,	рекламна	хроника	
кл. 41 	 образовни	 услуги,	 подготвување	
на	 наставата,	 забава,	 спортски	 и	 културни	
активности	

(210)	 TM  2008/315	 (220)	 26/03/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Производно, трговско и услужно друштво 

НАС-КОМ Насер ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
 ул.Божин Николов-Силни бр.20, 1000 Скопје, 

MK
(740)	 ЈОАНИДИС	ЈОВАН,	АДВОКАТ			ул.”Орце	Николов”	

155б,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	25 	сите	видови	обувки,	вклучително	и	спортски	
обувки	

TM 2008/294
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(210)	 TM  2008/322	 (220)	 31/03/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija 

Vrsac
 Beogradski put bb,  26300 Vrsac, YU
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ		Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(540)	

ZYMBAKTAR

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 5	 	фармацевтски	 и	 ветеринарски	 препарати;	
санитарни	 препарати	 за	 медицински	 цели;	
диететски	 супстанциии	 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  2008/323	 (220)	 31/03/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija 

Vrsac
 Beogradski put bb,  26300 Vrsac, YU
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ		Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(540)	

SABAX

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 5	 	фармацевтски	 и	 ветеринарски	 препарати;	
санитарни	 препарати	 за	 медицински	 цели;	
диететски	 супстанциии	 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  2008/324	 (220)	 31/03/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija 

Vrsac
 Beogradski put bb,  26300 Vrsac, YU
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ		Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(540)	

NEODEKSACIN

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	5	 	фармацевтски	 и	 ветеринарски	 препарати;	
санитарни	 препарати	 за	 медицински	 цели;	
диететски	 супстанциии	 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  2008/325	 (220)	 31/03/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija 

Vrsac
 Beogradski put bb,  26300 Vrsac, YU
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ		Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(540)	

ERYNORM

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 5	 	фармацевтски	 и	 ветеринарски	 препарати;	
санитарни	 препарати	 за	 медицински	 цели;	
диететски	 супстанциии	 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  2008/326	 (220)	 31/03/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija 

Vrsac
 Beogradski put bb,  26300 Vrsac, YU
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ		Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(540)	

CEFIM

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	5	 	фармацевтски	 и	 ветеринарски	 препарати;	
санитарни	 препарати	 за	 медицински	 цели;	
диететски	 супстанциии	 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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(210)	 TM  2008/327	 (220)	 31/03/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija 

Vrsac
 Beogradski put bb,  26300 Vrsac, YU
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ		Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(540)	

BICIT HP

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	5  фармацевтски	 и	 ветеринарски	 препарати;	
санитарни	 препарати	 за	 медицински	 цели;	
диететски	 супстанциии	 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  2008/328	 (220)	 31/03/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija 

Vrsac
 Beogradski put bb,  26300 Vrsac, YU
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ		Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(540)	

HETASORB

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	5	 	фармацевтски	 и	 ветеринарски	 препарати;	
санитарни	 препарати	 за	 медицински	 цели;	
диететски	 супстанциии	 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  2008/342	 (220)	 01/04/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Astellas Pharma Inc.
 3-11, Nihonbashi-Honcho 2-chome, Chuo-ku, 

Tokyo, JP
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ		Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје

(540)	

(591)	 бела	и	розова
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	5	 	фармацевтски	 препарати	и	 супстанции	 за	
човечка	употреба	(употреба	на	луѓето)	

(210)	 TM  2008/343	 (220)	 01/04/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Astellas Pharma Inc.
 3-11, Nihonbashi-Honcho 2-chome, Chuo-ku, 

Tokyo, JP
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ		Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(540)	

ADVAGRAF

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	5  фармацевтски	 препарати	и	 супстанции	 за	
човечка	употреба	(употреба	на	луѓето)	

(210)	 TM  2008/375	 (220)	 10/04/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

М и А БЕВЕРИЏИС ДООЕЛ експорт - импорт 
Скопје

 ул. Новопроектирана б.б. Кисела Вода, MK
(740)	 НОШПАЛ		БОРИС,	адвокат		Ул.	„Љубљанска’’	бб,	

1000	Скопје,	1000,	Скопје
(540)	

КАПЕТАН GR8

(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. 32 	 пиво,	 минерална	 и	 сода	 вода	 и	 други	
безалкохолни	 пијалaци,	 пијалaци	 од	 овошје	 и	
овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалaци	

TM 2008/327
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кл.	43  подготвување	храна	и	пијалaци;	привремено	
сместување	

(210)	 TM  2008/385	 (220)	 11/04/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 BOSNALIJEK, farmaceutska i hemijska industrija, 

dionicko drustvo
 Jukiceva 53, 71000 Sarajevo, BA
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ			ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(540)	

NAF BOSNALIJEK

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	5	 	фармацевтски	 и	 ветеринарски	 препарати;	
санитарни	 препарати	 за	 медицински	 цели;	
диететски	 супстанциии	 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  2008/387	 (220)	 14/04/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

М и А БЕВЕРИЏИС ДООЕЛ експорт - импорт 
Скопје

 ул. Новопроектирана б.б. Кисела Вода, MK
(740)	 НОШПАЛ		БОРИС,	адвокат	Ул.	„Љубљанска’’	бб,	

1000	Скопје,	1000,	Скопје
(540)	

JAFFA 100

(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.	 32 	 пиво,	 минерална	 и	 сода	 вода	 и	 други	
безалкохолни	 пијалаци,	 пијалаци	 од	 овошје	 и	
овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалаци	
кл. 43		подготвување	храна	и	пијалаци;	привремено	
сместување	

(210)	 TM  2008/388	 (220)	 14/04/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

М и А БЕВЕРИЏИС ДООЕЛ експорт - импорт 
Скопје

 ул. Новопроектирана б.б. Кисела Вода, MK

(740)	 НОШПАЛ		БОРИС,	адвокат		Ул.	„Љубљанска’’	бб,	
1000	Скопје,	1000,	Скопје

(540)	

JAFFA FRESH

(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.	 32	 	 пиво,	 минерална	 и	 сода	 вода	 и	 други	
безалкохолни	 пијалаци,	 пијалаци	 од	 овошје	 и	
овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалаци	
кл. 43  подготвување	храна	и	пијалаци;	привремено	
сместување	

(210)	 TM  2008/396	 (220)	 15/04/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Друштво за производство, промет и услуги 

СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
 Стопански комплекс Илинден б.б., MK
(740)	 НОШПАЛ		БОРИС,	адвокат		Ул.	„Љубљанска’’	бб,	

1000	Скопје,	1000,	Скопје
(540)	

PERFECT

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 29	 	 месо,	 риба,	 живина	 и	 дивеч,	 месни	
преработки,	 конзервирано,	 смрзнато,	 сушено	 и	
варено	овошје	и	зеленчук,	желе,	џемови,	компоти,		
јајца,	млеко	и	млечни	производи,		масла	и	масти	
за	јадење	

(210)	 TM  2008/399	 (220)	 15/04/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 „BALKANPHARMA TROYAN” A.D.
 ul. Krairechna 1, Troian 5600, BG
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

IMOPER

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	5		фармацевтски	производи	
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(210)	 TM  2008/403	 (220)	 16/04/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(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)	

АЛЕДОКС

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	5		фармацевтски	производи,	коскено	-	мускулни	
лекови	

(210)	 TM  2008/404	 (220)	 16/04/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(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)	

МАКЦИН

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	5		фармацевтски	производи	

(210)	 TM  2008/405	 (220)	 16/04/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(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)	

БИСОБЕЛ

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	5		фармацевтски	производи	

(210)	 TM  2008/406	 (220)	 16/04/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(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)	

МИРОБАКТ

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 5 	 фармацевтски	 производи,	 дерматолошки	
препарати	

(210)	 TM  2008/407	 (220)	 16/04/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(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)	

ТИРАМАТ

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	5 	фармацевтски	производи,	лекови	за	нервен	
систем	

(210)	 TM  2008/408	 (220)	 16/04/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(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)	

ЗОЛТЕКС

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	5	 	фармацевтски	производи,	 гастро-интести–
нални	лекови	

(210)	 TM  2008/409	 (220)	 16/04/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(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)	

АРВИНД

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 5  фармацевтски	производи	
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(210)	 TM  2008/412	 (220)	 17/04/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 СИДИРОН ДОО Скопје
 Бул. Кузман Јосифовски Питу бр. 28/24  1000 

Скопје, MK
(540)	

СИДИРОН

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	35	 	 огласување,	водење	на	работење,	упра–
вување	со	работи,	канцелариски	работи	
кл. 36	 	 осигурување,	финансиски	 работи,	моне–
тарни	работи,	работи	поврзани	со	недвижен	имот	
кл. 37		градежни	конструкции,	поправки,	инстала–
циски	услуги	

(210)	 TM  2008/413	 (220)	 17/04/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 КАПИНВЕСТ ДОО Скопје
 Бул.Кузман Јосифовски Питу бр. 28/24 1000 

Скопје, MK
(540)	

КАПИНВЕСТ

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	35		огласување,	водење	на	работење,	управу–
вање	со	работи,	канцелариски	работи	
кл. 36	 	 осигурување,	финансиски	 работи,	моне–
тарни	работи,	работи	поврзани	со	недвижен	имот	
кл. 37		градежни	конструкции,	поправки,	инстала–
циски	услуги	

(210)	 TM  2008/418	 (220)	 21/04/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

ПАЛЕТА 7 ДООЕЛ, увоз -извоз
 ул. ’Ужичка” бб, 1000 Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

ПАЛЕТА 7

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 2		материјали	за	боење,	материјали	за	боење	
намирници,	 велигденски	 јајца	 (хартија	 за	 боење	
велигденски	јајца)	
кл.	16		украси	од	хартија	
кл. 24  покривки	за	кревети	и	маси	

кл.	29 	желатин	за	исхрана,	свинско	месо	
кл.	31 	свежо	овошје,	свеж	зеленчук	

(210)	 TM  2008/419	 (220)	 21/04/2008
	 	 (442)	 30/06/2008
(731)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

ПАЛЕТА 7 ДООЕЛ, увоз -извоз
 ул. ’Ужичка” бб, 1000 Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 2 	материјали	за	боење,	материјали	за	боење	
намирници,	 велигденски	 јајца	 (хартија	 за	 боење	
велигденски	јајца)	
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	 кл.	1	 TM	2002/0500
	 	 TM	2003/0522
	 	 TM	2003/0577
	 	 TM	2007/1001
	 	 TM	2007/1226
	 	 TM	2007/1227
	 	 TM	2007/1228
	 	 TM	2007/1237
	 	 TM	2007/1265
	 	 TM	2008/0185
	 	 TM	2008/0186
	 	 TM	2008/0187

	 кл.	2	 TM	2003/0522
	 	 TM	2003/0577
	 	 TM	2004/0544
	 	 TM	2007/1226
	 	 TM	2007/1227
	 	 TM	2007/1228
	 	 TM	2007/1264
	 	 TM	2007/1267
	 	 TM	2008/0007
	 	 TM	2008/0008
	 	 TM	2008/0155
	 	 TM	2008/0156
	 	 TM	2008/0185
	 	 TM	2008/0186
	 	 TM	2008/0187
	 	 TM	2008/0203
	 	 TM	2008/0204
	 	 TM	2008/0418
	 	 TM	2008/0419

	 кл.	3	 TM	2002/0201
	 	 TM	2003/0522
	 	 TM	2003/0577
	 	 TM	2006/1174
	 	 TM	2007/0784
	 	 TM	2007/0861
	 	 TM	2007/0957
	 	 TM	2007/0958
	 	 TM	2007/0959
	 	 TM	2007/0994
	 	 TM	2007/0996
	 	 TM	2007/1010
	 	 TM	2007/1014
	 	 TM	2007/1016

	 	 TM	2007/1017
	 	 TM	2007/1032
	 	 TM	2007/1033
	 	 TM	2007/1047
	 	 TM	2007/1052
	 	 TM	2007/1053
	 	 TM	2007/1054
	 	 TM	2007/1056
	 	 TM	2007/1057
	 	 TM	2007/1098
	 	 TM	2007/1102
	 	 TM	2007/1103
	 	 TM	2007/1109
	 	 TM	2007/1110
	 	 TM	2007/1111
	 	 TM	2007/1112
	 	 TM	2007/1113
	 	 TM	2007/1134
	 	 TM	2007/1135
	 	 TM	2007/1150
	 	 TM	2007/1156
	 	 TM	2007/1157
	 	 TM	2007/1158
	 	 TM	2007/1159
	 	 TM	2007/1160
	 	 TM	2007/1161
	 	 TM	2007/1183
	 	 TM	2007/1212
	 	 TM	2007/1237
	 	 TM	2007/1272
	 	 TM	2007/1273
	 	 TM	2008/0003
	 	 TM	2008/0004
	 	 TM	2008/0089
	 	 TM	2008/0102
	 	 TM	2008/0104
	 	 TM	2008/0163
	 	 TM	2008/0203
	 	 TM	2008/0204
	 	 TM	2008/0266
	 	 TM	2008/0283
	 	 TM	2008/0296

	 кл. 4	 TM	2003/0522
	 	 TM	2003/0577
	 	 TM	2006/1174
	 	 TM	2007/0976

	 	 TM	2007/0977
	 	 TM	2007/0995
	 	 TM	2007/1183
	 	 TM	2008/0185
	 	 TM	2008/0186
	 	 TM	2008/0187

	 кл.	5	 TM	2002/0113
	 	 TM	2002/0364
	 	 TM	2003/0522
	 	 TM	2003/0577
	 	 TM	2004/0536
	 	 TM	2005/0562
	 	 TM	2006/0611
	 	 TM	2006/0769
	 	 TM	2006/0770
	 	 TM	2006/0899
	 	 TM	2006/0996
	 	 TM	2006/1063
	 	 TM	2007/0254
	 	 TM	2007/0287
	 	 TM	2007/0294
	 	 TM	2007/0574
	 	 TM	2007/0575
	 	 TM	2007/0591
	 	 TM	2007/0595
	 	 TM	2007/0766
	 	 TM	2007/0772
	 	 TM	2007/0774
	 	 TM	2007/0779
	 	 TM	2007/0780
	 	 TM	2007/0782
	 	 TM	2007/0819
	 	 TM	2007/0820
	 	 TM	2007/0821
	 	 TM	2007/0822
	 	 TM	2007/0823
	 	 TM	2007/0828
	 	 TM	2007/0837
	 	 TM	2007/0838
	 	 TM	2007/0844
	 	 TM	2007/0862
	 	 TM	2007/0868
	 	 TM	2007/0874
	 	 TM	2007/0887
	 	 TM	2007/0888
	 	 TM	2007/0903

PREGLED NA PRIJAVI NA TRGOVSKI MARKI SPORED ME|UNARODNATA KLASIFIKACIJA 
NA TRGOVSKITE MARKI

(510)  kod po Me|unarodnata klasifikacija na trgovski marki (Ni~enska)
(210)  broj na prijavata

PREGLEDI

   (510)  (210)   (510)  (210)    (510)  (210)

Pregledi
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Pregledi

	 	 TM	2007/0929
	 	 TM	2007/0930
	 	 TM	2007/0946
	 	 TM	2007/0947
	 	 TM	2007/0948
	 	 TM	2007/0949
	 	 TM	2007/0950
	 	 TM	2007/0951
	 	 TM	2007/0952
	 	 TM	2007/0963
	 	 TM	2007/0965
	 	 TM	2007/0966
	 	 TM	2007/0967
	 	 TM	2007/0968
	 	 TM	2007/0996
	 	 TM	2007/0998
	 	 TM	2007/1019
	 	 TM	2007/1023
	 	 TM	2007/1047
	 	 TM	2007/1056
	 	 TM	2007/1057
	 	 TM	2007/1093
	 	 TM	2007/1095
	 	 TM	2007/1101
	 	 TM	2007/1108
	 	 TM	2007/1124
	 	 TM	2007/1125
	 	 TM	2007/1127
	 	 TM	2007/1128
	 	 TM	2007/1129
	 	 TM	2007/1131
	 	 TM	2007/1132
	 	 TM	2007/1133
	 	 TM	2007/1166
	 	 TM	2007/1168
	 	 TM	2007/1170
	 	 TM	2007/1173
	 	 TM	2007/1174
	 	 TM	2007/1175
	 	 TM	2007/1176
	 	 TM	2007/1177
	 	 TM	2007/1180
	 	 TM	2007/1183
	 	 TM	2007/1185
	 	 TM	2007/1186
	 	 TM	2007/1188
	 	 TM	2007/1189
	 	 TM	2007/1190
	 	 TM	2007/1194
	 	 TM	2007/1203
	 	 TM	2007/1210
	 	 TM	2007/1217
	 	 TM	2007/1218
	 	 TM	2007/1225
	 	 TM	2007/1232
	 	 TM	2007/1233
	 	 TM	2007/1254

	 	 TM	2007/1257
	 	 TM	2008/0002
	 	 TM	2008/0010
	 	 TM	2008/0013
	 	 TM	2008/0014
	 	 TM	2008/0015
	 	 TM	2008/0019
	 	 TM	2008/0020
	 	 TM	2008/0054
	 	 TM	2008/0055
	 	 TM	2008/0058
	 	 TM	2008/0080
	 	 TM	2008/0084
	 	 TM	2008/0085
	 	 TM	2008/0096
	 	 TM	2008/0104
	 	 TM	2008/0105
	 	 TM	2008/0106
	 	 TM	2008/0112
	 	 TM	2008/0135
	 	 TM	2008/0136
	 	 TM	2008/0137
	 	 TM	2008/0138
	 	 TM	2008/0139
	 	 TM	2008/0140
	 	 TM	2008/0185
	 	 TM	2008/0186
	 	 TM	2008/0187
	 	 TM	2008/0188
	 	 TM	2008/0189
	 	 TM	2008/0206
	 	 TM	2008/0207
	 	 TM	2008/0225
	 	 TM	2008/0237
	 	 TM	2008/0287
	 	 TM	2008/0297
	 	 TM	2008/0298
	 	 TM	2008/0322
	 	 TM	2008/0323
	 	 TM	2008/0324
	 	 TM	2008/0325
	 	 TM	2008/0326
	 	 TM	2008/0327
	 	 TM	2008/0328
	 	 TM	2008/0342
	 	 TM	2008/0343
	 	 TM	2008/0385
	 	 TM	2008/0399
	 	 TM	2008/0403
	 	 TM	2008/0404
	 	 TM	2008/0405
	 	 TM	2008/0406
	 	 TM	2008/0407
	 	 TM	2008/0408
	 	 TM	2008/0409

	 кл.6	 TM	2002/0826

	 	 TM	2002/0925
	 	 TM	2003/0522
	 	 TM	2003/0577
	 	 TM	2007/0969
	 	 TM	2007/1130
	 	 TM	2007/1137
	 	 TM	2007/1185
	 	 TM	2007/1226
	 	 TM	2007/1227	
	 	 TM	2007/1228
	 	 TM	2007/1268
	 	 TM	2008/0003
	 	 TM	2008/0004

	 кл.	7	 TM	2003/0522
	 	 TM	2003/0577
	 	 TM	2007/0987
	 	 TM	2007/1006
	 	 TM	2007/1029
	 	 TM	2007/1030
	 	 TM	2007/1183
	 	 TM	2007/1201
	 	 TM	2008/0092
	 	 TM	2008/0107

	 кл.	8	 TM	2003/0522
	 	 TM	2003/0577
	 	 TM	2007/1029
	 	 TM	2007/1030
	 	 TM	2007/1183
	 	 TM	2008/0113
	 	 TM	2008/0114
	 	 TM	2008/0115
	 	 TM	2008/0190

	 кл. 9	 TM	2002/0201
	 	 TM	2003/0453
	 	 TM	2003/0522
	 	 TM	2003/0577
	 	 TM	2004/0954
	 	 TM	2004/0955
	 	 TM	2004/0969
	 	 TM	2006/0965
	 	 TM	2006/0966
	 	 TM	2006/1224
	 	 TM	2007/0422
	 	 TM	2007/0423
	 	 TM	2007/0424
	 	 TM	2007/0425
	 	 TM	2007/0432
	 	 TM	2007/0433
	 	 TM	2007/0510
	 	 TM	2007/0568
	 	 TM	2007/0925
	 	 TM	2007/0987
	 	 TM	2007/0990
	 	 TM	2007/1012

   (510)  (210)    (510)  (210)    (510)  (210)
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Pregledi

	 	 TM	2007/1013
	 	 TM	2007/1031
	 	 TM	2007/1048
	 	 TM	2007/1052
	 	 TM	2007/1053
	 	 TM	2007/1054
	 	 TM	2007/1079
	 	 TM	2007/1107
	 	 TM	2007/1136
	 	 TM	2007/1144
	 	 TM	2007/1183
	 	 TM	2007/1200
	 	 TM	2007/1219
	 	 TM	2007/1220
	 	 TM	2007/1221
	 	 TM	2007/1222
	 	 TM	2007/1223
	 	 TM	2007/1224
	 	 TM	2007/1235
	 	 TM	2008/0003
	 	 TM	2008/0004
	 	 TM	2008/0024
	 	 TM	2008/0092
	 	 TM	2008/0097
	 	 TM	2008/0098
	 	 TM	2008/0142
	 	 TM	2008/0155
	 	 TM	2008/0156
	 	 TM	2008/0185
	 	 TM	2008/0186
	 	 TM	2008/0187
	 	 TM	2008/0191
	 	 TM	2008/0200	
	 	 TM	2008/0214
	 	 TM	2008/0217
	 	 TM	2008/0218
	 	 TM	2008/0219
	 	 TM	2008/0226
	 	 TM	2008/0227
	 	 TM	2008/0232

	 кл.	10	 TM	2003/0522
	 	 TM	2003/0577
	 	 TM	2006/0899
	 	 TM	2007/0224
	 	 TM	2007/0855
	 	 TM	2007/0929
	 	 TM	2007/0930
	 	 TM	2007/0945
	 	 TM	2007/0965
	 	 TM	2007/0966
	 	 TM	2007/0967
	 	 TM	2007/0968
	 	 TM	2007/1127
	 	 TM	2007/1128
	 	 TM	2007/1129
	 	 TM	2007/1183

	 	 TM	2007/1217
	 	 TM	2007/1270
	 	 TM	2007/1271
	 	 TM	2008/0106
	 	 TM	2008/0287

	 кл.	11	 TM	2002/0201
	 	 TM	2003/0522
	 	 TM	2003/0577
	 	 TM	2007/0813
	 	 TM	2007/0814
	 	 TM	2007/0815
	 	 TM	2007/0817
	 	 TM	2007/1092
	 	 TM	2007/1101
	 	 TM	2007/1183
	 	 TM	2007/1192
	 	 TM	2008/0092
	 	 TM	2008/0113
	 	 TM	2008/0114
	 	 TM	2008/0115
	 	 TM	2008/0155
	 	 TM	2008/0156
	 	 TM	2008/0190

	 кл.	12	 TM	2002/0201
	 	 TM	2003/0522
	 	 TM	2003/0577
	 	 TM	2007/0839
	 	 TM	2007/0927
	 	 TM	2007/0969
	 	 TM	2007/0987
	 	 TM	2007/1028
	 	 TM	2007/1029
	 	 TM	2007/1030
	 	 TM	2007/1165
	 	 TM	2007/1171
	 	 TM	2007/1183
	 	 TM	2007/1252
	 	 TM	2007/1278
	 	 TM	2008/0011
	 	 TM	2008/0018
	 	 TM	2008/0095
	 	 TM	2008/0103
	 	 TM	2008/0107
	 	 TM	2008/0116
	 	 TM	2008/0208
	 	 TM	2008/0240
	 	 TM	2008/0241
	 	 TM	2008/0284

	 кл.	13	 TM	2003/0522
	 	 TM	2003/0577
	 	 TM	2007/1086
	 	 TM	2007/1087
	 	 TM	2007/1088
	 	 TM	2007/1089

	 	 TM	2007/1090
	 	 TM	2007/1091
	 	 TM	2007/1183
	
	 кл.	14	 TM	2002/0201
	 	 TM	2003/0522
	 	 TM	2003/0577
	 	 TM	2007/0922
	 	 TM	2007/0923
	 	 TM	2007/1052
	 	 TM	2007/1053
	 	 TM	2007/1054
	 	 TM	2007/1183
	 	 TM	2007/1229
	 	 TM	2007/1237
	 	 TM	2008/0003
	 	 TM	2008/0004

	 кл.	15	 TM	2007/1183
	 	 TM	2008/0131

	 кл.	16	 TM	2002/0201
	 	 TM	2002/0732
	 	 TM	2003/0453
	 	 TM	2003/0522
	 	 TM	2003/0577
	 	 TM	2006/1174
	 	 TM	2007/0032
	 	 TM	2007/0232
	 	 TM	2007/0292
	 	 TM	2007/0509
	 	 TM	2007/0601
	 	 TM	2007/0829
	 	 TM	2007/0830
	 	 TM	2007/0844
	 	 TM	2007/0879
	 	 TM	2007/0942
	 	 TM	2007/0943
	 	 TM	2007/0962
	 	 TM	2007/0991
	 	 TM	2007/1024
	 	 TM	2007/1056
	 	 TM	2007/1057
	 	 TM	2007/1116
	 	 TM	2007/1117
	 	 TM	2007/1136
	 	 TM	2007/1183
	 	 TM	2007/1185
	 	 TM	2007/1224
	 	 TM	2007/1226
	 	 TM	2007/1227
	 	 TM	2007/1228
	 	 TM	2007/1261
	 	 TM	2007/1265
	 	 TM	2007/1272
	 	 TM	2007/1273
	 	 TM	2008/0092
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	 	 TM	2008/0104
	 	 TM	2008/0155
	 	 TM	2008/0156
	 	 TM	2008/0185
	 	 TM	2008/0186
	 	 TM	2008/0187
	 	 TM	2008/0311
	 	 TM	2008/0418

	 кл.	17	 TM	2002/0500
	 	 TM	2003/0522
	 	 TM	2003/0577
	 	 TM	2007/0987
	 	 TM	2007/1137
	 	 TM	2007/1183

	 кл.	18	 TM	2002/0201
	 	 TM	2003/0522
	 	 TM	2003/0577
	 	 TM	2007/0879
	 	 TM	2007/1052
	 	 TM	2007/1053
	 	 TM	2007/1054
	 	 TM	2007/1183
	 	 TM	2007/1216
	 	 TM	2008/0003
	 	 TM	2008/0004
	 	 TM	2008/0216

	 кл.	19	 TM	2002/0925
	 	 TM	2003/0522
	 	 TM	2003/0577
	 	 TM	2007/1137
	 	 TM	2007/1183
	 	 TM	2007/1268
	 	 TM	2008/0155
	 	 TM	2008/0156
	 	 TM	2008/0185
	 	 TM	2008/0186
	 	 TM	2008/0187
	
	 кл.	20	 TM	2003/0522
	 	 TM	2003/0577
	 	 TM	2007/0857	
	 	 TM	2007/1183
	 	 TM	2008/0003
	 	 TM	2008/0004

	 кл.	21	 TM	2002/0201
	 	 TM	2003/0522
	 	 TM	2003/0577
	 	 TM	2007/0883
	 	 TM	2007/0935
	 	 TM	2007/1183
	 	 TM	2007/1185
	 	 TM	2008/0003
	 	 TM	2008/0004

	 	 TM	2008/0104
	 	 TM	2008/0113
	 	 TM	2008/0114
	 	 TM	2008/0115
	 	 TM	2008/0190
	 	 TM	2008/0203
	 	 TM	2008/0204

	 кл.	22	 TM	2003/0522
	 	 TM	2003/0577
	 	 TM	2007/1183
	 	 TM	2007/1226
	 	 TM	2007/1227
	 	 TM	2007/1228

	 кл.	23	 TM	2007/0482
	 	 TM	2007/0847
	 	 TM	2007/0954
	 	 TM	2007/1183

	 кл.	24	 TM	2002/0201
	 	 TM	2003/0522
	 	 TM	2003/0577
	 	 TM	2007/0770
	 	 TM	2007/0879
	 	 TM	2007/0954
	 	 TM	2007/1183
	 	 TM	2008/0006
	 	 TM	2008/0088
	 	 TM	2008/0093
	 	 TM	2008/0132
	 	 TM	2008/0418

	 кл.	25	 TM	2002/0201
	 	 TM	2003/0522
	 	 TM	2003/0577
	 	 TM	2007/0336
	 	 TM	2007/0340
	 	 TM	2007/0341
	 	 TM	2007/0343
	 	 TM	2007/0344
	 	 TM	2007/0760
	 	 TM	2007/0761
	 	 TM	2007/0762
	 	 TM	2007/0770
	 	 TM	2007/0879
	 	 TM	2007/0961
	 	 TM	2007/0962
	 	 TM	2007/1028
	 	 TM	2007/1052
	 	 TM	2007/1053
	 	 TM	2007/1054
	 	 TM	2007/1183
	 	 TM	2007/1216
	 	 TM	2007/1234
	 	 TM	2007/1237
	 	 TM	2007/1258

	 	 TM	2008/0006
	 	 TM	2008/0088
	 	 TM	2008/0093
	 	 TM	2008/0110
	 	 TM	2008/0111
	 	 TM	2008/0132
	 	 TM	2008/0209
	 	 TM	2008/0210
	 	 TM	2008/0211
	 	 TM	2008/0216
	 	 TM	2008/0315

	 кл.	26	 TM	2002/0201
	 	 TM	2003/0522
	 	 TM	2003/0577
	 	 TM	2007/0847
	 	 TM	2007/1183

	 кл.	27	 TM	2003/0522
	 	 TM	2003/0577
	 	 TM	2007/1183
	 	 TM	2007/1226
	 	 TM	2007/1227
	 	 TM	2007/1228

	 кл.	28	 TM	2002/0201
	 	 TM	2003/0522
	 	 TM	2003/0577
	 	 TM	2004/1028
	 	 TM	2007/0516
	 	 TM	2007/0879
	 	 TM	2007/0993
	 	 TM	2007/1086
	 	 TM	2007/1087
	 	 TM	2007/1088
	 	 TM	2007/1089
	 	 TM	2007/1090
	 	 TM	2007/1091
	 	 TM	2007/1107
	 	 TM	2007/1136
	 	 TM	2007/1183
	 	 TM	2008/0088
	 	 TM	2008/0093
	 	 TM	2008/0216

	 кл.	29	 TM	2002/1015
	 	 TM	2002/1028
	 	 TM	2004/0640
	 	 TM	2005/0448
	 	 TM	2005/0449
	 	 TM	2005/0451
	 	 TM	2005/0562
	 	 TM	2005/0870
	 	 TM	2007/0177
	 	 TM	2007/0442	
	 	 TM	2007/0602
	 	 TM	2007/0605
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   (510)  (210)    (510)  (210)    (510)  (210)
	 	 TM	2007/0837
	 	 TM	2007/0838
	 	 TM	2007/0843
	 	 TM	2007/0873
	 	 TM	2007/0875
	 	 TM	2007/0884
	 	 TM	2007/0905
	 	 TM	2007/0940
	 	 TM	2007/1029
	 	 TM	2007/1030
	 	 TM	2007/1070
	 	 TM	2007/1071
	 	 TM	2007/1072
	 	 TM	2007/1077
	 	 TM	2007/1078
	 	 TM	2007/1114
	 	 TM	2007/1138
	 	 TM	2007/1173
	 	 TM	2007/1183
	 	 TM	2007/1186
	 	 TM	2007/1196
	 	 TM	2007/1198
	 	 TM	2007/1213
	 	 TM	2007/1237
	 	 TM	2007/1262
	 	 TM	2007/1274
	 	 TM	2007/1275
	 	 TM	2007/1276
	 	 TM	2007/1277
	 	 TM	2008/0012
	 	 TM	2008/0087
	 	 TM	2008/0093
	 	 TM	2008/0126
	 	 TM	2008/0127
	 	 TM	2008/0143
	 	 TM	2008/0146
	 	 TM	2008/0147
	 	 TM	2008/0149
	 	 TM	2008/0150
	 	 TM	2008/0162
	 	 TM	2008/0185
	 	 TM	2008/0186
	 	 TM	2008/0187
	 	 TM	2008/0188
	 	 TM	2008/0223
	 	 TM	2008/0252
	 	 TM	2008/0253
	 	 TM	2008/0291
	 	 TM	2008/0294
	 	 TM	2008/0375
	 	 TM	2008/0387
	 	 TM	2008/0388
	 	 TM	2008/0396
	 	 TM	2008/0418

	 кл.	30	 TM	2002/0201
	 	 TM	2002/0364

	 	 TM	2003/0522
	 	 TM	2003/0577
	 	 TM	2004/0639
	 	 TM	2005/0448
	 	 TM	2005/0449
	 	 TM	2005/0451
	 	 TM	2005/0562
	 	 TM	2005/0870
	 	 TM	2006/0393
	 	 TM	2006/0394
	 	 TM	2006/0996
	 	 TM	2006/1079
	 	 TM	2007/0293
	 	 TM	2007/0375
	 	 TM	2007/0398
	 	 TM	2007/0602
	 	 TM	2007/0605
	 	 TM	2007/0606
	 	 TM	2007/0607
	 	 TM	2007/0700
	 	 TM	2007/0710
	 	 TM	2007/0835
	 	 TM	2007/0836
	 	 TM	2007/0837
	 	 TM	2007/0838
	 	 TM	2007/0843
	 	 TM	2007/0869
	 	 TM	2007/0873
	 	 TM	2007/0909
	 	 TM	2007/0912
	 	 TM	2007/0934
	 	 TM	2007/1003
	 	 TM	2007/1004
	 	 TM	2007/1043
	 	 TM	2007/1081
	 	 TM	2007/1082
	 	 TM	2007/1083
	 	 TM	2007/1084
	 	 TM	2007/1085
	 	 TM	2007/1115
	 	 TM	2007/1121
	 	 TM	2007/1126
	 	 TM	2007/1138
	 	 TM	2007/1152
	 	 TM	2007/1162
	 	 TM	2007/1173
	 	 TM	2007/1183
	 	 TM	2007/1186
	 	 TM	2007/1197
	 	 TM	2007/1198
	 	 TM	2007/1199
	 	 TM	2007/1230
	 	 TM	2007/1237
	 	 TM	2007/1238
	 	 TM	2007/1255
	 	 TM	2007/1259
	 	 TM	2007/1274

	 	 TM	2007/1275
	 	 TM	2007/1276
	 	 TM	2007/1277
	 	 TM	2008/0012
	 	 TM	2008/0016
	 	 TM	2008/0057
	 	 TM	2008/0071
	 	 TM	2008/0072
	 	 TM	2008/0083
	 	 TM	2008/0087
	 	 TM	2008/0093
	 	 TM	2008/0147
	 	 TM	2008/0149
	 	 TM	2008/0150
	 	 TM	2008/0162
	 	 TM	2008/0182
	 	 TM	2008/0184
	 	 TM	2008/0185
	 	 TM	2008/0186
	 	 TM	2008/0187
	 	 TM	2008/0188
	 	 TM	2008/0235
	 	 TM	2008/0253
	 	 TM	2008/0288	
	 	 TM	2008/0289

	 кл. 31	 TM	2003/0522
	 	 TM	2003/0577
	 	 TM	2007/0884
	 	 TM	2007/1018
	 	 TM	2007/1029
	 	 TM	2007/1030
	 	 TM	2007/1051
	 	 TM	2007/1183
	 	 TM	2007/1186
	 	 TM	2007/1196
	 	 TM	2007/1237
	 	 TM	2007/1274
	 	 TM	2007/1275
	 	 TM	2007/1276
	 	 TM	2007/1277
	 	 TM	2008/0147
	 	 TM	2008/0253
	 	 TM	2008/0418

	 кл.	32	 TM	2003/0522
	 	 TM	2003/0577
	 	 TM	2006/0996
	 	 TM	2006/1236
	 	 TM	2006/1237
	 	 TM	2006/1238
	 	 TM	2006/1240
	 	 TM	2006/1241
	 	 TM	2006/1242
	 	 TM	2007/0414
	 	 TM	2007/0415
	 	 TM	2007/0436
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	 	 TM	2007/0437
	 	 TM	2007/0438
	 	 TM	2007/0602
	 	 TM	2007/0700
	 	 TM	2007/0864
	 	 TM	2007/0865
	 	 TM	2007/0866
	 	 TM	2007/0873
	 	 TM	2007/0896
	 	 TM	2007/0898
	 	 TM	2007/0899
	 	 TM	2007/0900
	 	 TM	2007/0901
	 	 TM	2007/0913
	 	 TM	2007/0916
	 	 TM	2007/0917
	 	 TM	2007/0918
	 	 TM	2007/0919
	 	 TM	2007/0920
	 	 TM	2007/0970
	 	 TM	2007/0971
	 	 TM	2007/0972
	 	 TM	2007/1069
	 	 TM	2007/1095
	 	 TM	2007/1104
	 	 TM	2007/1105
	 	 TM	2007/1106
	 	 TM	2007/1139
	 	 TM	2007/1151
	 	 TM	2007/1173
	 	 TM	2007/1183
	 	 TM	2007/1186
	 	 TM	2007/1204
	 	 TM	2007/1205
	 	 TM	2007/1229
	 	 TM	2007/1237
	 	 TM	2008/0012
	 	 TM	2008/0093
	 	 TM	2008/0094
	 	 TM	2008/0117
	 	 TM	2008/0118
	 	 TM	2008/0119
	 	 TM	2008/0120
	 	 TM	2008/0121
	 	 TM	2008/0122
	 	 TM	2008/0123
	 	 TM	2008/0146
	 	 TM	2008/0148
	 	 TM	2008/0202
	 	 TM	2008/0230
	 	 TM	2008/0231
	 	 TM	2008/0375
	 	 TM	2008/0387
	 	 TM	2008/0388

	 кл.	33	 TM	2003/0522
	 	 TM	2003/0577

	 	 TM	2007/0414
	 	 TM	2007/0415
	 	 TM	2007/0580
	 	 TM	2007/0602
	 	 TM	2007/0700
	 	 TM	2007/0736
	 	 TM	2007/0737
	 	 TM	2007/0738
	 	 TM	2007/0739
	 	 TM	2007/0740
	 	 TM	2007/0741
	 	 TM	2007/0742
	 	 TM	2007/0916
	 	 TM	2007/0917
	 	 TM	2007/0918
	 	 TM	2007/0919
	 	 TM	2007/0920
	 	 TM	2007/1069
	 	 TM	2007/1094
	 	 TM	2007/1183
	 	 TM	2007/1237
	 	 TM	2008/0025

	 кл. 34	 TM	2007/0937
	 	 TM	2007/0985
	 	 TM	2007/0999
	 	 TM	2007/1000
	 	 TM	2007/1009
	 	 TM	2007/1040
	 	 TM	2007/1044	
	 	 TM	2007/1061
	 	 TM	2007/1097
	 	 TM	2007/1119
	 	 TM	2007/1120
	 	 TM	2007/1183
	 	 TM	2007/1239
	 	 TM	2007/1240
	 	 TM	2007/1241
	 	 TM	2007/1242
	 	 TM	2007/1243
	 	 TM	2007/1244
	 	 TM	2007/1248
	 	 TM	2007/1269
	 	 TM	2008/0021
	 	 TM	2008/0022
	 	 TM	2008/0023
	 	 TM	2008/0205

	 кл.	35	 TM	2002/0728
	 	 TM	2003/0522
	 	 TM	2003/0577
	 	 TM	2004/0954
	 	 TM	2004/0955
	 	 TM	2005/0035
	 	 TM	2005/0220
	 	 TM	2005/0299
	 	 TM	2006/0941

	 	 TM	2006/0942
	 	 TM	2006/1079
	 	 TM	2007/0232
	 	 TM	2007/0474
	 	 TM	2007/0475
	 	 TM	2007/0516
	 	 TM	2007/0538
	 	 TM	2007/0554
	 	 TM	2007/0601
	 	 TM	2007/0770
	 	 TM	2007/0816
	 	 TM	2007/0829
	 	 TM	2007/0830
	 	 TM	2007/0843
	 	 TM	2007/0844
	 	 TM	2007/0879
	 	 TM	2007/0884
	 	 TM	2007/0905
	 	 TM	2007/0912
	 	 TM	2007/0942
	 	 TM	2007/0943
	 	 TM	2007/0984
	 	 TM	2007/0997
	 	 TM	2007/1024
	 	 TM	2007/1025
	 	 TM	2007/1026
	 	 TM	2007/1027
	 	 TM	2007/1029
	 	 TM	2007/1030
	 	 TM	2007/1044
	 	 TM	2007/1049
	 	 TM	2007/1050
	 	 TM	2007/1052
	 	 TM	2007/1055
	 	 TM	2007/1085	
	 	 TM	2007/1094
	 	 TM	2007/1097
	 	 TM	2007/1100
	 	 TM	2007/1124
	 	 TM	2007/1163
	 	 TM	2007/1180
	 	 TM	2007/1181
	 	 TM	2007/1183
	 	 TM	2007/1186
	 	 TM	2007/1198
	 	 TM	2007/1199
	 	 TM	2007/1204
	 	 TM	2007/1205
	 	 TM	2007/1211
	 	 TM	2007/1214
	 	 TM	2007/1224
	 	 TM	2007/1226
	 	 TM	2007/1227
	 	 TM	2007/1228
	 	 TM	2007/1246
	 	 TM	2007/1247
	 	 TM	2007/1249
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	 	 TM	2007/1250
	 	 TM	2007/1251
	 	 TM	2007/1253
	 	 TM	2007/1259
	 	 TM	2007/1261
	 	 TM	2008/0008
	 	 TM	2008/0009
	 	 TM	2008/0021
	 	 TM	2008/0022
	 	 TM	2008/0023
	 	 TM	2008/0024
	 	 TM	2008/0056
	 	 TM	2008/0071
	 	 TM	2008/0072
	 	 TM	2008/0077
	 	 TM	2008/0092
	 	 TM	2008/0093
	 	 TM	2008/0094
	 	 TM	2008/0131
	 	 TM	2008/0132
	 	 TM	2008/0151
	 	 TM	2008/0152
	 	 TM	2008/0155
	 	 TM	2008/0156
	 	 TM	2008/0184
	 	 TM	2008/0209
	 	 TM	2008/0210
	 	 TM	2008/0211
	 	 TM	2008/0218
	 	 TM	2008/0291
	 	 TM	2008/0311
	 	 TM	2008/0412
	 	 TM	2008/0413

	 кл.	36	 TM	2005/0367
	 	 TM	2007/0345
	 	 TM	2007/0554
	 	 TM	2007/0816
	 	 TM	2007/0922
	 	 TM	2007/0923
	 	 TM	2007/0938
	 	 TM	2007/0939
	 	 TM	2007/0965
	 	 TM	2007/0966
	 	 TM	2007/0967
	 	 TM	2007/0968
	 	 TM	2007/1008
	 	 TM	2007/1029
	 	 TM	2007/1030
	 	 TM	2007/1041
	 	 TM	2007/1042
	 	 TM	2007/1045
	 	 TM	2007/1046
	 	 TM	2007/1140
	 	 TM	2007/1141
	 	 TM	2007/1183
	 	 TM	2007/1224

   (510)  (210)
	 	 TM	2007/1253
	 	 TM	2008/0005
	 	 TM	2008/0077
	 	 TM	2008/0090
	 	 TM	2008/0144
	 	 TM	2008/0155
	 	 TM	2008/0156
	 	 TM	2008/0412
	 	 TM	2008/0413

	 кл. 37	 TM	2002/0500
	 	 TM	2003/0522
	 	 TM	2003/0577
	 	 TM	2007/0818
	 	 TM	2007/0927
	 	 TM	2007/0984
	 	 TM	2007/1214
	 	 TM	2007/1224
	 	 TM	2008/0092
	 	 TM	2008/0107
	 	 TM	2008/0155
	 	 TM	2008/0156
	 	 TM	2008/0240
	 	 TM	2008/0241
	 	 TM	2008/0412
	 	 TM	2008/0413

	 кл.	38	 TM	2004/0954
	 	 TM	2004/0955
	 	 TM	2004/1028
	 	 TM	2005/0299
	 	 TM	2006/1224
	 	 TM	2007/0422
	 	 TM	2007/0423
	 	 TM	2007/0424
	 	 TM	2007/0425
	 	 TM	2007/0432
	 	 TM	2007/0433
	 	 TM	2007/0554
	 	 TM	2007/0990
	 	 TM	2007/0997
	 	 TM	2007/1012
	 	 TM	2007/1013
	 	 TM	2007/1031
	 	 TM	2007/1048
	 	 TM	2007/1183
	 	 TM	2007/1211
	 	 TM	2007/1219
	 	 TM	2007/1220
	 	 TM	2007/1224
	 	 TM	2007/1249
	 	 TM	2007/1260
	 	 TM	2008/0024
	 	 TM	2008/0217
	 	 TM	2008/0218
	 	 TM	2008/0219
	 	 TM	2008/0220	

   (510)  (210)
	 	 TM	2008/0226
	 	 TM	2008/0227

	 кл.	39	 TM	2003/0522
	 	 TM	2003/0577
	 	 TM	2005/0870
	 	 TM	2006/0037
	 	 TM	2006/1054
	 	 TM	2006/1155
	 	 TM	2007/0177
	 	 TM	2007/0442
	 	 TM	2007/0610
	 	 TM	2007/0816
	 	 TM	2007/0818
	 	 TM	2007/0885
	 	 TM	2007/0886
	 	 TM	2007/0984
	 	 TM	2007/0991
	 	 TM	2007/1029
	 	 TM	2007/1030
	 	 TM	2007/1085
	 	 TM	2007/1086
	 	 TM	2007/1087
	 	 TM	2007/1088
	 	 TM	2007/1089
	 	 TM	2007/1090
	 	 TM	2007/1091
	 	 TM	2007/1145
	 	 TM	2007/1181
	 	 TM	2007/1183
	 	 TM	2007/1206
	 	 TM	2007/1207
	 	 TM	2007/1208
	 	 TM	2007/1209
	 	 TM	2007/1214
	 	 TM	2007/1226
	 	 TM	2007/1227
	 	 TM	2007/1228
	 	 TM	2007/1237
	 	 TM	2008/0155
	 	 TM	2008/0156
	 	
	 кл. 40	 TM	2002/0826
	 	 TM	2003/0522
	 	 TM	2003/0577
	 	 TM	2006/1155
	 	 TM	2007/0601
	 	 TM	2007/1029
	 	 TM	2007/1030
	 	 TM	2007/1183
	 	 TM	2007/1229
	 	 TM	2008/0003
	 	 TM	2008/0004
	 	 TM	2008/0008
	 	 TM	2008/0155
	 	 TM	2008/0156
	 	 TM	2008/0185

   (510)  (210)
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	 	 TM	2008/0186
	 	 TM	2008/0187
	
	 кл. 41	 TM	2002/0201
	 	 TM	2002/0732
	 	 TM	2003/0453
	 	 TM	2005/0220
	 	 TM	2005/0299
	 	 TM	2005/0369
	 	 TM	2005/0370
	 	 TM	2005/0371
	 	 TM	2006/1224
	 	 TM	2007/0032
	 	 TM	2007/0070
	 	 TM	2007/0232
	 	 TM	2007/0292
	 	 TM	2007/0506
	 	 TM	2007/0507
	 	 TM	2007/0508
	 	 TM	2007/0509
	 	 TM	2007/0510
	 	 TM	2007/0516
	 	 TM	2007/0538
	 	 TM	2007/0554
	 	 TM	2007/0830
	 	 TM	2007/0879
	 	 TM	2007/0942
	 	 TM	2007/0943
	 	 TM	2007/0965
	 	 TM	2007/0966
	 	 TM	2007/0967
	 	 TM	2007/0968
	 	 TM	2007/0991
	 	 TM	2007/0997
	 	 TM	2007/1031
	 	 TM	2007/1103
	 	 TM	2007/1107
	 	 TM	2007/1136
	 	 TM	2007/1183
	 	 TM	2007/1245
	 	 TM	2007/1246
	 	 TM	2007/1247
	 	 TM	2007/1250
	 	 TM	2007/1251
	 	 TM	2007/1260
	 	 TM	2007/1261
	 	 TM	2008/0024
	 	 TM	2008/0076
	 	 TM	2008/0091
	 	 TM	2008/0093
	 	 TM	2008/0144
	 	 TM	2008/0151
	 	 TM	2008/0152
	 	 TM	2008/0155
	 	 TM	2008/0156
	 	 TM	2008/0217
	 	 TM	2008/0218

   (510)  (210)    (510)  (210)    (510)  (210)
	 	 TM	2008/0219
	 	 TM	2008/0279
	 	 TM	2008/0311

	 кл.	42	 TM	2003/0522
	 	 TM	2003/0577
	 	 TM	2004/0954
	 	 TM	2004/0955
	 	 TM	2004/1028
	 	 TM	2005/0369
	 	 TM	2005/0370
	 	 TM	2005/0371
	 	 TM	2007/0422
	 	 TM	2007/0423
	 	 TM	2007/0424
	 	 TM	2007/0425
	 	 TM	2007/0435
	 	 TM	2007/0554
	 	 TM	2007/0601
	 	 TM	2007/0984
	 	 TM	2007/0987
	 	 TM	2007/0990
	 	 TM	2007/1037
	 	 TM	2007/1048
	 	 TM	2007/1183
	 	 TM	2007/1214
	 	 TM	2007/1224
	 	 TM	2007/1226	 	
	 	 TM	2007/1227
	 	 TM	2007/1228
	 	 TM	2007/1237
	 	 TM	2007/1249
	 	 TM	2008/0003
	 	 TM	2008/0004
	 	 TM	2008/0024
	 	 TM	2008/0093
	 	 TM	2008/0217
	 	 TM	2008/0218
	 	 TM	2008/0219
	 	 TM	2008/0226
	 	 TM	2008/0227
	 	 TM	2008/0292

	 кл. 43	 TM	2004/0639
	 	 TM	2007/0177
	 	 TM	2007/0292
	 	 TM	2007/0293
	 	 TM	2007/0375
	 	 TM	2007/0442
	 	 TM	2007/0516
	 	 TM	2007/0835
	 	 TM	2007/0836
	 	 TM	2007/0912
	 	 TM	2007/1029
	 	 TM	2007/1030
	 	 TM	2007/1052
	 	 TM	2007/1055

	 	 TM	2007/1094
	 	 TM	2007/1148
	 	 TM	2007/1183
	 	 TM	2007/1237
	 	 TM	2007/1245
	 	 TM	2007/1246
	 	 TM	2007/1247
	 	 TM	2008/0077
	 	 TM	2008/0082
	 	 TM	2008/0144
	 	 TM	2008/0146
	 	 TM	2008/0217
	 	 TM	2008/0219
	 	 TM	2008/0228
	 	 TM	2008/0375
	 	 TM	2008/0387
	 	 TM	2008/0388

	 кл.	44	 TM	2003/0522
	 	 TM	2003/0577
	 	 TM	2007/0831
	 	 TM	2007/0965
	 	 TM	2007/0966
	 	 TM	2007/0967
	 	 TM	2007/0968
	 	 TM	2007/1103
	 	 TM	2007/1183
	 	 TM	2007/1237
	 	 TM	2008/0003
	 	 TM	2008/0004
	 	 TM	2008/0076
	 	 TM	2008/0091	

	 кл.	45	 TM	2003/0522
	 	 TM	2003/0577
	 	 TM	2005/0220
	 	 TM	2007/0032
	 	 TM	2007/0601
	 	 TM	2007/0610
	 	 TM	2007/0965
	 	 TM	2007/0966
	 	 TM	2007/0967
	 	 TM	2007/0968
	 	 TM	2007/1029
	 	 TM	2007/1030
	 	 TM	2007/1183
	 	 TM	2007/1224
	 	 TM	2007/1226
	 	 TM	2007/1227
	 	 TM	2007/1228
	 	 TM	2008/0076
	 	 TM	2008/0077
	 	 TM	2008/0091
	 	 TM	2008/0151
	 	 TM	2008/0152
	 	 TM	2008/0217
	 	 TM	2008/0218
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	 	 TM	2008/0219
	 	 TM	2008/0226
	 	 TM	2008/0227

   (510)  (210)
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(731)
(210)

(731)
(210)

Pregledi

PREGLED PO NOSITELI NA PRIJAVI NA TRGOVSKI MARKI

(731)	 nositel na pravoto na trgovska marka
(210)  broj na prijavata

„BALKANPHARMA TROYAN” A.D. MK/T/ 2008/399

„JAFFA „ Fabrika biskvita AD CRVENKA	
	 MK/T/	2008/57

„ЦЕНТРОПРОМ” СКОПЈЕ	 MK/T/	2007/1237

2Waytraffic UK Rights Limited	 MK/T/	2007/1136

3 СТ увоз-извоз ДОО Скопје Друштво за 
производство на моторни и индустриски масла, 
трговија и услуги MK/T/	2007/976
	 MK/T/	2007/977

AB Lindex 	 MK/T/	2007/961
	 MK/T/	2007/962

ACTAVIS GROUP HF.	 MK/T/	2007/1127
	 MK/T/	2007/1128
	 MK/T/	2007/1129
	 MK/T/	2008/287

ACTAVIS GROUP hf. 	 MK/T/	2006/769
	 MK/T/	2006/770

ADAMEXPO 	 MK/T/	2007/1126

AKKURATE LIMITED	 MK/T/	2007/1052
	 MK/T/	2007/1053
	 MK/T/	2007/1054
	 MK/T/	2007/1055

Aktiebolaget Electrolux	 MK/T/	2007/1092

Aktsionerno Droujestvo BULGARTABAC HOLDING	
	 MK/T/	2007/1248

ALFAINTERBEAUTEX, S.L.	 MK/T/	2007/1103

Aloe Vera of America, Inc. 	 MK/T/	2007/1032
	 MK/T/	2007/1033

American-Cigarette Company (Overseas) Limited	
	 MK/T/	2007/999
	 MK/T/	2007/1239
	 MK/T/	2007/1240
ARENA GROUP 	 MK/T/	2007/828

Astellas Pharma Inc.	 MK/T/	2008/342
	 MK/T/	2008/343

AUCTOR d.o.o	 MK/T/	2007/938
	 MK/T/	2007/939

AUSTRALASIAN CONFERENCE ASSOCIATION 
LIMITED	 MK/T/	2007/1255

AVENTIS INC	 MK/T/	2007/1232

AVENTIS PHARMA S.A.	 MK/T/	2007/1210
	 MK/T/	2007/1218
	 MK/T/	2007/1233

AД „ЈАКА-80” Радовиш	 MK/T/	2007/862

Aкционерско друштво за приредување игри на 
среча и забавни игри ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА 
Скопје MK/T/	2007/508

BADEL 1862 d.d.	 MK/T/	2007/580

BASF Agro B.V.,	 MK/T/	2007/1168

BASF SA	 MK/T/	2008/84
	 MK/T/	2008/85
BAXTER INTERNATIONAL INC.	 MK/T/	2007/945
	 MK/T/	2007/946
	 MK/T/	2007/947
	 MK/T/	2007/948

Bayer Aktiengesellschaft	 MK/T/	2007/766

BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d. 
	 MK/T/	2007/903
	 MK/T/	2007/952
	 MK/T/	2007/1093
	 MK/T/	2007/1166
	 MK/T/	2008/54
	 MK/T/	2008/55
	 MK/T/	2008/225
	 MK/T/	2008/403
	 MK/T/	2008/404
	 MK/T/	2008/405
	 MK/T/	2008/406
	 MK/T/	2008/407
	 MK/T/	2008/408
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	 MK/T/	2008/409
BERLIN-CHEMIE AG	 MK/T/	2007/772

BIONORICA AG Kerschensteiner	MK/T/	2007/930

Bio-Nutra Technologies, LLC 	 MK/T/	2006/996

BOSNALIJEK, farmaceutska i hemijska industrija, 
dionicko drustvo	 MK/T/	2007/1124
	 MK/T/	2007/1125
	 MK/T/	2008/385

BPB plc	 MK/T/	2007/1137

BRAMAC Dachsysteme International GmbH	
	 MK/T/	2007/1268
Bristol-Myers Squibb Company, a Delaware 
Corporation	 MK/T/	2007/1019

British American Tobacco (Brands) Inc.	
	 MK/T/	2007/1000
	 MK/T/	2007/1009
	 MK/T/	2007/1119
	 MK/T/	2008/205
	 MK/T/	2007/985
	 MK/T/	2007/1269

British American Tobacco (Brands) Limited	
	 MK/T/	2007/1241
	 MK/T/	2007/1242
	 MK/T/	2007/1243
	 MK/T/	2007/1244
British American Tobacco(Brands) Inc.,	
	 MK/T/	2007/1040

C.P.Pharmaceuticals International C.V. c/v General 
Partners Pfizer Manufacturing LLC and Pfizer 
Production LLC	
	 MK/T/	2006/611

CADBURY LIMITED	 MK/T/	2007/909

Chapman Entertainment Limited	MK/T/	2007/993

Chen Ming-Te	 MK/T/	2008/209
	 MK/T/	2008/210
	 MK/T/	2008/211

CHENGDU HUAWEI SCIENCE & TECHNOLOGY CO., 
LTD	 MK/T/	2008/200

CHR. HANSEN A/S	 MK/T/	2007/1018

(731)
(210)

(731)
(210)

CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA (Chugai 
Pharmaceutical Co., Ltd)  a corporation, organized 
and existing under the laws of Japan	
	 MK/T/	2007/1203

ColBar LifeScience Ltd.	 MK/T/	2007/1270
	 MK/T/	2007/1271

Cole Tooling Systems, Inc.	 MK/T/	2007/1201

COLGATE - PALMOLIVE COMPANY 
	 MK/T/	2007/935
	 MK/T/	2007/1134
	 MK/T/	2007/1135

CORPORACION HABANOS, S.A.	MK/T/	2007/1049
	 MK/T/	2007/1050
	 MK/T/	2007/1061

Cott Beverages, Inc	 MK/T/	2008/231

DANA CORPORATION	 MK/T/	2007/987

DANJAQ, LLC	 MK/T/	2007/1098

DePuy, Inc. a Delaware corporarion	 MK/T/	2007/224

Deutsche Telekom AG,	 MK/T/	2007/1224

DIKTAS DIKIS IPLIK SANAYI VE TICARET A.S.		
	 MK/T/	2007/482
	 MK/T/	2007/847

Dow AgroSciences LLC  a Delaware limited liability 
company	 MK/T/	2007/868

Dr.Reddy’s Laboratories LTD.	 MK/T/	2007/254

Dunhill Tobacco of London Limited	
	 MK/T/	2007/1120

E.R. Squibb & Sons, L.L.C. a Delaware Limited 
Liability Company	 MK/T/	2004/536
	 MK/T/	2007/855

Elan Pharma International Limited	 MK/T/	2008/112

Emhart Glass SA 	 MK/T/	2007/1006

Emirates Group Holding S.A.L.	 MK/T/	2006/941
	 MK/T/	2006/942

Europapress Holding d.o.o	 MK/T/	2007/942
Pregledi
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	 MK/T/	2007/943

ExxonMobil Oil Corporation, a corporation organized 
and existing under the laws of the state of New York	
	 MK/T/	2007/995

EZILI INVESTISSEMENTS Inc.	 MK/T/	2007/1192

EМСА ГРУП ДООЕЛ	 MK/T/	2008/184

FARAN LABORATORIES S.A.	 MK/T/	2007/779
	 MK/T/	2007/780

FARMACORP DOO	 MK/T/	2007/774

Federacion Nacional de Cafeteros de Colombia 
	 MK/T/	2007/293

FORD MOTOR COMPANY	 MK/T/	2008/11
	 MK/T/	2008/116

Forest Laboratories UK Ltd.	 MK/T/	2007/1194

FRANCK Prehrambena industrija, dionicko drustvo 
ZAGREB	 MK/T/	2007/1238

Fresenius Kabi Deutschland GmbH	MK/T/	2007/595

Fresh & Co. d.o.o. Fabrika za preradu voca	
	 MK/T/	2006/1236
	 MK/T/	2006/1237
	 MK/T/	2006/1238
	 MK/T/	2006/1240
	 MK/T/	2006/1241
	 MK/T/	2006/1242

Frito-Lay Trading Company Europe GmbH	
	 MK/T/	2007/1274
	 MK/T/	2007/1275
	 MK/T/	2007/1276
	 MK/T/	2007/1277

FRUTEX Sh.p.k.	 MK/T/	2007/873

FUJIAN HONGXINGERKE SPORTS GOODS CO., 
LTD.	 MK/T/	2008/110
	 MK/T/	2008/111

FUTURE ENTERPRISES PTE LTD	 MK/T/	2007/398

Galex proizvodnja in promet s farmacevtskimi in 
drugimi proizvodi, d.d.	 MK/T/	2007/874

(731)
(210)

(731)
(210)

Geely Holding Group Co., Ltd.	
	 MK/T/	2007/927

GENERAL MOTORS CORPORATION a corporation 
organized and existing under the laws of the State of 
Delaware	 MK/T/	2007/1171
	 MK/T/	2008/103
	 MK/T/	2007/1278

Genzyme Corporation (a Massachusetts 
Corporation)	 MK/T/	2007/1174
	 MK/T/	2007/1175
	 MK/T/	2007/1176
	 MK/T/	2007/1177

Georg Gavrilovic	 MK/T/	2007/940

GLAXO GROUP LIMITED	 MK/T/	2007/819
	 MK/T/	2007/820
	 MK/T/	2007/821
	 MK/T/	2007/822
	 MK/T/	2007/823

GlaxoSmithKline Biologicals S.A.
 MK/T/	2007/1257

Global Hotels and Resorts IP BV	MK/T/	2008/77

Goldhield Pharmaceuticals Ltd.	 MK/T/	2008/96

GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI	
	 MK/T/	2008/92

GRUPO BIMBO, S.A.B. DE C.V.	
	 MK/T/	2007/869

GUANGZHOU HONDA AUTOMOBILE CO., LTD. 
 MK/T/	2008/107

HELIOS Tovarna barv, lakov in umetnih smol 
Kolicevo, d.o.o.	 MK/T/	2008/8

Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija 
Vrsac MK/T/	2008/58
	 MK/T/	2008/140
	 MK/T/	2008/322
	 MK/T/	2008/323
	 MK/T/	2008/324
	 MK/T/	2008/325
	 MK/T/	2008/326
	 MK/T/	2008/327
	 MK/T/	2008/328
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Hemofarm кoncern A.D. farmaceutsko-hemijska 
industrija	 MK/T/	2007/1108

HIGH TECH COMPUTER CORPORATION	
	 MK/T/	2007/1079

High Tech Computer Corporation (A Taiwanese 
company)	 MK/T/	2008/98
	 MK/T/	2008/214

HINO JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as 
HINO MOTORS, LTD.), a Japanese Corporation	
	 MK/T/	2008/240
	 MK/T/	2008/241

Hyundai Motor Company	 MK/T/	2008/208

ID Biomedical Corporation of Quebec 
	 MK/T/	2008/80

ILIRIKA berzno posredniske d.d. ljubljana (ИЛИРИКА 
д.д. Љубљана)	 MK/T/	2007/1041
	 MK/T/	2007/1042

INDEVUS PHARMACEUTICALS, INC. 
	 MK/T/	2007/1170

ISHIHARA SANGYO KAISHA LTD. (a Japanese 
corporation)	 MK/T/	2008/135
	 MK/T/	2008/136
	 MK/T/	2008/137
	 MK/T/	2008/138
	 MK/T/	2008/139

J.Safra IP Holding Co.	 MK/T/	2007/922
	 MK/T/	2007/923

JADRAN - Galenski Laboratorij d.d.
	 MK/T/	2007/1023

JAMNICA d.d.	 MK/T/	2007/864
	 MK/T/	2007/865
	 MK/T/	2007/866

JOHNSON & JOHNSON	 MK/T/	2007/1037

K-15 ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје	MK/T/	2007/345

K-15 ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ СКОПЈЕ 
	 MK/T/	2007/414

KIA MOTORS CORPORATION	 MK/T/	2007/839

(731)
(210)

Kia Motors Corporation	
	 MK/T/	2008/95

King Car Food Industrial Co., Ltd.	 MK/T/	2008/288

Kraft Foods Holdings Inc.,	 MK/T/	2007/1197

KRKA Tovarna zdravil p.o.Novo mesto 
	 MK/T/	2007/1173

La Roche-Posay Laboratoire Pharmaceutique 
Societe Anonyme 	 MK/T/	2007/861

Laboratoire Garnier & Cie (Societe en nom collectif)	
	 MK/T/	2007/994

LABORATORIO ITALIANO BIOCHIMICO 
FARMACEUTICO LISAPHARMA S.P.A.	
	 MK/T/	2007/574
	 MK/T/	2007/575

Lidl Stiftung & Co. KG	 MK/T/	2007/875
	 MK/T/	2007/1138
	 MK/T/	2007/1139
	 MK/T/	2007/1151
	 MK/T/	2007/1152
	 MK/T/	2007/1185
	 MK/T/	2007/1213
	 MK/T/	2008/87
	 MK/T/	2008/104
	 MK/T/	2008/147
	 MK/T/	2008/148
	 MK/T/	2008/182
	 MK/T/	2008/203
	 MK/T/	2008/204
	 MK/T/	2008/223
	 MK/T/	2008/294

LIEBRE ENTERPRISES LIMITED	MK/T/	2007/969

Lipa Mill d.d.	 MK/T/	2007/1116
	 MK/T/	2007/1117

LOFTHOUSE OF FLEETWOOD	 MK/T/	2002/364

L’Oreal, Societe Anonyme	 MK/T/	2007/1014

MAGINUS  DOO ZA USLUGE REKLAME I 
PROPAGANDE I TRGOVINU	 MK/T/	2007/1212

Mars, Incorporated	 MK/T/	2007/1043
	 MK/T/	2007/1051
	 MK/T/	2008/162

(731)
(210)
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NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading 
as Nissan Motor Co., Ltd.)	 MK/T/	2008/284

NOVARTIS AG	 MK/T/	2007/949
	 MK/T/	2007/950
	 MK/T/	2007/951
	 MK/T/	2007/1131
	 MK/T/	2007/1132
	 MK/T/	2007/1133

Novo Nordisk FemCare AG	 MK/T/	2008/105

OBI Bau - und Heimwerkermarket Gmbh & Co, 
Franchise Center KG	 MK/T/	2003/522
	 MK/T/	2003/577

OCULTO d.o.o.	 MK/T/	2008/3
	 MK/T/	2008/4

Pfizer Products Inc.	 MK/T/	2008/189

Pfizer Products Inc., a corporation organized and 
existing under the laws of the State of Connecticut 
	 MK/T/	2002/113

PIVKA perutninarstvo d.d.		 MK/T/	2007/1029
	 MK/T/	2007/1030

PLIVA HRVATSKA d.o.o.	 MK/T/	2008/297
	 MK/T/	2008/298

PODRAVKA prehrambena industrija d.d.	
	 MK/T/	2005/562
	 MK/T/	2007/837
	 MK/T/	2007/838

Preduzece za medicinsko snabdevanje na veliko i 
malo, proizvodnju i spolnju trgovinu „PHARMANOVA 
CO. „D.O.O. Beograd	 MK/T/	2006/1063

Procter & Gamble Business Services Canada 
Company	 	 MK/T/	2007/883
	 MK/T/	2007/1010

Procter & Gamble Pharmaceuticals, Inc.	
	 MK/T/	2008/19
	 MK/T/	2008/20
Re/Max International, Inc. a Colorado corporation	
	 MK/T/	2007/1253

Reckitt Benckiser N.V.	 MK/T/	2007/1102

Red.Com, Inc.	 MK/T/	2007/568

(731)
(210)

Masonite International Corporation 
	 MK/T/	2002/925

MATTEL, INC.  	 MK/T/	2002/201

Meggle AG, 	 MK/T/	2008/143

Merz Pharmaceuticals GmbH Eckenheimer 
	 MK/T/	2007/929

Minerva S.A. Edible Oils Enterprises 
	 MK/T/	2002/1015

MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. 
KG  	 MK/T/	2007/474
	 MK/T/	2007/475

MIRNOVEC PIROTEHNIKA D.O.O. 
	 MK/T/	2007/1086
	 MK/T/	2007/1087
	 MK/T/	2007/1088
	 MK/T/	2007/1089
	 MK/T/	2007/1090
	 MK/T/	2007/1091

MITAC INTERNATIONAL CORP. (a corporation 
incorporated under the laws of Taiwan)	
	 MK/T/	2007/1100
	 MK/T/	2008/232

MITAC INTERNATIONAL CORP. (a corporation 
incorporated under the laws of Taiwan, R.O.C.) 
	 MK/T/	2008/191

Motorola, Inc., a Delaware corporation 
	 MK/T/	2007/1219
	 MK/T/	2007/432
	 MK/T/	2007/433
	 MK/T/	2007/435
	 MK/T/	2007/1012
	 MK/T/	2007/1013
	 MK/T/	2007/1220
	 MK/T/	2007/1221
	 MK/T/	2007/1222
	 MK/T/	2007/1223

N. V. Nutricia	 MK/T/	2007/294

NIHON NOHYAKU CO., LTD.	 MK/T/	2008/237

Nike International Ltd.  a Bermuda corporation	
	 MK/T/	2007/1258

(731)
(210)
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	 MK/T/	2007/1144
	 MK/T/	2007/1200
	 MK/T/	2008/97
	 MK/T/	2008/142

Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH 
	 MK/T/	2007/937

REWE-Zentral AG	 MK/T/	2002/728

RFE/RL, Inc. a Delaware corporation 
	 MK/T/	2005/299

ROBIC d.o.o.	 MK/T/	2007/436
	 MK/T/	2007/437
	 MK/T/	2007/438

S.C. Johnson & Son, Inc.	 MK/T/	2007/1101

sanofi-aventis	 MK/T/	2008/2

Sanofi-Aventis	 MK/T/	2008/10
	 MK/T/	2008/13
	 MK/T/	2008/14
	 MK/T/	2008/15

SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
	 MK/T/	2007/1254

SANYANG INDUSTRY CO., LTD.	
	 MK/T/	2007/1252

Sbarro, Inc.	 MK/T/	2008/82

Schering - Plough Ltd. , (a Swiss corporation)  
	 MK/T/	2008/206
	 MK/T/	2008/207

SENSORMATIC ELECTRONICS CORPORATION	
	 MK/T/	2006/965
	 MK/T/	2006/966

Seychelles Imports, LLC	 MK/T/	2007/1234

SIDENOR STEEL PRODUCTS MANUFACTURING 
COMPANY S.A.	 MK/T/	2002/826

Smartwool Corporation a Colorado (U.S.A.) 
corporation 	 MK/T/	2007/336

Smithers-Oasis Company	 MK/T/	2007/1001

(731)
(210)

Societatea comerciala SINDAN S.R.L.		
	 MK/T/	2006/899

SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.	
	 MK/T/	2006/393
	 MK/T/	2006/394

Societe des Produits Nestle S.A.	MK/T/	2007/1230

Sport1 GmbH	 MK/T/	2006/1224

Sалев Петар	 MK/T/	2007/554

TDR d.o.o.	 MK/T/	2007/1044
	 MK/T/	2008/21
	 MK/T/	2008/22
	 MK/T/	2008/23
	 MK/T/	2007/1097

TECHKING TIRES LIMITED	 MK/T/	2008/18

Tenneco Automotive Operating Company Inc. 
	 MK/T/	2007/1235

THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P. 
	 MK/T/	2007/957
	 MK/T/	2007/958
	 MK/T/	2007/959

The Procter  & Gamble Company	 MK/T/	2007/996
	 MK/T/	2006/1174

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading 
as TOYOTA MOTOR CORPORATION)	
	 MK/T/	2007/1165

TOYOTOMI CO., LTD	 MK/T/	2007/817

TREK Bicycle Corporation 	 MK/T/	2007/1028

Trommsdorf GmbH und Co. KG. 	MK/T/	2008/188

Umbro International Limited		 MK/T/	2008/216

UNILEVER N.V.	 MK/T/	2007/1150

Unilever N.V.	 MK/T/	2008/89
	 MK/T/	2008/102
	 MK/T/	2008/266
	 MK/T/	2008/283
	 MK/T/	2008/296

(731)
(210)
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Universal City Studios LLLP (Delaware limited 
liability limited partnership)	 MK/T/	2007/1031

UPM	-	Kymmene	Corporation	 MK/T/	2008/185
	 MK/T/	2008/186
	 MK/T/	2008/187

Valentis Pharmaceuticals Handels GmbH 	
	 MK/T/	2007/591

Viacom International Inc.	 MK/T/	2007/1107

Vojin Djordjevic	 MK/T/	2007/1094
	 MK/T/	2007/1095

Wilson Learning Worldwide Inc. 	MK/T/	2003/453

Wm WRIGLEY Jr. Company	 MK/T/	2007/1003
	 MK/T/	2007/1004
	 MK/T/	2007/1121
	 MK/T/	2008/83
	 MK/T/	2008/235
	 MK/T/	2008/289

WRANGLER APPAREL CORP. (Delaware 
corporation)	 MK/T/	2007/760
	 MK/T/	2007/761
	 MK/T/	2007/762

WYETH  a Delaware corporation,	
	 MK/T/	2007/887
	 MK/T/	2007/888

Yahoo! Inc.	 MK/T/	2008/217
	 MK/T/	2008/218
	 MK/T/	2008/219
	 MK/T/	2008/220
	 MK/T/	2008/226
	 MK/T/	2008/227

Y‘s France SARL	 MK/T/	2007/1216

ZAO „TechnoNICOL“	 MK/T/	2007/1226
	 MK/T/	2007/1227
	 MK/T/	2007/1228

ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju, trgovinu 
i usluge	 MK/T/	2002/1028

А.Д. „ЕВРОПА“ - СКОПЈЕ	 MK/T/	2007/1081
	 MK/T/	2007/1082
	 MK/T/	2007/1083

(731)
(210)

	 MK/T/	2007/1084

АВТО МОТО СОЈУЗ НА МАКЕДОНИЈА		
	 MK/T/	2006/1155

АД „ЈАКА-8О“ Радовиш	 MK/T/	2007/782

АД ЈАКА 80 Радовиш	 MK/T/	2007/998

Аднан Ајдини; Африм Азири; Aрбен Ајдини  and 
Башким Азири 	 MK/T/	2007/70

Актифф ДОО Скопје	 MK/T/	2008/12

Акционерско друштво за приредување игри на 
среќа и забавни игри ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА 
Скопје	 MK/T/	2007/506
	 MK/T/	2007/507
	 MK/T/	2007/509
	 MK/T/	2007/510
	 MK/T/	2007/516

Арбен Раткоцери and Лирим Дулови	
	 MK/T/	2007/1261

БАБИЛОН СОФТВЕР СОЛУШН Друштво за услуги 
ДООЕЛ 1000 СКОПЈЕ	 MK/T/	2008/292

БЈ ТОБАКО	 MK/T/	2007/422
	 MK/T/	2007/423
	 MK/T/	2007/424
	 MK/T/	2007/425

Блерим Деволли	 MK/T/	2004/639

БРИТАНСКА БИЗНИС ГРУПА	 MK/T/	2007/538

Брокерска куќа ЕУРО БРОКЕР АД Скопје	
	 MK/T/	2008/90

ВИСТА ГРОУП	 MK/T/	2007/1048

ВИТАЛИА Никола и др. ДОО експорт-импорт	

	 MK/T/	2007/1186

Глобал Mедиа ДООЕЛ Скопје	 MK/T/	2007/232
	 MK/T/	2007/830

Горан Филиповски 	 MK/T/	2007/601

Гордана Јанакиевска	 MK/T/	2007/991

(731)
(210)
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ДО РЕ МИ ДООЕЛ Скопје	 MK/T/	2008/131

Домника Пројеска and Никола Пројески	
	 MK/T/	2007/1183

ДООЕЛ МЕБЕЛ-ВИ ОД ВИНИЦА 
 MK/T/	2007/857
ДППТУ „РИВА“ ДООЕЛ	 MK/T/	2007/818

ДПТ „МБ - КОМПАНИ“ ДОО ШТИП 
	 MK/T/	2008/71
	 MK/T/	2008/72

ДПТУ ГАЛЕНИУС д.о.о.	 MK/T/	2004/969

ДПТУ ЕКСТРА МЕИН БОРИС ДООЕЛ	
	 MK/T/	2007/905

ДПТУ МАКС увоз-извоз ДООЕЛ	
	 MK/T/	2008/252
	 MK/T/	2008/253

Друштвво за производство, трговија, транспорт, 
шпедиција и услуги ФРУИТ КОМПАНИ ДООЕЛ 
експорт-импорт	 MK/T/	2005/870

Друштво за издавачка дејност, трговија и услуги 
КОЛОР МЕДИА Доеел-Скопје	 MK/T/	2008/311

Друштво за меѓународен транспорт и шпедиција 
„Дени Интернационал“ Страшко ДООЕЛ Скопје	
	 MK/T/	2006/37

Друштво за оперативен лизинг МАКЛЕАСЕ ДОО 
Скопје	 MK/T/	2007/610

Друштво за организирање саеми и изложби 
СКОПСКИ САЕМ ДОО Скопје	 MK/T/	2007/1245
	 MK/T/	2007/1246
	 MK/T/	2007/1247

Друштво за превоз и услуги ЖАС ГРУПАЦИЈА 
ДОО Скопје	 MK/T/	2007/1206
	 MK/T/	2007/1207
	 MK/T/	2007/1208
	 MK/T/	2007/1209

Друштво за продукција, маркетинг, трговија и 
услуги РЕПУБЛИКА ДООЕЛ Скопје
 	 MK/T/	2004/1028

Друштво за производство и промет КАДИНО 
ИНДУСТРИ ГРУП ДООЕЛ увоз-извоз	
	 MK/T/	2007/912

Друштво за производство и трговија МЕГА ПРИНТ 
ДООЕЛ увоз-извоз Струмица 
	 MK/T/	2007/1024

Друштво за производство на мелнички, пекарски 
и слаткарски производи, промет на големо и мало 
и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје 
 MK/T/	2007/710
	 MK/T/	2007/605
	 MK/T/	2007/606
	 MK/T/	2007/607

Друштво за производство на оптички помагала, 
промет и услуги Интер-Оптик Емил ДООЕЛ увоз-
извоз Скопје, 	 MK/T/	2008/9

Друштво за производство на рекламни објекти, 
монтажа и маркетингшки услуги ЕУРО ЛИНИЈА  
ДООЕЛ Скопје	 MK/T/	2008/155
	 MK/T/	2008/156

Друштво за производство трговија и услуги 
ПИВКА 2002 ДОО увоз-извоз Неготино	
	 MK/T/	2007/916
	 MK/T/	2007/917
	 MK/T/	2007/918
	 MK/T/	2007/919
	 MK/T/	2007/920

Друштво за производство трговија и услуги 
СЛОВИН БИЛЈАНА увоз-извоз ДООЕЛ Охрид	
	 MK/T/	2008/94

Друштво за производство, внатрешна и 
надворешна трговија и услуги АГРОПИН увоз - 
извоз ДОО Скопје MK/T/	2007/736
	 MK/T/	2007/737
	 MK/T/	2007/738
	 MK/T/	2007/739
	 MK/T/	2007/740
	 MK/T/	2007/741
	 MK/T/	2007/742

Друштво за производство, промет и такси услуги 
Дејан Героски и др. СПРИНГ увоз-извоз ДОО 
Прилеп MK/T/	2007/1145

Друштво за производство, промет и услуги 
Мессаге ДООЕЛ Скопје	 MK/T/	2007/1250
	 MK/T/	2007/1251

Друштво за производство, промет и услуги на 
Дарко Дисоски ЗОНА увоз-извоз ДООЕЛ 	
	 MK/T/	2008/93

(731)
(210)

(731)
(210)

Pregledi



Glasnik, 15/3, str. 151-346, juni 2008 Skopje   

Trgovski marki

343

Друштво за производство, промет и услуги 
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје	
	 MK/T/	2007/1070
	 MK/T/	2007/1071
	 MK/T/	2007/1072
	 MK/T/	2007/1077
	 MK/T/	2007/1078
	 MK/T/	2008/396
	 MK/T/	2007/1272
	 MK/T/	2007/1273

Друштво за производство, промет, превоз и 
услуги 2002 - ПАЛАС увоз-извоз ДООЕЛ 	
	 MK/T/	2007/1114

Друштво за производство, трговија и инженеринг 
ДИРОБАРИ ДОО Скопје	 MK/T/	2004/544

Друштво за производство, трговија и услуги 
ВИСТО ХОЛДИНГ доо	 MK/T/	2007/835
	 MK/T/	2007/836

Друштво за производство, трговија и услуги 
ГУДАЛАТ ДОО Гостивар	 MK/T/	2007/970
	 MK/T/	2007/971
	 MK/T/	2007/972
	 MK/T/	2007/1104
	 MK/T/	2007/1105
	 MK/T/	2007/1106
	 MK/T/	2008/117
	 MK/T/	2008/118
	 MK/T/	2008/119
	 MK/T/	2008/120
	 MK/T/	2008/121
	 MK/T/	2008/122
	 MK/T/	2008/123

Друштво за производство, трговија и услуги 
ДИЕМ-ГП ДОО Гевгелија	 MK/T/	2007/1196
	 MK/T/	2008/375
	 MK/T/	2008/387
	 MK/T/	2008/388

Друштво за производство, трговија и услуги 
МЕДИА ДОО експорт-импорт	 MK/T/	2007/1016
	 MK/T/	2007/1017
	 MK/T/	2007/1056
	 MK/T/	2007/1057

Друштво за производство, трговија и услуги 
МЕТРОПОЛИС РАДИО ДОО Скопје 
	 MK/T/	2007/1211

Друштво за производство, трговија и услуги 
ПАЛЕТА 7 ДООЕЛ, увоз -извоз	 MK/T/	2008/418
	 MK/T/	2008/419

Друштво за производство, трговија на големо и 
мало САМАНТА ДООЕЛ експорт-импорт Скопје	
	 MK/T/	2008/56
Друштво за производство, трговија, угостителство 
и услуги ДАРД КОЗМЕТИКС ДООЕЛ експорт-
импорт Скопје	 MK/T/	2007/784
	 MK/T/	2007/1109
	 MK/T/	2007/1110
	 MK/T/	2007/1111
	 MK/T/	2007/1112
	 MK/T/	2007/1113

Друштво за производтство и трговија МАРКОС 
Блага Гоцева и др. ЈТД  Радовиш	
	 MK/T/	2007/770

Друштво за промет и услуги КХЛП ДООЕЛ експорт-
импорт	 MK/T/	2008/144

Друштво за промет и услуги ФОБАС КОМПАНИ 
ДОО	 	 MK/T/	2008/163

Друштво за сообраќај и трговија ТЕНИКС Сина 
ЛАГУНА Санде дооел Скопје	 MK/T/	2007/885
	 MK/T/	2007/886

Друштво за транспорт шпедиција, трговија на 
големо и мало, деловно посредување и услуги 
„Динамотранспорт“ Злате ДООЕЛ Експорт Импорт 
Скопје	 MK/T/	2007/831

Друштво за транспорт, трговија и услуги МОНО 
ТРЕЈД експорт-импорт ДОО Скопје	
	 MK/T/	2007/375

Друштво за трговија и услуги ЛУТО КОМЕРЦ 
Љутфи ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	
	 MK/T/	2008/88

Друштво за трговија и услуги ТАРГЕТ ДООЕЛ 
Струмица	 MK/T/	2007/1025
	 MK/T/	2007/1026
	 MK/T/	2007/1027

Друштво за трговија на големо и мало, 
производство и услуги ПОНИКВА ФАРМ доо 
експорт импорт Скопје	 	 MK/T/	2004/640

Друштво за трговија на мало и големо КАМ ДОО 
	 MK/T/	2007/843
	 MK/T/	2007/844
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	 MK/T/	2007/1085
	 MK/T/	2007/1198
	 MK/T/	2008/149
	 MK/T/	2008/150
	 MK/T/	2008/291

Друштво за трговија со компјутерска опрема и 
софтвер ИНФИНИТЕ СОЛУТИОНС ДОО Скопје	
	 MK/T/	2008/24

Друштво за трговија, производство и услуги“Зоца-
Стил“ експорт-импорт ДОО	 MK/T/	2007/1199

Друштво за трговија, производство, услуги, 
шпедиција увоз-извоз ПЕКАБЕСКО а.д.	
	 MK/T/	2007/442

Друштво за угостителство, транспорт и услуги 
ГИТОНИ ДОО Гевгелија	 MK/T/	2007/1148

Друштво за угостителство, трговија и услуги МАЈ 
ВЕЈ ВМ ДОО Скопје	 MK/T/	2008/146

Друштво за услуги и трговија АРГОС ДОО Скопје 
	 MK/T/	2008/113
	 MK/T/	2008/114
	 MK/T/	2008/115
	 MK/T/	2008/190

Друштво за фармацевтско хемиски производи 
РЕПЛЕКФАРМ АД Скопје MK/T/	2008/106

ДТС корп	 MK/T/	2007/990

ЕВН Електростопанство на Македонија, 
Акционерско друштво за дистрибуција и 
снабдување со електрична енергија, Скопје	
	 MK/T/	2007/1214

Електростопанство на Македонија АД за 
дистрибуција и снабдување со електрична 
енергија Скопје	 MK/T/	2007/984

Електростопанство на Македонија Акционерско 
друштво за дистрибуција и снабдување со 
електрична енергија Скопје	 MK/T/	2006/1054

ЕМОНА БРАНД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 	
	 MK/T/	2006/1079

ЗД ПТУ Примариус, увоз-извоз ДОО Томислав 
Балабанов Охрид	 MK/T/	2008/6

Здружение на граѓани за промоција и 
унапредување на спортот ГЛОБАЛ Скопје	

	 MK/T/	2007/879

ЗДРУЖЕНИЕ НА ГРАЃАНИ ЦЕНТАР ЗА 
ДЕМОКРАТИЈА И БЕЗБЕДНОСТ-СКОПЈЕ АТАНАС 
КОЗАРЕВ MK/T/	2008/279

Здружение на правници на Република 
Македонија	 MK/T/	2007/32

Златевски Љубиша	 MK/T/	2007/896
	 MK/T/	2007/898
	 MK/T/	2007/899
	 MK/T/	2007/900
	 MK/T/	2007/901
	 MK/T/	2007/913
	 MK/T/	2008/230

Зоран Зафиров	 MK/T/	2007/177

ИНА енерго систем Стефан ДООЕЛ 
	 MK/T/	2007/925

Индустрија за млеко, млечни производи и сокови 
акционерско друштво МЛЕКАРА Битола	
	 MK/T/	2007/1262

ИНТЕР ВИСТА ГРУП, Друштво за трговија и услуги, 
ДОО Скопје	 MK/T/	2007/341
	 MK/T/	2007/343
	 MK/T/	2007/344

ИНТЕРНАТИОНАЛ ЛОГИСТИК СЕРВИС ДОО	
	 MK/T/	2007/1181

ИТЕР ВИСТА ГРУП , Друштво за трговија и услуги, 
ДОО Скопје	 MK/T/	2007/340

ЈЕЛЛОВ ПАГЕС ДООЕЛ - СКОПЈЕ	
	 MK/T/	2004/954
	 MK/T/	2004/955

Јеллов Пагес Дооел Тони-Скопје	 MK/T/	2007/997

К-15 ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 MK/T/	2007/415

КАПИА ДОО	 MK/T/	2007/602

КАПИНВЕСТ ДОО Скопје	 MK/T/	2008/413

КАПИТАЛ БАНКА АД Скопје	 MK/T/	2007/1045
	 MK/T/	2007/1046
	 MK/T/	2007/1140
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	 MK/T/	2007/1141

КОКТЕЛ-ТРЕЈД  Д.О.	 MK/T/	2008/202

КОМОРА НА ИЗВРШИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА	 MK/T/	2008/151
	 MK/T/	2008/152

КРАСНАЈА ДОО Скопје	 MK/T/	2008/25

МАКЕДОНСКА ФАРМАЦИЈА ДООЕЛ Скопје 

	 MK/T/	2007/963

Македонско-германско друштво за пријателство 
и соработка	 MK/T/	2005/220

Марија Враживирска	 MK/T/	2007/1259

МЕД ФОКУС ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје 
	 MK/T/	2007/292

Мешано друштво со странски капитал со 
ограничена одговорност во приватна сопственост 
за производство, промет, услуги, транспорт 
ФРОТИРЕКС Михаил и Ангел ДОО увоз-извоз 
Скопје	 MK/T/	2007/954

МЏ РОБИН ДОО	 MK/T/	2007/934

Никушев  Стојан	 MK/T/	2007/1229

Оливер Димитровски	 MK/T/	2007/816

ОХИС ПВА ФАР ДООЕЛ, Скопје	MK/T/	2007/1264
	 MK/T/	2007/1265
	 MK/T/	2007/1267

Поента плус дооел Скопје	 MK/T/	2007/1249

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД ПРИЛЕП 
	 MK/T/	2007/1069

ПРИНЦИП КОМЕРЦ ДООЕЛ	 MK/T/	2007/884

Производно, трговско и услужно друштво НАС-
КОМ Насер ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 
	 MK/T/	2008/315

Радмила Костовска Павловска	MK/T/	2007/829

Раковец Еуро-Компани	 MK/T/	2007/813
	 MK/T/	2007/814

	 MK/T/	2007/815

Сашо Спасовски	 MK/T/	2007/1047

Себаудин Бахтијаревиќ	 MK/T/	2007/1180

Сиденор (Sidenor A.E.) Индустрија за преработка 
на железо А.Д.	 MK/T/	2007/1130

СИДИРОН ДОО Скопје	 MK/T/	2008/412

Скопски пазар ад Скопје	 MK/T/	2005/35

СКОПСКИ ПАЗАР акционерско друштво во 
приватна сопственост увоз-извоз Скопје	
	 MK/T/	2008/228

Снежана Лупевска	 MK/T/	2007/1260

Сојуз за грижи и воспитување на децата на 
Македонија	 MK/T/	2002/732

Спироски Јане 	 MK/T/	2008/132

Стопанска Банка АД-Скопје	 MK/T/	2005/367

Т.Д. „РИМЕКО” доо	 MK/T/	2007/1163

ТАНИМАК-Оливера Тасевска	 MK/T/	2008/7

Тања Турунџиева-Стојкова	 MK/T/	2008/76
	 MK/T/	2008/91

ТД за осигурување МАКОШПЕД Осигурување АД 
Скопје	 MK/T/	2007/1008

Трајчо Грков	 MK/T/	2007/700

Трговско друштво за призводство трговија и 
услуги КОНТИ ХИДРОПЛАСТ ДИМИТАР ДООЕЛ	
	 MK/T/	2002/500

Трговско друштво за трговија, производство 
и услуги на големо и мало ПРЕХРАМБЕНА 
ИНДУСТРИЈА СВИССЛИОН ДОО увоз-извоз 
Скопје	 MK/T/	2005/448
	 MK/T/	2005/449
	 MK/T/	2005/451
	 MK/T/	2007/1115
	 MK/T/	2008/16

Универзална Инвестициона Банка АД Скопје	
	 MK/T/	2008/5
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Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје	
	 MK/T/	2005/369
	 MK/T/	2005/370
	 MK/T/	2005/371

Фабрика за масло БРИЛИЈАНТ ДООЕЛ	
	 MK/T/	2008/126
	 MK/T/	2008/127

ФАРМА КОРП	 MK/T/	2007/1188
	 MK/T/	2007/1189
	 MK/T/	2007/1190

ФАРМАКАРЕ ДООЕЛ експорт-импорт	
	 MK/T/	2007/1217

ФАРМАСВИС дооел	 MK/T/	2007/287

ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА 
ИНДУСТРИЈА „АЛКАЛОИД” АД- Скопје	
	 MK/T/	2007/1225
	 MK/T/	2007/1156
	 MK/T/	2007/1157
	 MK/T/	2007/1158
	 MK/T/	2007/1159
	 MK/T/	2007/1160
	 MK/T/	2007/1161

Фонд за здравствено осигурување на 
Македонија MK/T/	2007/965
	 MK/T/	2007/966
	 MK/T/	2007/967
	 MK/T/	2007/968

ФОРНЕТТИ СОЛЕ ДООЕЛ Скопје	
	 MK/T/	2007/1162

Центро-Фрута ДООЕЛ-Виница	 MK/T/	2007/1204
	 MK/T/	2007/1205
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Vo soglasnost so ~lenot 147 od Zakonot za industriskata sopstvenost (“Slu`ben 
vesnik na Republika Makedonija”, br.47/02, 42/03 i 09/04), Dr`avniot zavod za  industriska 
sopstvenost gi objavuva podatocite za priznaenite prava na trgovski marki.

Podatocite se ozna~eni so INID* kodovi za trgovski marki (WIPO standard ST.60): 
(111)  Registarski broj na dokumentot   

(151) Data na registrirawe

(181) Data na va`ewe (o~ekuvano)

(186) Data na istekot na prodol`uvaweto (o~ekuvano)

(210) Broj na prijavata    

(220) Data na podnesuvawe

(230) Data na izlo`beno ili saemsko prvenstvo  

(300) Pravo na prvenstvo: data, dr`ava, broj

(450) Data na objavuvawe

(510, 511)Broevite na klasite po me|unarodnata klasifikacija na proizvodi i uslugi

 (Ni~anska) i spisok na proizvodite i uslugite

(540)  Izgled na trgovskata marka, transkripcija i prevod

(551)  Oznaka za prijava na kolektivena trgovska marka

(560)  Oznaka za trodimenzionalena trgovska marka

(580) Data na donesuvawe re{enie so koe se vpi{uva sekoja promena vo registarot

(591)  Nazna~uvawe na bojata, odnosno kombinaciite na boi

(600) Podatoci za prijavata podnesena do SZP na SFRJ

 (data  ex-YU  broj na prijavata/isprava/re{enie) 

(732) Nositel na pravoto

(740) Zastapnik

(770) Ime i adresa na prethodniot nositel

(791) Ime i adresa na steknuva~ot na licencata

____________________

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

TRGOVSKI MARKItrGOVski  MaRKI
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14139

(111)	 14139	 (151)	 19/05/2008
(210)	 TM		2001/427	 (220)	 24/04/2001
	 	 (181)	 24/04/2011
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 McDonalds Corporation
 One McDonalds Plaza, Oak Brook, 
 Illinois 60523, US
(740)	 ЧАКМАКОВА		БИЛЈАНА,	АДВОКАТ	
	 ул.”8-ма	Ударна	бригада”	43/3	1000	Скопје,	
	 1000,	Скопје
(540)	

McFLURRY

(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	

(111)	 14014	 (151)	 30/04/2008
(210)	 TM		2002/209	 (220)	 25/03/2002
	 	 (181)	 25/03/2012
	 	 (450)	 30/06/2008
(300)	 T2001-087939		28/09/2001		JP
(732)	 SONY ERICSSON MOBILE 
 COMMUNICATIONS AB
	 Nya Vattentornet, SE -221 88 Lund, SE
(740)	 ТОНЕВСКИ		ДРАГАН,	АДВОКАТ		
	 бул.	„Кочо	Рацин”	бр.	14/4	-	13,	1000	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 9	 -	 телефонски	 апарати	 и	 инструменти;	
мобилни	 телефони;	 телефонски	 централи;	
кабинети	 за	 телефонска	 опрема;	 полици	 за	
телефонска	 опрема;	 прекинувачки	 единици,	
прекинувачи	 и	 релеи	 за	 телефонска	 опрема;	
телефонски	 конзоли	 и	 разделници;	 аудио	
засилувачи;	 резонатори;	 телефонски	 приемници;	
извори	 за	 напојување	 за	 телефонски	 системи;	
полначи	на	батерии;	сметачки	програми	во	снимен	
облик	 и	 фиксирани	 во	 електронско	 мемориско	
коло,	 сметачки	 мемории	 и	 езгра;	 пејџинг	 и	
интеркомуникациски	 системи;	 електронски	
аларми	 за	 примена	 во	 комуникациските	 уреди	
за	 објавување	 на	 неисправно	 функционирање,	
преоптеретување,	 оштетување	 или	 слично;	
автоматски	 телефонски	 секретарки	 и	машини	 за	
издвојување	и	насочување	на	повик;	радио	релејна	
и	 пренесувачка	 опрема;	 комплетна	 коаксијална	

линија	за	телекомуникацискиот	систем;	печатени	
плочи;	генератори	на	зачестеност;	мултиплексни	
аудио	 пренесувачки	 терминали	 за	 примена	 во	
системите	за	аудио	пренос;	микрофони;	комплетни	
телекомуникациски	системи	за	електрична	мрежа,	
железници,	нафтоводи	и	слично;	електромагнетни	
ѕвона;	 електронски	 филтери;	 дата	 модеми	 за	
многу	 брзи	 преноси	 за	 податоци	 и	 опрема	 за	
аудио	зачестеност,	имено,	пупинизациони	калеми;	
репетитори,	 компандори	 и	 ехо	 потискувачи,	
сметачки	 програми	 снимени	 на	 лента,	 картичка	
и	 диск	 и	 не	 вклучени	 спојници	 за	 водење	 на	
припадни	 електрични	 проводници	 и	 кабли;	
безжични	 комуникации	 и	 мобилни	 телефонски	
системи,	имено,	мобилни	станици,	базни	станици	
и	 опрема	 во	 мобилните	 кумуникациски	 центри;	
АС/DС	 (АЦ/ДЦ)	 извори	 на	 напојување,	 АС/DС	
(АЦ/ДЦ)	 конвертори,	DС	 /АС	 (ДЦ	 /АЦ)	извори	за	
напојување	со	синусни	генератори,	други	извори	
на	напојување	и	нивни	делови;	контакни	утикачи	
со	 спојници;	 конектори	 за	 печатени	 плочи;	
прекинувачи	 за	 електронска	 комуникациска	
опрема;	 интегрални	 кола;	 опто	 компоненти;	
транзистори;	електрични	комуникациски	апарати	
и	 инструменти,	 електронски	 кола	 кои	 содржат	
податоци	за	сметачки	програми,	IС	(ИЦ)	картички,	
магнетни	 траки,	 магнетни	 дискови,	 оптички	
апарати/инструменти	и	нивни	делови/приклучоци,	
батерии,	 фотографски	 апарати	 и	 инструменти,	
кинематографски	апарати	и	инструменти,	оптички	
апарати	и	инструменти,	снимени	аудио	магнетни	
ленти,	IС	(ИЦ)	картички,	магнетни	дискови,	оптички	
дискови,	магнетно/оптички	дискови	и	други	плочи,	
снимени	видео	магнетни	ленти,	IС	(ИЦ)	картички,	
магнетни	 дискови,	 оптички	 дискови,	 магнетно/
оптички	дискови	и	други	снимени	видео	дискови	
и	видео	ленти,	апарати	за	видео	игри	за	домашна	
употреба	

(111)	 14071	 (151)	 06/05/2008
(210)	 TM		2002/239	 (220)	 02/04/2002
	 	 (181)	 02/04/2012
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 Модна Конфекција 
 СОНИТЕКС Акционерско Друштво - Кавадарци
 Ул. Шишка бр.39  1430 Кавадарци, MK
(540)	

(591)	 	розова	и	бела
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	24	-	текстил	за	домаќинството	и	ткаенини	
кл.	 25	 -	 горна	 облека,	 долна	 облека,	 чорапи,	
полувери,	џемпери,	трикотажа,	чевли	и	обувки	
кл.	26	-	позамантерија	
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14191

(111)	 13965	 (151)	 30/04/2008
(210)	 TM		2002/594	 (220)	 25/07/2002
	 	 (181)	 25/07/2012
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 S.S.TARIS PAMUK VE YAGLI TOHUMLAR TARIM 

SATIS KOOPERATIFLERI BIRLIGI
 Yadigar Sokak No:14, Alsancak Izmir, TR
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црвена,	бела
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 1	 -	 глицерин	 (за	 индустриска	 употреба);	
вештачко	ѓубре	
кл.	3	-	препарати	за	белење	и	други	супстанции	за	
алишта;	детергенти	освен	за	употреба	во	постапки	
за	 производство	 и	 за	 медицинска	 употреба,		
детергенти	во	прашок	и	течни	детергенти;	лосиони	
eau	de	Cologne,	шампони;	креми	за	нега	на	кожата	
(не	 за	 медицинска	 употреба),	 гел	 за	 туширање;	
препарати	за	сончање	(козметика);	сапуни;	сапуни	
во	гранули	
кл.	22	-		памук	
кл.	23	 -	 конец	за	текстил	 (предено);	 	предено	за	
текстил;	памучен	конец	
кл.	 24	 -	 ткаени	 и	 неткаени	 материјали;	 ленено	
платно	 за	 кревети	 и	 маси;	 крпи;	 покривачи	 за	
душеци;	 јоргани;	навлаки	за	перници;	завеси	о	д	
текстил	и	пластика	
кл.	29	-	маслинки	и	закиселени	маслинки;	пасти	од	
маслинки;	расол	и	туршија	за	киселење;	масла	и	
масти	за	јадење,	памучно	масло,	неутрализирано	
рафинирано	памучно	масло,	сончогледово	масло,	
маслиново	масло,	маргарин;	џемови,		мармалади,	
сушено	овошје,	суво	грозје,	сушени	смокви,	паста	
од	 смокви,	 смокви	 и	 паста	 од	 смокви	 сусам	 и	
бадем,	ореви;	конзервиран	грашок,	грав,	леќа	
кл.	 30	 -	 мед,	 меласа,	 киселина,	 ориз,	 варена	 и	
толчена	пченица	
кл.	 31	 -	 намирници	 за	 животни;	 маслена	 торта,	
семе	
кл.	33	-	вина;	алкохолни	пијалаци	

(111)	 14140	 (151)	 19/05/2008
(210)	 TM		2002/1033	 (220)	 31/12/2002
	 	 (181)	 31/12/2012
	 	 	(450)	30/06/2008

(732)	 Производно трговско друштво Златен Клас 
Славчо ДООЕЛ експорт-импорт

 ул. Иван Милутинувиќ  бр.42  Скопје, MK
(540)	

(591)	 бела,	златна	и	црвена
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	30	-	брашно	и	производи	од	жито,	леб	
кл.	43	-	услуги	за	подготвување	храна	и	пијалаци;	
привремено	сместување	

(111)	 13949	 (151)	 01/04/2008
(210)	 TM		2003/35	 (220)	 28/01/2003
	 	 (181)	 28/01/2013
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 The Independent Tobacco FZE
 PO Box 261031 Dubai, AE
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

BUSINESS ROYAL

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 34	 -	 цигари;	 тутун;	 производи	 (прибор)	 за	
пушачите;	кибрити	

(111)	 14191	 (151)	 19/05/2008
(210)	 TM		2003/315	 (220)	 09/05/2003
	 	 (181)	 09/05/2013
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 INNOTECH INTERNATIONAL Laboratory
	 7-9	avenue	Francois	Vincent	Raspail,	
 94110 Arcueil, FR
(740)	 НОШПАЛ		БОРИС,	адвокат	
	 Ул.	„Љубљанска’’	бб,	1000	Скопје,	1000,	Скопје
(540)	

BB TEST

(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,	
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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	

(111)	 13947	 (151)	 01/04/2008
(210)	 TM		2003/368	 (220)	 06/06/2003
	 	 (181)	 06/06/2013
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 Друштво за електронско-телекомуникациски 

материјали и услуги ГЕРМАНОС ТЕЛЕКОМ А.Д. 
Скопје

 Бул.Јане Сандански бр.111, 1000 Скопје, MK
(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 7	 -	 машини	 и	 машински	 алати,	 мотори	 и	
погонски	 машини	 (освен	 за	 сувоземни	 возила),	
машински	 спојници	 и	 трансмисиски	 елементи,	
земјоделски	направи	
кл.	9	-	апарати	и	инструменти,	научни,	поморски,	
геодетски,	 фотографски,	 кинематографски,	
оптички,	 за	 мерење,	 сигнализација,	 контрола,	
спасување	и	 настава,	 апарати	 и	 инструменти	 за	
спроведување,	 вклучување,	 трансформирање,	
акумулирање,	 регулирање	или	 контролирање	на	
електрицитетот,	апарати	за	снимање,	пренос	или	
репродукција	на	звук	или	слика,	магнетски	носачи	
на	 податоци,	 дискови	 за	 снимање,	 автоматски	
машини	 и	 механизми	 за	 апаратите	 што	 се	
активираат	со	монети	или	жетони,	регистар	каси,	
машини	 за	 сметање	 и	 опрема	 за	 обработка	 на	
податоци	 и	 компјутери,	 апарати	 за	 гаснење	 на	
пожар	
кл.	 14	 -	 благородни	 метали	 и	 нивните	 легури	 и	
производите	 изработени	 од	 нив	 или	 преслечени	
со	 нив,	 кои	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	
накит,	бижутерија,	скапоцени	камења,	часовници	
и	хронометриски	инструменти	
кл.	15	-	музички	инструменти	
кл.	 16	 -	 хартија,	 картон	 и	 производите	 од	 нив	
кои	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	 печатени	
работи,	 книговезачки	 материјал,	 фотографии,	
канцелариски	материјал,	машини	за	пишување	и	
канцелариски	 прибор,	 материјали	 за	 пакување,	
кои	не	се	опфатени	со	другите	класи	

кл.	17	 -	каучук,	 гума,	азбест,	лискун	и	производи	
од	 нив,	 кои	 не	 се	 опфатени	 во	 другите	 класи,	
полуфабрикати	од	пластични	маси	
кл.	 21	 	 куќни	 или	 кујнски	 апарати	 и	 садови	 за	
домаќинството	 (кои	не	се	од	благородни	метали	
или	преслечени	со	нив),	чешли	и	сунѓери,	четки,	
производи	 кои	 се	 користат	 за	 чистење,	 челична	
волна,	 сурово	 и	 полупреработено	 стакло	 (освен	
градежно	стакло)	стакларија,	порцелан,	фајанс	и	
грнчарија,	кои	не	се	опфатени	со	другите	класи	
кл.	38	-	телекомуникации	
кл.	42	-	научни	и	технолошки	услуги	и	истражување	
и	 планирања	 кои	 се	 однесуваат	 на	 истите,	
услуги	 за	 индустриски	 анализи	 и	 истражувања,	
проектирање	и	развој	на	компјутерски	хардвер	и	
софтвер	

(111)	 14169	 (151)	 19/05/2008
(210)	 TM		2003/493	 (220)	 18/07/2003
	 	 (181)	 18/07/2013
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 E.ON Ruhrgas AG
 Huttropstrasse 60, 45138 Essen, DE
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(540)	

(591)	 окер	и	сива
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 16	 -	 печатени	 производи,	 особено	 печатени	
работи,	книги,	брошури,	проспекти,	материјали	за	
подучување	и	инструкции	
кл.	 35	 -	 маркетинг	 услуги;	 истражување	 на	
пазар	 и	 анализа	 на	 пазар;	 рекламирање,	
особено	 консултации	 за	 рекламирање,	 услуги	
на	 рекламна	 агенција,	 особено	 на	 интернетот;	
планирање	и	извршување	на	рекламни	дејствија	
како	 клуб	 активности	 и	 лотарија;	 рекламирање	
преку	 поштенски	 средства;	 организација	 на	
трговски	 саеми	 за	 комерцијални	 и	 рекламни	
цели;	 рекламни	 презентации	 и	 настани	 на	
информирање	 за	 производ;	 рекламирање	 во	
печатот;	периметарско	рекламирање	во	спортски	
статиони,	 развој	 и	 дистрибуција	 на	 промотивни	
артикли;	 аранжирање	 и	 склучување	 на	 трговски	
договори	како	и	рекламни	и	промотивни	договори	
за	 трети	 лица;	 организациско	 и	 комерцијално	
консултантство;	услуги	на	бази	на	податоци	
кл.	 39	 -	 транспортни	 услуги;	 транспорт	 и	
дистрибуција	 на	 енергија,	 топлина	 и	 гориво,	
особено	 транспорт	 и	 дистрибуција	 на	 гасни	
горива	со	користење	на	цевоводи;	складирање	на	
горива,	особено	во	складишни	услови	на	подземни	
порозникарпи	и	пештери	

13947
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кл.	 42	 -	 технички	 консалтинг	 и	 планирање	 во	
енергетскиот	сектор;	услуги	на	инженер,	особено	
во	енергетскиот	сектор,	вклучувајќи	го	секторот	на	
транспорт	на	гас	и	користење	на	гас;	енергетски	
консалтинг;	 калкулација	 на	 цевоводни	 мрежи;	
подготовка	на	технички	извештаи	во	енергетскиот	
сектор;	 услуги	 на	 развој	 во	 енергетскиот	 сектор,	
особено	транспорт	на	гас	и	развој	на	примената	
на	гас;	развој	на,	и	техничка	подршка	за	програми	
за	обработка	на	податоци,	особено	програми	во	
енергетскиот	сектор;	развој	и	оперирање	на	бази	
на	податоци	

(111)	 14103	 (151)	 12/05/2008
(210)	 TM		2003/617	 (220)	 22/08/2003
	 	 (181)	 22/08/2013
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 Beverage Partners Worldwide S.A
 In der Luberzen 42, CH-8902 Urdorf, CH
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(540)	

TIAN TEY

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	32	-	безалкохолни	пијалаци,имено	пијалаци	на	
база	на	чај	спремни	за	пиење	

(111)	 14158	 (151)	 19/05/2008
(210)	 TM		2003/791	 (220)	 04/11/2003
	 	 (181)	 04/11/2013
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 PLIVA d.d.
 Ulica grada Vukovara 49,10000 Zagreb, HR
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(540)	

AMISAL

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	5	-	инфузиски	раствори	

(111)	 13994	 (151)	 17/04/2008
(210)	 TM		2003/910	 (220)	 10/12/2003
	 	 (181)	 10/12/2013
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 BADEL 1862 d.d. vina, alkoholna i bezalkoholna 

pica
 10000 ZAGREB Vlaska 116, HR

(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	
СКОПЈЕ	

	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(540)	

(591)	 златно	жолта,	окер,	жолта,	црна,	сива	и	бела
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	33	-	алкохолни	пијалаци	(освен	пиво)	

(111)	 14159	 (151)	 19/05/2008
(210)	 TM		2003/928	 (220)	 17/12/2003
	 	 (181)	 17/12/2013	

	 (450)	 30/06/2008
(732)	 LF, LLC 
 (a Delaware limited liability company)
 2601 Annand Drive, Suite 17 Wilmington, 
 Delaware 19808, US
(740)	 ИНДОВСКА	АНЕТА,	адвокат	
	 Ул.’’ДамеГруев’’		3/	2-11,	1000,	Скопје
(540)	

LOWE`S

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	16	-	книги	и	часописи	кој	содржат	идеи,	методи	
и	 инструкции	 кој	 се	 однесуваат	 на	 (направи	
сам)	 подобрување/поправка	 на	 куќи,	 изградба,	
декорација,	 градинарство,	 пејзажна	 архитектура	
и	активности	во	врска	со	тоа	
кл.	35	 -	услуги	малопродајни	 „оutlet”	продавници	
кој	 содржат	 разни	 видови	 уреди,	 градежен	
материјал,	опрема	за	осветлување	и	електрична	
опрема,	 материјали	 за	 покриви,	 куќен	 мебел,	
предмети	 кој	 се	 користат	 за	 (направи	 сам)	
подобрување/поправање	куќи,	алати,	електрична	
опрема	 за	 надворешна	 употреба,	 предмети	 за	
обезбедување,	 заштита	 на	 куќи,	 материјали	 за	
уредување	 земјиште;	 услуги	 за	 консултации	
и	 дизајн	 за	 градежни	 материјали,	 светлосна	
и	 електрична	 опрема,	 водоводна	 опрема,	
материјали	 за	 покриви,	 куќен	 мебел,	 предмети	
кој	 се	 користат	 за	 (направи	 сам)	 унапредување,	
подобрување	и	поправање	куќи;	предмети	кој	се	
користат	за	обезбедување,	заштита	на	куќи;	услуги	
на	 малопродажба	 на	 цвеќе,	 услуги	 свадбени	
регистрации	
кл.	36	 -	 обезбедување	 продолжена	 гаранција	 за	
уреди	 и	 производи	 кој	 се	 користат	 за	 (направи	

14159
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сам)	 унапредување,	 подобрување	 на	 куќи;	
услуги	 во	 врска	 со	 кредитни	 картици;	 основање	
добротворни	фондови	
кл.	 37	 -	 услуги	 на	 инсталации,	 поправки	 и	 ре-
моделирања	специјализирани	за	уреди,	градежни	
материјали,	 светлосна	 и	 електрична	 опрема,	
водоводна	опрема,	материјали	за	покриви,	куќен	
мебел,	предмети	кој	се	користат	за	(направи	сам)	
унапредување/подобрување	 куќи	 ;	 предмети	 за	
обезбедување	сигурности	на	куќи,	материјали	за	
уредување	на	крајолици	 ;	изнајмување	градежна	
опрема	и	алат;	услуги	мешање	бои/фарби;	услуги	
сложувања	бои/фарби	преку	компјутер	
кл.	40	-	услуги	за	сечење	на	дрвна	граѓа,	јажиња,	
ланци,	мини	ролетни	и	јажиња;	услуги	поврзувања	
цевки	на	купувачи	
кл.	 41	 -	 услуги	 на	 образование,	 имено	 водење	
клиники	 и	 работилници	 кој	 се	 однесуваат	 на	
инсталација	 и	 оправка	 на	 уреди,	 градежен	
материјал,	 светлосна	 и	 електрична	 опрема,	
водоводна	 опрема,	 материјал	 за	 покриви,	 куќен	
мебел,	предмети	кој	се	користат	за	(направи	сам)	
унапредување/подобрување	 на	 куќи,	 предмети	
кои	служат	за	обезбедување	на	сигурност	на	куќи	
и	 уредување	 на	 околно	 земјиште;	 промовирање	
процедура	 и	 производи	 кој	 се	 однесуваат	 на	
обезбедување	и	 заштита	на	 куќи	и	дистрибуција	
пишан	материјал	кој	е	во	врска	со	тоа	
кл.	 44	 -	 услуги	 консултации	 и	 дизајнирање	 во	
врска	со	уредување	на	околно	земјиште	и	услуги	
на	пејзажна	архитектура	

(111)	 14160	 (151)	 19/05/2008
(210)	 TM		2004/213	 (220)	 16/03/2004
	 	 (181)	 16/03/2014
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ПРОМЕТ 

„ПРОМЕС” ДОО Увоз-извоз Скопје
 ул.Перо Наков бб, 1000 Скопје, MK
(540)	

PROMES

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 29	 -	 производство	 на	 месо,	 риба,	 живина	 и	
дивеч,	месни	преработки	и	сувомесни	производи,	
конзервирано	 месо	 и	 конзервирано	 овошје	 и	
зеленчук,	 џемови,	 компоти,	 млеко	 и	 млечни	
производи	
кл.	31	-	производство	на	земјоделски,	градинарски	
и	шумски	производи,	животни	(живи),	свежо	овошје	
и	зеленчук	и	храна	за	животни	
кл.	 35	 -	 промет	 на	 големо	 и	 мало	 со	 месо,	
сувомесни	производи,	риба,	живина,	дивеч,	месни	
преработки,	 конзервирано	 месо	 и	 конзервирано	
овошје	 и	 зеленчук,	 џемови,	 компоти,	 млеко	 и	
млечни	 производи,	 животни	 (живи)	 храна	 за	
животни,	овошје	и	зеленчук	

(111)	 14162	 (151)	 19/05/2008
(210)	 TM		2004/214	 (220)	 16/03/2004
	 	 (181)	 16/03/2014
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ПРОМЕТ 

„ПРОМЕС” ДОО Увоз- извоз Скопје
 ул.Перо Наков бб, 1000 Скопје, MK
(540)	

(591)	 црна,	црвена	и	бела	боја
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 29	 -	 производство	 на	 месо,	 риба,	 живина	 и	
дивеч,	месни	преработки	и	сувомесни	производи,	
конзервирано	 месо	 и	 конзервирано	 овошје	 и	
зеленчук,	 џемови,	 компоти,	 млеко	 и	 млечни	
производи	
кл.	31	-	производство	на	земјоделски,	градинарски	
и	 шумски	 производи,	 животни	 (живи),	 свежо	
овошје	и	зеленчук	и	храна	за	животни	
кл.	 35	 -	 промет	 на	 големо	 и	 мало	 со	 месо,	
сувомесни	производи,	риба,	живина,	дивеч,	месни	
преработки,	 конзервирано	 месо	 и	 конзервирано	
овошје	 и	 зеленчук,	 џемови,	 компоти,	 млеко	 и	
млечни	 производи,	 животни	 (живи)	 храна	 за	
животни,	овошје	и	зеленчук	

(111)	 14034	 (151)	 30/04/2008
(210)	 TM		2004/233	 (220)	 18/03/2004
	 	 (181)	 18/03/2014
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 British American Tobacco (Brands) Inc.
 401 South Fourth Avenue, Suite 1800, 
 Louisville, Kentucky 40202, US
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 34	 -	 цигари,	 тутун,	 тутунски	 производи,	
производи	за	пушачи,	запалки,	кибрити	
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(111)	 14163	 (151)	 19/05/2008
(210)	 TM		2004/234	 (220)	 18/03/2004
	 	 (181)	 18/03/2014
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 Reckitt & Colman (Overseas) Limited
 Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, GB
(740)	 ЈОАНИДИС	ЈОВАН,	АДВОКАТ		
	 ул.”Орце	Николов”	155б,	1000,	Скопје
(540)	

FRESHMATIC
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	3	 -	миризливи	препарати	 за	воздух;	 ароми	и	
ароматични	 препарати	 што	 испуштаат	 миризби;	
миризливи	 артикли	 за	 освежување	 на	 воздухот;	
миризливи	масла;	миризливи	спрејови	за	соба	
кл.	5	-	препарати	за	освежување	воздух;	препарати	
за	чистење	воздух;	освежувачи	на	соби;	препарати	
за	парфемирање	или	ароматизирање	на	воздухот;	
дезодоранси;	 препарати	 за	 неутрализирање	
на	 тешки	 мириси;	 средства	 за	 дезинфекција;	
инсектициди;	гермициди	

(111)	 13940	 (151)	 01/04/2008
(210)	 TM		2004/264	 (220)	 31/03/2004
	 	 (181)	 31/03/2014
	 	 	(450)	30/06/2008
(732)	 ЃОРЃИЕВ ИВАН
 ул.” Гоце Делчев „ бр.12  2434 Ново Село, MK
(540)	

VARUMIN HERBAL
(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,	
фунгициди	и	хербициди	

(111)	 13966	 (151)	 30/04/2008
(210)	 TM		2004/300	 (220)	 20/04/2004
	 	 (181)	 20/04/2014
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 Interseek d.o.o.
 Stegne 31, Ljubljana, SI
(740)	 ПОПОВСКИ		ДРАГАН,	адвокат	
	 ул.	„Маршал	Тито”	бр.	10/1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 бела,	модро	сина	и	црвена

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 9	 -	 опрема	 за	 обработка	 на	 информации,	
сметачи;	 сметачки	 машини	 и/или	 програмска	
опрема	и	додатоци	што	не	се	опфатени	со	другите	
класи;	 сметачки	 периферни	 единици;	 снимени	
сметачки	 операциски	 програми	 и/или	 системи;	
сметачка	 програмска	 опрема,	 наполнета	 преку	
сметачката	 мрежа;	 снимени	 сметачки	 програми	
за	 пристап	 во	 базите	 на	 податоци	 на	 сметачка	
мрежа;	 сметачки	 програми	 на	 магнетни	 или	
оптички	 медиуми;	 телекомуникациски	 направи;	
магнетни	 носачи	 на	 записи,	 магнетни	 дискови,	
дискети,	 СD-а;	 СD-ROМ-ови;	 чипови	 (делови	 на	
интегрирани	 врски);	 читачи	 (сметачка	 опрема);	
печатари	 за	 сметачи;	 електронски	 бележници;	
монитори	 (терминали)	 (сметачка	 опрема);	
монитори	(екрани)	(сметачки	програми);	сметачка	
меморија;	 преснимени	 електронски	 публикации;	
печатени	 повези;	 снимена	 сметачка	 програмска	
опрема	 за	 управување	 на	 односи	 со	 клиентите,	
достапна	 преку	 интернет	 пребарување;	 снимени	
сметачки	програми	за	обработка	на	електронска	
пошта	 и	 односи	 со	 странки;	 снимена	 сметачка	
опрема	 за	 пребарување,	 имено	 програмска	
опрема	 што	 му	 овозможува	 на	 корисникот	
пребарување	 по	 сметачките	 мрежни	 системи	 и	
глобалните	телекомуникациски	мрежи	(интернет)	
како	 и	 на	 системи	 со	 приватен,	 пристап	
(интернет);	снимена	сметачка	програмска	опрема	
за	зголемување	на	капацитетот	на	пребарувачот	
и	 за	 подобрен	 пристап	 на	 сметачката	 мрежа	 и	
интернет;	сметачка	програмска	опрема	за	пренос	
на	информации	преку	интернет	
кл.	 35	 -	 огласна	 дејност;	 водење	 комерцијални	
работи,	 деловна	 администрација,	 писарнички	
работи;	 услуги	 на	 агенции	 за	 огласување;	
огласување	 по	 пошта;	 ажурирање	 рекламни	
материјали,	 проширување	 на	 огласните	
материјали,	 давање	 огласен	 простор	 под	 наем;	
ценовни	 анализи;	 професионално	 деловно	
советување;	 деловно	 информирање;	 деловни	
сознанија;	 деловно	 пребарување;	 пребарувачки	
услуги	 за	 деловни	 потреби;	 услуги	 на	 агенции	
за	 посредување	 на	 комерцијални	 информации;	
компилација	на	информации	во	сметачката	база	
на	податоци;	систематизација	на	информации	во	
сметачките	 бази	 на	 податоци;	 барање	 податоци	
во	 сметачките	 датотеки	 (за	 други);	 непосредно	
огласување	 по	 пошта;	 раздавање	 примероци;	
репродуцирање	 на	 документи;	 административно	
управување	со	сметачките	датотеки;	пребарување	
на	пазарот,	студии	за	трговија;	манекенски	услуги	
за	 рекламирање	 и	 промоција	 на	 продажба;	
клипинг;	 услуги	 за	 нарачка	 на	 часописи	 (за	
други);	давање	писарнички	машини	и	опрема	под	
наем;	 on-line	 огласување	 на	 сметачките	 мрежи;	
испитување	 на	 јавното	 мислење;	 организирање	
изложба	за	комерцијални	или	рекламни	намени;	
организирање	саеми	и	изложби	за	комерцијални	
или	рекламни	намени;	советување	на	подрачјето	
на	 кадровските	 работи;	 регрутирање	 деловни	
лица;	обработка	на	текстови;	услуги	 за	 контакти	
со	 јавноста;	 објавување	 на	 рекламни	 текстови;	
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рекламни	 услуги;	 услуги	 за	 рекламни	 агенции,	
огласување	и	промоција	на	продажбата	на	стоки	
и	 услуги	 што	 се	 нарачуваат	 преку	 електронски	
средства	 (е-трговија);	 тргување	 и	 продажба	 на	
туристички	 аранжмани;	 издавање	 огласувачки	
простор	во	електронските	комуникациски	медиуми;	
помош	и	советување	на	трети	лица	при	набавките	
преку	 е-тргување;	 услуги	 за	 посредување	 при	
купување	 преку	 е-тргување;	 услуги	 на	 агенции	
за	 вработување,	 вклучително	 on-line	 собирање	
и	 објавување	 на	 информации	 за	 вработување,	
кадровски	услуги	
кл.	36	-	финансиски	работи;	набавка	и	испитување	
на	 побарувачката;	 финансиски	 информации;	
чување	 и	 управување	 со	 средства	 и	 вредносни	
хартии;	 посредување	 на	 подрачјето	 на	
вредносните	 хартии;	 осигурување	 имоти	 и	 лица;	
кредитно	 посредување;	 даночно	 советување,	
берзанско	посредување;	финансиско	советување,	
финансиско	 спонзорирање,	 финансиски	
анализи,	 финансиско	 управување,	 финансиско	
вреднување	 (во	 осигурувањето,	 банкарството,	
при	 недвижности);	 посредување	 (недвижности),	
услуги	за	менување	девизи	
кл.	 37	 -	 услуги	 во	 врска	 со	 поставување,	
воспоставување,	 одржување	 и	 сервисирање	 на	
информациски	структури	и/или	мрежи	што	не	се	
опфатени	 со	 другите	 класи;	 поправки;	 услуги	 во	
врска	со	монтажа;	монтажа,	одржување	и	поправка	
на,	 сметачка	 машинска	 опрема;	 собирање	 и	
нудење	информации	и	новости	што	се	однесуваат	
на	 инсталирање	 и	 одржување	 на	 машинската	
опрема	 како	 и	 информациски	 структури	 и/или	
мрежи	
кл.	 38	 -	 телекомуникациски	 услуги,	 особено	
електронски	 пренос	 на	 податоци,	 слики	 и	
документи	 преку	 сметачките	 мрежи,	 сметачи	 и	
нивни	 периферии	 и/или	 оператори	 на	 кабелски	
системи;	телекомуникациски	услуги	преку	сметачки	
терминали;	телекомуникациски	услуги	за	пристап	
до	електронско	чувани	податоци,	документи	како	
податочни	 (пишани)	 и	 звучни	 телекомуникации;	
услуги	 на	 електронска	 пошта;	 сметачки	 нарачки	
преку	 телефон	 и	 сметачкиот	 терминал	 како	
телекомуникациски	 услуги;	 комуницирање	 преку	
сметачки	терминали;	сметачко	поткрепен	пренос	
на	 известувања	 и	 слики;	 услуги	 на	 огласни	
табли	 (телекомуникациски	 услуги);	 испраќање	
пораки;	 услуги	 на	 агенции	 за	 часописи;	 „пагинг”	
услуги	 (преку	 радија,	 телефони	 или	 други	
средства	 на	 електронско	 комуницирање);	
нудење	 телекомуникациски	 поврзувања	 на	
глобални	 сметачки	 мрежи;	 нудење	 пристап	 на	
корисникот	 на	 глобалната	 сметачка	 мрежа;	
информации	 за	 телекомуникации;	 услуги	 на	
усмерување	и	поврзување	при	телекомуникации;	
телеконференциски	услуги;	телекс	услуги;	нудење	
пристап	 на	 меѓународна	 телекомуникациска	
мрежа,	вклучително	и	сплетни	(интернет)	портали;	
пренос	 на	 информации	 содржани	 во	 сметачката	
програмска	 опрема,	 преснимени	 од	 глобалната	
сметачка	 мрежа	 (интернет),	 и	 навигациска	
сметачка	 опрема;	 услуги	 за	 нудење	 Интернет	
(internet	 Service	 Provider);	 услуги	 на	 сплетни	

портали;	услуги	на	пренос,	имено	поставување	и	
нудење	информациски	портал	на	интернет	
кл.	39	-	превоз,	пакување	и	складирање	на	стока;	
организирањe	патувања;	патнички	и	транспортни	
резервации,	 позајмување	 автомобили	 и	 чамци;	
туристички	 услуги	 и	 агенции	 за	 патувања	 (без	
хотелски	резервации);	организација	на	туристички	
разгледувања;	организирање	излети	и	крстарења;	
резервации	на	седишта	за	патување;	информации	
за	 транспорт	 и	 складирање;	 информации	 за	
патувања	
кл.	 41	 -	 образование;	 подготвување,	 водење,	
организирање,	 организирање	 советувања,	
предавања,	 курсеви,	 стручни	 приредби	 во	
образовна	 и	 културна	 намена;	 обучување	 за	
употреба	 сметачки	 машини	 и/или	 програмска	
опрема;	 обучување	 за	 употреба	 на	 базите	 на	
податоци,	 комуникациски	 и	 графички	 програми;	
објавување	 нерекламни	 текстови	 и	 печатени	
публикации	(не	во	рекламна	намена);	продукција	
на	снимени	носачи	на	звук	и/или	сликовни	записи;	
продукција	на	филмови	и	видео	ленти;	услуги	на	
објавување	и/или	издавање	нерекламни	текстови	
по	 сметачките	 мрежи;	 собирање	 и	 нудење	
информации	 преку	 електронските	 медиуми	
за	 образование,	 разонода	 и	 спорт;	 снимање	
микрофилмови	
кл.	 42	 -	 развој,	 проектирање	 сметачка	 и/или	
програмска	 опрема	 како	 и	 информациски	 и	
сметачки	 системи,	 советување	 на	 подрачјето	 на	
употребата	 на	 сметачките	машини	и	 програмска	
опрема;	услуга	за	сметачки	консултации;	сметачка	
обработка	на	податоци	во	истражувачка	намена;	
управување	 со	 базите	 на	 податоци;	 советување	
од	 подрачјето	 на	 сметачката	 и/или	 програмска	
опрема,	како	и	информациски	системи;	развој	на	
сметачката	 програмска	 опрема	 за	 барателите;	
нудење	повеќекориснички	пристап	на	глобалната	
сметачка	 мрежа	 за	 пренос	 и	 дистрибуција	 на	
широк	 спектар	 информации;	 обликување	 на	
сплетни	 страни	 за	 информациски	 мрежи	 и	
системи	 на	 електронско	 тргување;	 електронско	
чување	податоци	и	документи	како	и	електронско	
барање	 податоци	 и	 документи;	 индексирање	 и	
проверување	 информации	 на	 информациските	
мрежи;	нудење	пристапен	час	до	сметачките	бази	
на	податоци,	интерактивни	комуникациски	мрежи	
за	сметачи	и	електронски	публикации	на	различни	
подрачја;	 осовременување	 на	 сметачката	
програмска	 опрема;	 нудење	 можности	 на	
гостување	на	трети	лица	на	сплетните	(интернет)	
страници;	 собирање	 и	 нудење	 информации	 за	
обликување	 на	 сплетните	 (интернет)	 страници,	
сплетни	 портали	 за	 техничките	 услуги	 во	 врска	
со	 сметачката	 програмска	 опрема	 и	 сметачкото	
програмирање;	собирање	и	нудење	информации	
за	пребарување	од	подрачјето	на	информациската	
технологија	
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(111)	 14082	 (151)	 29/04/2008
(210)	 TM		2004/326	 (220)	 30/04/2004
	 	 (181)	 30/04/2014
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 BRIGHTPOINT, INC. 
 (a corporation of the State of Delaware)
 501 Airtech Parkway Plainfield, 
 Indiana 46168, US
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(540)	

BRIGHTPOINT CREATIVE 
WIRELESS DISTRIBUTION 
CUSTOMER COMMITMENT 
CUSTOMIZED SERVICES

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	35	-	дистрибутерство	во	областа	на	опремата	за	
безжична	комуникација,	имено,	уреди	за	безжична	
комуникација	вклучително	и	телефонски	апарати	
со	 слушалка,	 пејџери	 и	 уреди	 за	 евиденција	 на	
лични	податоци;	полначи	на	батерии	за	безжични	
телефони,	уреди	за	отстранување	батерии,	замена	
на	 батерии,	 засилувачи	 на	 нивото	 на	 ватите;	
уреди	 и	 прибори	 што	 се	 поставуваат	 на	 глава;	
носачи	 и	 лулки;	 чанти	 и	 торби;	 слушалки	 што	
се	 поставуваат	 на	 увото;	 микрофони;	 адаптери	
за	 запалки	 за	 цигари;	 антени;	 капачиња	 за	
слушање	телефонски	разговор;	продолжни	кабли	
за	 телефонски	 уреди	 со	 слушалка;	 енергетски	и	
кабли	 за	 пренос	 на	 податоци;	 резервни	 делови	
за	 опрема	 за	 безжична	 комуникација;	 игри	 за	
опрема	за	безжична	 комуникација,	што	може	да	
се	преземат	од	мрежа	и	што	се	наснимени	на	CD-
ROM;	 уреди	 за	 безжична	 комуникација	 што	 се	
компатибилни	 со	 „Вluetooth”;	 уреди	 за	 безжично	
пресметување;	челни	плочи	за	уреди	за	безжична	
комуникација;	 графика	 за	 уреди	 за	 безжична	
комуникација;	аудио	и	видео	за	уреди	за	безжична	
комуникација;	 дигитални	 камери	 за	 уреди	 за	
безжична	 комуникација;	 уреди	 за	 складирање	
податоци	 за	 опрема	 за	 безжична	 комуникација;	
сите	според	нарачка	и	спецификација;	водење	на	
залихи	
кл.	 36	 -	 финансиски	 услуги	 што	 се	 однесуваат	
на	 опрема	 за	 безжична	 комуникација,	 имено	
водење	 побарувања	 од	 купувачите,	 обработка	
на	 побарувањата	 и	 наплатата,	 како	 и	 депозити	
(гаранции)	за	кредитни	ризици	
кл.	37	-	поправка	и	санација	на	опрема	за	безжична	
комуникација	
кл.	39	 -	водење	залихи	и	раководење	со	опрема	
за	безжична	комуникација	за	други	
кл.	 42	 -	 дизајнирање	 пакувања	 за	 опрема	 за	
безжична	комуникација	за	други	

(111)	 14083	 (151)	 29/04/2008
(210)	 TM		2004/327	 (220)	 30/04/2004
	 	 (181)	 30/04/2014
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 BRIGHTPOINT, INC. 
 (a corporation of the State of Delaware)
 501 Airtech Parkway Plainfield, 
 Indiana 46168, US
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(540)	

BRIGHTPOINT YOUR SUCCESS 
IS OUR BUSINESS

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	35	-	дистрибутерство	во	областа	на	опремата	за	
безжична	комуникација,	имено,	уреди	за	безжична	
комуникација	вклучително	и	телефонски	апарати	
со	 слушалка,	 пејџери	 и	 уреди	 за	 евиденција	 на	
лични	податоци;	полначи	на	батерии	за	безжични	
телефони,	уреди	за	отстранување	батерии,	замена	
на	 батерии,	 засилувачи	 на	 нивото	 на	 ватите;	
уреди	 и	 прибори	 што	 се	 поставуваат	 на	 глава;	
носачи	 и	 лулки;	 чанти	 и	 торби;	 слушалки	 што	
се	 поставуваат	 на	 увото;	 микрофони;	 адаптери	
за	 запалки	 за	 цигари;	 антени;	 капачиња	 за	
слушање	телефонски	разговор;	продолжни	кабли	
за	 телефонски	 уреди	 со	 слушалка;	 енергетски	и	
кабли	 за	 пренос	 на	 податоци;	 резервни	 делови	
за	 опрема	 за	 безжична	 комуникација;	 игри	 за	
опрема	за	безжична	 комуникација,	што	може	да	
се	преземат	од	мрежа	и	што	се	наснимени	на	CD-
ROM;	 уреди	 за	 безжична	 комуникација	 што	 се	
компатибилни	 со	 „Вluetooth”;	 уреди	 за	 безжично	
пресметување;	челни	плочи	за	уреди	за	безжична	
комуникација;	 графика	 за	 уреди	 за	 безжична	
комуникација;	аудио	и	видео	за	уреди	за	безжична	
комуникација;	 дигитални	 камери	 за	 уреди	 за	
безжична	 комуникација;	 уреди	 за	 складирање	
податоци	 за	 опрема	 за	 безжична	 комуникација;	
сите	според	нарачка	и	спецификација;	водење	на	
залихи	
кл.	 36	 -	 финансиски	 услуги	 што	 се	 однесуваат	
на	 опрема	 за	 безжична	 комуникација,	 имено	
водење	 побарувања	 од	 купувачите,	 обработка	
на	 побарувањата	 и	 наплатата,	 како	 и	 депозити	
(гаранции)	за	кредитни	ризици	
кл.	37	-	поправка	и	санација	на	опрема	за	безжична	
комуникација	
кл.	39	 -	водење	залихи	и	раководење	со	опрема	
за	безжична	комуникација	за	други	
кл.	 42	 -	 дизајнирање	 пакувања	 за	 опрема	 за	
безжична	комуникација	за	други	

(111)	 14164	 (151)	 19/05/2008
(210)	 TM		2004/336	 (220)	 06/05/2004
	 	 (181)	 06/05/2014
	 	 (450)	 30/06/2008
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(732)	 SEBA DIS TICARET VE NAKLIYAT 
 ANONIM SIRKETI
 FATIH MAHALLESI, YAKACIK CADDESI, NO:23, 

34885 SАMANDIRA-KARTAL, ISTANBUL, TR
(740)	 МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ,	Д.О.О.	Скопје	
	 Ул.	Апостол	Гусларот	3,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 темно	црвена,	кафена	и	црна
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	34	-	тутн,	производи	за	пушачите,	кибрит	

(111)	 14165	 (151)	 19/05/2008
(210)	 TM		2004/337	 (220)	 06/05/2004
	 	 (181)	 06/05/2014
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 SEBA DIS TICARET VE NAKLIYAT 
 ANONIM SIRKETI
 FATIH MAHALLESI, YAKACIK CADDESI, NO:23, 

34885 SАMANDIRA-KARTAL, ISTANBUL, TR
(740)	 МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ,	Д.О.О.	Скопје	
	 Ул.	Апостол	Гусларот	3,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црвена,	црна,	бела,	розова,	кафена
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	34	-	тутн,	производи	за	пушачите,	кибрит	

(111)	 14186	 (151)	 19/05/2008
(210)	 TM		2004/352	 (220)	 18/05/2004
	 	 (181)	 18/05/2014
	 	 (450)	 30/06/2008
(300)	 003587896		18/12/2003		EM
(732)	 ULTRA d.o.o. Proizvodnja elektronskih naprav
 Cesta Otona Zupancica 23a, 1410 Zagorje, SI
(740)	 ЈОАНИДИС	ЈОВАН,	АДВОКАТ		
	 ул.”Орце	Николов”	155б,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 9	 -	 научно,	 електрично	 мерење,	 сигнали,	
проверка	(супервизија),	апаратура	и	инструменти;	
апаратура	за	снимање,	пренос	и	репродукција	на	
звук	 и	 слики;	 магнетски	 медиуми	 за	 податоци;	
дискови	 за	 снимање	 звук;	 телефони,	 мобилни	
телефони;	 автоматски	 машини	 за	 продажба	 и	
механизми	 за	 апаратите	 што	 се	 активираат	 со	
монети	 или	 жетони;	 регистар-каси;	 машини	 за	
сметање;	 опрема	 за	 обработка	 на	 податоци	 и	
компјутери;	 терминали	 за	 плаќање;	 мобилни	
терминали	 за	 плаќање;	 електронски	 терминали	
за	 плаќање;	 продажни	 автомати;	 провајдери	 на	
податоци	 на	 платежни	 центри;	 провајдери	 на	
апликации	на	продажни	центри;	модеми	за	пренос	
на	 податоци	 преку	 говорни	 телекомуникациони	
мрежи;	 хардвер	 и	 софтвер	 и	 други	 средства	 за	
електронска	 комуникација	 помеѓу	 купувачите;	
провајдери	 за	 трансакции	 (податоци	 и	 парични	
трансакции)	 и	 трговци;	 хардвер	 и	 софтвер	
и	 други	 средства	 за	 гласовна	 комуникација	
преку	 електронски	 медиуми	 помеѓу	 купувачите;	
провајдери	 на	 трансакции	 (податоци,	 пари	 и	
други	 трансакции)	 и	 трговци;	 книги,	 магазини,	
прирачници,	 билтени,	 технички	 инструкции	 за	
користење	со	терминали	за	плаќање;	системи	за	
плаќање	 и	 банкарство	 (во	 електронска	 форма);	
хардвер	 и	 софтвер;	 компјутерски	 софтвер	 за	
криптографија;	компјутерски	софтвер	за	поддршка	
на	 системите	 за	 идентификација	 на	 корисникот;	
компјутерски	 софтвер	 за	 сигурен	 пренос	 на	
комјутерски	 податоци;	 комјутерски	 софтвер	 за	
дијагностички	функции;	 компјутерски	софтвер	за	
оперативни	 системи;	 компјутерски	 софтвер	 за	
пристап	на	бази	на	податоци	
кл.	 36	 -	 осигурување,	 финансиски	 работи;	
монетарни	работи;	работи	околу	недвижностите;	
услуги	на	мобилни	системи	за	исплата	(платежни	
инструменти);	пружање	деловни	информации	што	
се	 однесуват	 на	 мобилни	 системи	 на	 плаќање;	
деловен	информационен	сервис	за	корисници	на	
мобилни	системи	на	плаќање;	услуги	на	банкарски	
системи	 и	 услуги	 на	 системска	 интеграција;	
услуги	за	мобилни	и	за	електронско	тргување	во	
банкарството	и	ПОС	системите	

14165



Glasnik, 15/3,  str. 347-441, juni 2008 Skopje   

Trgovski marki

357

кл.	38	-	телекомуникации;	телефонски	комуникации;	
комуникации	по	пат	на	мобилни	телефони;	услуги	
на	 пренос	 на	 писма,	 документи,	 видео,	 аудио	 и	
други	 информации	 по	 пат	 на	 телекс,	 телефон,	
мобилен	телефон,	електронски	или	по	пат	на	друг	
медиум	за	пренос	
кл.	 42	 -	 научно	 и	 индустриско	 истражување;	
компјутерско	 програмирање;	 техничка	 поддршка	
или	 консалтинг	 услуги;	 консултации	 што	
се	 однесуваат	 на	 користење	 и	 управување	
со	 мобилни	 платежни	 системи,	 технички	
консултации	 и	 информациони	 услуги	 што	 се	
однесуваат	на	карактеристиките,	конфигурацијата	
и	 инсталацијата	 на	 погоре	 споменатото;	
програмирање	електронски	и	говорни	комуникации	
помеѓу	 купувачи,	 провајдери	 за	 трансакции	
(податоци	 и	 пари	 или	 други	 трансакции)	 и	
трговци;	 криптографски	 услуги	 вклучително	
и	 криптографија	 со	 елиптично	 закривување,	
услуги	 на	 системи	 за	 електронска	 сигурност	 за	
сигурен	пренос	на	компјутерски	податоци;	услуги	
за	 електорнски	 системи	 за	 идентификација	 на	
корисници;	 услуги	 на	 обработка	 на	 податоци	
вклучително	 и	 обезбедување	 и	 подготовка	 на	
податоци	што	се	однесуваат	на	набавка	

(111)	 14187	 (151)	 19/05/2008
(210)	 TM		2004/353	 (220)	 18/05/2004
	 	 (181)	 18/05/2014
	 	 (450)	 30/06/2008
(300)	 003587862		18/12/2003		EM
(732)	 ULTRA d.o.o. Proizvodnja elektronskih naprav
 Cesta Otona Zupancica 23a, 1410 Zagorje, SI
(740)	 ЈОАНИДИС	ЈОВАН,	АДВОКАТ		
	 ул.”Орце	Николов”	155б,	1000,	Скопје
(540)	

MPAY

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 9	 -	 научно,	 електрично	 мерење,	 сигнали,	
проверка	(супервизија),	апаратура	и	инструменти;	
апаратура	за	снимање,	пренос	и	репродукција	на	
звук	 и	 слики;	 магнетски	 медиуми	 за	 податоци;	
дискови	 за	 снимање	 звук;	 телефони,	 мобилни	
телефони;	 автоматски	 машини	 за	 продажба	 и	
механизми	 за	 апаратите	 што	 се	 активираат	 со	
монети	 или	 жетони;	 регистар-каси;	 машини	 за	
сметање;	 опрема	 за	 обработка	 на	 податоци	 и	
компјутери;	 терминали	 за	 плаќање;	 мобилни	
терминали	 за	 плаќање;	 електронски	 терминали	
за	 плаќање;	 продажни	 автомати;	 провајдери	 на	
податоци	 на	 платежни	 центри;	 провајдери	 на	
апликации	на	продажни	центри;	модеми	за	пренос	
на	 податоци	 преку	 говорни	 телекомуникациони	
мрежи;	 хардвер	 и	 софтвер	 и	 други	 средства	 за	
електронска	 комуникација	 помеѓу	 купувачите;	
провајдери	 за	 трансакции	 (податоци	 и	 парични	
трансакции)	 и	 трговци;	 хардвер	 и	 софтвер	
и	 други	 средства	 за	 гласовна	 комуникација	

преку	 електронски	 медиуми	 помеѓу	 купувачите;	
провајдери	 на	 трансакции	 (податоци,	 пари	 и	
други	 трансакции)	 и	 трговци;	 книги,	 магазини,	
прирачници,	 билтени,	 технички	 инструкции	 за	
користење	со	терминали	за	плаќање;	системи	за	
плаќање	 и	 банкарство	 (во	 електронска	 форма);	
хардвер	 и	 софтвер;	 компјутерски	 софтвер	 за	
криптографија;	компјутерски	софтвер	за	поддршка	
на	 системите	 за	 идентификација	 на	 корисникот;	
компјутерски	 софтвер	 за	 сигурен	 пренос	 на	
комјутерски	 податоци;	 комјутерски	 софтвер	 за	
дијагностички	функции;	 компјутерски	софтвер	за	
оперативни	 системи;	 компјутерски	 софтвер	 за	
пристап	на	бази	на	податоци	
кл.	 36	 -	 осигурување,	 финансиски	 работи;	
монетарни	работи;	работи	околу	недвижностите;	
услуги	на	мобилни	системи	за	исплата	(платежни	
инструменти);	пружање	деловни	информации	што	
се	 однесуват	 на	 мобилни	 системи	 на	 плаќање;	
деловен	информационен	сервис	за	корисници	на	
мобилни	системи	на	плаќање;	услуги	на	банкарски	
системи	 и	 услуги	 на	 системска	 интеграција;	
услуги	за	мобилни	и	за	електронско	тргување	во	
банкарството	и	ПОС	системите	
кл.	38	-	телекомуникации;	телефонски	комуникации;	
комуникации	по	пат	на	мобилни	телефони;	услуги	
на	 пренос	 на	 писма,	 документи,	 видео,	 аудио	 и	
други	 информации	 по	 пат	 на	 телекс,	 телефон,	
мобилен	телефон,	електронски	или	по	пат	на	друг	
медиум	за	пренос	
кл.	 42	 -	 научно	 и	 индустриско	 истражување;	
компјутерско	 програмирање;	 техничка	 поддршка	
или	 консалтинг	 услуги;	 консултации	 што	
се	 однесуваат	 на	 користење	 и	 управување	
со	 мобилни	 платежни	 системи,	 технички	
консултации	 и	 информациони	 услуги	 што	 се	
однесуваат	на	карактеристиките,	конфигурацијата	
и	 инсталацијата	 на	 погоре	 споменатото;	
програмирање	електронски	и	говорни	комуникации	
помеѓу	 купувачи,	 провајдери	 за	 трансакции	
(податоци	 и	 пари	 или	 друри	 трансакции)	 и	
трговци;	 криптографски	 услуги	 вклучително	
и	 криптографија	 со	 елиптично	 закривување,	
услуги	 на	 системи	 за	 електронска	 сигурност	 за	
сигурен	пренос	на	компјутерски	податоци;	услуги	
за	 електорнски	 системи	 за	 идентификација	 на	
корисници;	 услуги	 на	 обработка	 на	 податоци	
вклучително	 и	 обезбедување	 и	 подготовка	 на	
податоци	што	се	однесуваат	на	набавка	

(111)	 14188	 (151)	 19/05/2008
(210)	 TM		2004/354	 (220)	 18/05/2004
	 	 (181)	 18/05/2014
	 	 (450)	 30/06/2008
(300)	 003588076	18/12/2003		EM
(732)	 ULTRA d.o.o. Proizvodnja elektronskih naprav
 Cesta Otona Zupancica 23a, 1410 Zagorje, SI
(740)	 ЈОАНИДИС	ЈОВАН,	АДВОКАТ		
	 ул.”Орце	Николов”	155б,	1000,	Скопје
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(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 9	 -	 научно,	 електрично	 мерење,	 сигнали,	
проверка	(супервизија),	апаратура	и	инструменти;	
апаратура	 за	 снимање,	 пренос	 и	 репродукција	
на	звук	и	слики;	магнетски	медиуми	за	податоци;	
дискови	 за	 снимање	 звук;	 телефони,	 мобилни	
телефони;	 автоматски	 машини	 за	 продажба	 и	
механизми	 за	 апаратите	 што	 се	 активираат	 со	
монети	 или	 жетони;	 регистар-каси;	 машини	 за	
сметање;	 опрема	 за	 обработка	 на	 податоци	 и	
компјутери;	 компјутерски	 софтвер;	 компјутерски	
хардвер;	 компјутерски	 хардвер	 и	 софтвер	 за	
имплементација	и	поддршка	на	систем	за	следење	
на	 возилата;	 компјутерски	 хардвер	 и	 софтвер	
за	 имплементација	 и	 поддршка	 на	 комуникација	
помеѓу	 центарот	 за	 комуникација	 и	 возачот;	
компјутерски	 хардвер	и	 софтвер	 за	 конекција	 со	
другите	 информативни	 системи;	 компјутерски	
хардевер	и	софтвер	за	имплементација	и	поддршка	
на	 местоположбата	 на	 возилото,	 мониторинг	 на	
телеметрички	 податоци	 на	 возилото,	 контрола	
на	 функционирањето	 на	 возилото,	 мониторинг	
на	функционирањето	 на	 возачот,	 давање	 помош	
во	 управување	 на	 возилото	 до	 местото	 на	
дестинацијата,	 преместување	 од	 моменталната	
и	 од	 претходната	 позиција	 на	 	 	 возилото,	
оптимална	 маршута	 на	 возилото,	 мониторинг	 и	
снимање	 на	 оперативните	 функции	 на	 возилото	
и	 функционирањето	 на	 возачот,	 подготовка	 на	
стандардни	 извештаи	 во	 врска	 со	 оперативните	
функции	 на	 возилото	 и	 функционирањето	 на	
возачот,	 анализи	 на	 моментални	 и	 снимени	
податоци;	 дијагностички	 апарати	 за	 контрола	 на	
оперативните	 функции	 на	 моторот	 на	 возилото;	
податоци	 и	 сервери	 за	 сите	 гореспоменати;	
книги,	 магазини,	 прирачници,	 билтени,	 технички	
инструкции	 во	 електронска	 форма,	 микрофони,	
модеми	 за	 телефонски	 апарати,	 телефонски	
приемници,	телефонски	пренесувачи;	видеофони	
кл.	 38	 -	 телекомуникации:	 комуникација	 и	
информација	 (услуги)	 преку	 телекс,	 телефон,	
мобилен	телефон,	преку	електронска	или	на	друг	
начин	 трансфер	 на	 информација;	 комуникација	
и	 информација	 преку	 телекс,	 телефон,	 мобилен	
телефон,	 преку	 електронска	 или	 на	 друг	 начин	
трансфер	 на	 информација	 (телекомуникациски	
услуги);	комуникација	преку	мобилен;	комуникација	
преку	компјутеркски	терминали;	е-маил;	примање	
и	 праќање	 СМС	 пораки;	 комуникација	 преку	
телефон;	компјутерска	поддршка	на	трансфер		на	
пораки	и	слики;	изнајмување	апарати	за	примање	
и	праќање	пораки	
кл.	39	-	услуги	што	се	однесуваат	на	детекција	на	
позицијата	 на	 одредено	 возило,	 дефиниција	 на	
оптимална	 маршрута	 на	 возилото,	 мониторинг	

на	телеметричките	податоци	на	возилото,	услуги	
поврзани	со	пружање	помош	во	насочувањето	на	
возилото	 кон	 неговата	 дестинација,	 следење	 на	
движењето	на	определено	возило,	прикажување	
на	 сегашната	 и	 претходната	 позиција,	
воспоставување	 оптимална	 маршрута	 за	
возилото;	услуги	што	се	однесуваат	на	контрола	
на	функциите	на	возилото	за	навигациони	потреби	
и	 услуги	 што	 се	 однесуваат	 на	 мониторинг	 и	
снимање	 на	 функционирањето	 на	 возилото	 и	
возачот	 за	 навигациони	 потреби;	 подготовка	
на	 стандардни	 и	 средени	 извештаи	 што	 се	
однесуваат	 на	 функционирањето	 на	 возилото	
и	 возачот	 за	 навигациони	 потреби,	 анализа	 на	
сегашните	и	снимените	податоци	за	навигациони	
потреби,	услуги	што	се	однесуваат	на	контролата	
на	употребата	на	горивото	(совети	за	навигациони	
потреби)	
кл.	 42	 -	 научно	 и	 индустриско	 истражување;	
компјутерско	 програмирање;	 апдејт	 на	
компјутерскиот	 софтвер;	 техничка	 поддршка	 и	
консултантски	 услуги,	 вклучително	 консултации	
на	полето	на	користење	и	употреба,	одржување,	
технички	 консултации	 и	 информации	 што	 се	
однесуваат	на	карактеристиките,	конфигурацијата	
на	 системот	 за	 следење	 на	 возилото;	 услуги	
на	 обработка	 на	 податоци,	 имено,	 прибирање	
податоци	за	позицијата	на	возилата;	одржување	и	
апдејтирање	на	компјутерски	софтвер	

(111)	 14190	 (151)	 19/05/2008
(210)	 TM		2004/413	 (220)	 07/06/2004
	 	 (181)	 07/06/2014
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 ГОРАН ИВАНОВСКИ
 бул.”Партизански одреди” бр.99-2/10, 
 1000 Скопје, MK
(740)	 ЈОАНИДИС	ЈОВАН,	АДВОКАТ		
	 ул.”Орце	Николов”	155б,	1000,	Скопје
(540)	

BRAUNBERG

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	20	-	технички	мебел	

(111)	 14019	 (151)	 30/04/2008
(210)	 TM		2004/419	 (220)	 09/06/2004
	 	 (181)	 09/06/2014
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 Unilever N.V.
 Weena 455 3013 AL Rotterdam, NL
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
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(540)	

(591)	 синозелена	и	црвена
(554)	 тродимензионална
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	3	 -	детерѓенти;	препарати	и	супстанции,	сите	
наменети	за	перење,	препарати	за	кондиционирање	
(третирање)	 на	 ткаенина;	 препарати	 за	 белење;	
препарати	 за	 чистење,	 полирање,	 рибање	 и	
абразија;	 препарати	 за	 миење	 садови;	 сапуни;	
препарати	за	рачно	миење	
кл.	 5	 -	 средства	 за	 дезинфекција;	 санитарни	
препарати;	 препарати	 за	 уништување	 на	
штетници,	инсекти	и	штетни	животни;	фунгициди;	
гермициди;	 бактерициди;	 паразитициди;	
алгициди;	инсектициди;	средства	за	уништување	
коров;	 дезодоранси,	 различни	 од	 оние	 за	 лична	
употреба;	препарати	за	освежување	на	воздухот;	
средства	што	ги	одбиваат	инсектите	

(111)	 14057	 (151)	 22/04/2008
(210)	 TM		2004/457	 (220)	 25/06/2004
	 	 (181)	 25/06/2014
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 Freescale Semiconductor, Inc. 
 a Delaware corporation
 6501 William Cannon Drive West, Austin, 
 Texas 78735, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

FREESCALE

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 9	 -	 полупроводници,	 полупроводнички	
процесори,	чипови	за	полупроводнички	процесори,	
интегрални	 кола,	 чипови	 за	 интегрални	 кола,	
плочи	за	кола,	микрокомпјутери,	микроконтролери,	
микропроцесори	 и	 компјутерски	 периферии,	
мемории	и	полупроводнички	материјал	за	истите;	
полупроводници	 за	 машини	 и	 машински	 алатки;	
полупроводници	 за	 апарати	 за	 осветлување,	

греење,	производство	на	пареа,	готвење,	ладење,	
сушење	 и	 вентилација;	 полупроводници	 за	
часовници	и	апарати	и	инструменти	за	мерење	на	
времето;	полупроводници	за	музички	инструменти;	
полупроводници	 за	 игри	 и	 играчки;	 кола	 за	
конверзија	 на	 податоци;	 вграден	 комјутерски	
софтвер	 (firmware);	 електронски,	 електрични	
и	 електро-механички	 апарати	 за	 употреба	 со	
компјутери;	производи	за	видео	системи;	апарати	
и	опрема	за	снимање,	репродукција	и	менување	
звук,	 слика	 и	 податоци;	 плочи	 за	 видео	 кола;	
плочи	за	аудио	кола;	плочи	за	аудио-видео	кола;	
видео	 графички	 ацелератори;	 мултимедијални	
ацелератори;	 видео	 процесори;	 компјутерски	
програми;	 инструкциски	 материјал	 во	 врска	 со	
компјутерски	 алгоритми	 и	 алгоритми	 податоци	
за	 компресија	 и	 декомпресија	 на	 податоци;	
апарати	за	тестирање	и	 калибрирање;	делови	и	
опрема	 за	 сите	 наведени	 производи;	 опрема	 за	
тестирање	и	програмирање	на	интегрални	кола	и	
полупроводнички	мемории;	компјутерски	софтвер,	
и	 тоа:	 софтвер	 за	 интеграција	 и	 врзување	 на	
апликации,	 компјутерски	 услужни	 програми,	
компјутерски	програми	за	управување	со	мрежа,	
компјутерски	програми	за	пристап	на	глобалната	
компјутерска	 мрежа	 и	 меѓусебно	 врзани	
компјутерски	 мрежи;	 компјутерски	 оперативни	
системи;	 софтвер	 за	 компјутерски	 оперативни	
системи;	 компјутерски	 оперативни	 програми;	 и	
компјутерски	софтверски	алатки	за	поддршка	на	
софтверски	апликации	за	трети	лица	
кл.	42	 -	лиценцирање	технологија;	лиценцирање	
патенти,	трговски	марки,	авторски	права,	деловни	
тајни	 и/или	 знаења	 и	 искуства	 (know-how)	 во	
врска	 со	 производство	 на	 полупроводници	 и	
нивна	 употреба;	 лиценцирање	 полупроводници;	
лиценцирање	софтвер	во	врска	со	производство	на	
полупроводници	и	нивна	употреба;	лиценцирање	
технологија	 во	 врска	 со	 полупроводници	 и	
производство	 на	 полупроводници;	 лиценцирање	
технологии	 инкорпорирани	 во	 и	 во	 врска	 со	
полупроводнички	 производи,	 интегрирани	
кола,	 плочи	 за	 кола,	 микрокомпјутери,	 микро	
контролери,	 микропроцесори	 и	 компјутерски	
периферии	 мемории	 и	 полупроводнички	
материјал	 за	 истите,	 кола	 за	 конверзија	 на	
податоци,	 вграден	 компјутерски	 софтвер	
(firmware),	 електронски,	 електрични	 и	 електро-
механички	 апарати	 за	 употреба	 со	 компјутери,	
плочи	за	видео	кола,	производи	за	видео	системи,	
апарати	 и	 опрема	 за	 снимање,	 репродукција	 и	
менување	 звук,	 слики	 и	 податоци,	 компјутерски	
програми,	 инструкциски	 материјал	 во	 врска	 со	
компјутерски	 алгоритми	 и	 алгоритми	 податоци	
за	 компресија	 и	 декомпресија	 на	 податоци;	
изработка	 на	 компјутерски	 и	 телекомуникациски	
системи	 по	 нарачка;	 консултантски	 услуги	 во	
областа	 на	 компјутери	 и	 телекомуникација	 и	
сродни	технологии	за	изработка	на	софтвер	

(111)	 14199	 (151)	 19/05/2008
(210)	 TM		2004/503	 (220)	 14/07/2004
	 	 (181)	 14/07/2014
	 	 (450)	 30/06/2008
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(732)	 Lidl Stiftung & Co. KG
 Stiftsbergstr. 1, D-74167 Neckarsulm, DE
(740)	 ТОНЕВСКИ		ДРАГАН,	АДВОКАТ	
	 бул.	„Кочо	Рацин”	бр.	14/4	-	13,	1000	Скопје
(540)	

AQUATICA

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	3	-	сапуни	
кл.	4	 -	 свеќи;	 горилки,	 посебно	 запалки	 за	 скара	
и	јаглен	
кл.	21	-	сунѓери;	крпи	направени	од	сунѓер	

(111)	 14200	 (151)	 19/05/2008
(210)	 TM		2004/505	 (220)	 14/07/2004
	 	 (181)	 14/07/2014
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 Lidl Stiftung & Co. KG
 Stiftsbergstr. 1, D-74167 Neckarsulm, DE
(740)	 ТОНЕВСКИ		ДРАГАН,	АДВОКАТ	
	 бул.	„Кочо	Рацин”	бр.	14/4	-	13,	1000	Скопје
(540)	

CLEFFEKT

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	3	-	детергенти	и	препарати	за	чистење,	посебно	
прашок	 за	перење,	прашок	 за	рибање,	млеко	 за	
триење,	 течности	 за	 перење,	 повеќенаменски	
средства	 за	 перење;	 чистачи	 за	 тоалет,	 посебно	
тоалетен	 камен,	 распрскувачи	 за	 тоалети;	
распрскувачи	за	соба	

(111)	 13956	 (151)	 11/04/2008
(210)	 TM		2004/619	 (220)	 01/09/2004
	 	 (181)	 01/09/2014
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 Kemiska, prehrambena i farmaceutska industrija 

SAPONIA  d.d. Osijek
 ul. M. Gupca 2, Osijek, HR
(740)	 НОШПАЛ		БОРИС,	адвокат	
	 Ул.	„Љубљанска’’	бб,	1000	Скопје,	1000,	Скопје
(540)	

KALODONT

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	3	-	средства	за	белење	и	други	супстанции	за	
перење,	препарати	за	чистење,	полирање,	триење	
и	 нагризување,	 сапуни,	 парфимерија,	 етерични	
масла,	 козметички	 производи,	 лосиони	 за	 коса,	
препарати	за	нега	на	забите	

(111)	 13950	 (151)	 11/04/2008
(210)	 TM		2004/772	 (220)	 14/10/2004
	 	 (181)	 14/10/2014
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 „САРА КОЛАНТ” д.о.о.е.л.
 ул.”Финска” бр.216, 1000 Скопје, MK
(540)	

(591)	 виолетова,	 црвена,	 жолта,	 	 сива,	 бела,	 црна,	
розова,	сина	и	жолто	кафена

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	25	-	облека	

(111)	 13948	 (151)	 11/04/2008
(210)	 TM		2004/848	 (220)	 05/11/2004
	 	 (181)	 05/11/2014
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 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	-	бонбони	

(111)	 14100	 (151)	 02/05/2008
(210)	 TM		2004/978	 (220)	 15/12/2004
	 	 (181)	 15/12/2014
	 	 (450)	 30/06/2008
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(732)	 Pivot Point International, Inc.
 1560 Sherman Avenue, Suite 700, 
 Evanston, Illinois 60201, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

PIVOT POINT

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 9	 -	 електрични	 пегли	 за	 коса,	 електрични	
завиткувачи	за	коса,	електрични	фенови	за	коса;	
претходно	 снимени	 видео	 ленти,	 ДВД-а,	 аудио	
касети,	 и	 ЦД	 ромови,	 сите	 карактеристични	
информации	 за	 козметиката,	 фризерството,	
бојадисувањето	и	обликувањето	на	косата	
кл.	16	-	брошури,	каталози,	периодични	списанија,	
учебници	и	материјали	за	подучување,	прирачници	
за	 студенти	 и	 професори,	 работни	 тетратки	 и	
прирачници,	 сите	 во	 областа	 на	 козметиката,	
фризерството	и	обликувањето	на	косата,	пробни	
пакувања	 за	 бојадисување	 на	 косата	 и	 трајна	
ондулација	 што	 содржат	 мостри	 за	 тестирање	
боја	за	коса,	табличка	со	штипка,	врзувач,	книшка	
за	 тестирање	 боја,	 книшка	 за	 тестирање	 трајна	
ондулација,	 палета	 и	 контејнери	 за	 чување	 на	
пробната	боја	и	хемикалии	за	трајна	ондулација	
кл.	 41	 -	 дистрибуција	 на	 едукативни	 материјали	
во	козметиката,	фризерството	и	обликувањето	на	
косата;	обука	и	едукација	за	друго	во	козметиката,	
фризерството,	 обликувањето	 на	 косата	 и	 сите	
други	аспекти	за	нега	на	убавината	

(111)	 14005	 (151)	 21/04/2008
(210)	 TM		2005/28	 (220)	 13/01/2005
	 	 (181)	 13/01/2015
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 Фармацевтска	 хемиска	 козметичка	 индустрија	

АЛКАЛОИД	АД	-	Скопје
	 бул.	„Александар	Македонски”	бр.	12,	
	 1000	Скопје,	MK
(540)	

DIPROL

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	5	-	фармацевтски	производи	

(111)	 14142	 (151)	 19/05/2008
(210)	 TM		2005/63	 (220)	 02/02/2005
	 	 (181)	 02/02/2015
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 Друштво за промет и услуги АНЕКС Зоран увоз 

извоз ДООЕЛ Скопје (со скратен назив Анекс 
експорт импорт ДООЕЛ  Скопје)

 ул.”Тоне Томшиќ” бр.25, 1000 Скопје, MK

(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црвена,	светло	и	темно	сина	и	бела
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	4	-	материи	за	осветлување,	светилки	(ламби),	
свеќи	(свеќи	од	восок	за	елки)	
кл.	11	-	ламби,	сите	видови	електрични	светилки,	
грла	 за	 електрични	 светилки,	 жарни	 нишки	 за	
електрични	 светилки,	 уреди	 за	 осветлување,	
електрични	свеќички	за	елка	и	делови	и	прибори	
за	сите	горенаведени	производи	
кл.	 35	 -	 огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	 со	 работи;	 канцелариски	 работи;	
услуги	 на	 мало	 и	 големо	 поврзани	 со	 сите	
производи	од	горенаведените	класи	

(111)	 14106	 (151)	 08/05/2008
(210)	 TM		2005/88	 (220)	 11/02/2005
	 	 (181)	 11/02/2015
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 Костовски Трифун
 ул. „Славе Георгиевски Шнајдер” бр.4, 
 1000 Скопје, MK
(740)	 Адвокатско	друштво		ПОЛЕНАК	
	 ул.	‘„Орце	Николов”		98,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 16	 -	 хартија,	 картон	 и	 производите	 од	 нив,	
што	не	 се	 опфатени	 со	другите	 класи;	 печатени	
работи;	 книговезнички	 материјал;	 фотографии;	
канцелариски	прибор	/освен	мебелот/;	материјали	
за	пакување,	што	не	се	опфатени	во	другите	класи;	
карти	за	играње,	печатарски	букви;	клишиња	
кл.	25	-	облека,	чевли	и	капи	
кл.	 35	 -	 огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	со	работи;	канцелариски	работи	
кл.	41	-	образовни	услуги;	подготвување	настава;	
забава;	спортски	и	културни	активности	
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(111)	 14145	 (151)	 19/05/2008
(210)	 TM		2005/142	 (220)	 07/03/2005
	 	 (181)	 07/03/2015
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 ТД ОГЛАСНИК  М ЕМ ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул.Иво Лола Рибар 59/6-16, 1000 Скопје, MK
(740)	 ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ	А.Д.	СКОПJЕ		
	 бул.	„Кузман	Јосифовски	Питу„	28	лок.8,	
	 1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 16	 -	 хартија,	 картон	 и	 производите	 од	 нив	
што	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи;	 печатени	
работи;	 книговезнички	 материјал;	 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	
кл.	 35	 -	 огласување,	 водење	 на	 работење,	
управување	со	работи,	канцелариски	работи	
кл.	36	-	работи	поврзани	за	недвижен	имот	

(111)	 14161	 (151)	 19/05/2008
(210)	 TM		2005/147	 (220)	 08/03/2005
	 	 (181)	 08/03/2015
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 Bosch Corporation
 3-6-7, Shibuya, Shibuya-ku, Tokyo, JP
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 7	 -	 мотори	 (освен	 копнени	 возила)	 и	 нивни	
делови	 и	 опреми;	 мотори	 со	 внатрешно	
согорување,	 мотори	 на	 бензин,	 дизел	 мотори	 и	
нивни	 делови	 и	 опреми;	 дизел	 гориво,	 системи	
за	 вбризгување;	 дистрибутерски	 тип	 пумпи	 за	
вбризгување	 гориво,	 пумпи	 за	 вбризгување,	
за	 мотори	 со	 внатрешно	 согорување,	 пумпи	 за	
вбризгување,	без	брегасти	осовини,	електронски	
командни	системи	за	вбризгување	гориво,	системи	
за	 контрола	 на	 брзината	 на	 вбризгувањето	
со	 тајминг,	 млазници,	 држачи	 за	 млазници;	
електронски	 системи	 за	 вбризгување	 бензин,	
пумпи	 за	 гориво,	 инјектори	 на	 гориво,	 апарати	
за	 тестирање,	 за	 вбризгување	 дизел	 гориво,	

испитувачи	 на	 пумпи,	 испитувачи	 на	 млазници,	
апаратура	 за	 тестирање	 мотори	 со	 внатрешно	
согорување;	 пумпи	 за	 употреба	 кај	 хидраулична	
опрема,	 запчасти	 пумпи,	 вентили	 за	 промена	
на	 правецот,	 контролни	 вентили	 со	 управувач,	
соленоидни	 вентили,	 електрохидраулични	
контролни	 апарати	 со	 запирач,	 вентили	 за	
контрола	 на	 правец,	 алати	 за	 обработка,	 алати	
за	 обработка	 со	 акустични	 емисиони	 сензори;	
стартери	 за	 мотори	 со	 внатрешно	 согорување,	
уреди	 за	 брзо	 предзагревање	 за	 дизел	 систем	
за	 стартирање,	 дизел	 системи	 за	 стартирање,	
роботи	за	монтажа,	контролори	на	роботни	тела,	
хидраулични	 машини,	 инструменти	 и	 нивни	
делови	и	опреми;	пумпи	и	нивни	делови	и	опреми;	
компресори,	наизменични	компресори,	ротациони	
компресори	и	нивни	делови	и	опреми;	вентилатори	
и	нивни	делови	и	опреми;	земјоделски	и	градежни	
машини	и	инструменти	и	нивни	делови	и	опреми;	
системи	за	вбризгување	дизел	гориво	кај	мотори	
со	 внатрешно	 согорување,	 in-line	 видови	 пумпи	
за	 вбризгување	 гориво,	 пумпи	 за	 вбризгување	
гориво	 без	 брегасти	 оски,	 електронски	 системи	
за	вбризгување	 гориво	 кај	мотори	со	внатрешно	
согорување	

(111) 14050	 (151)	 30/04/2008
(210)	 TM		2005/153	 (220)	 10/03/2005
	 	 (181)	 10/03/2015
	 	 (450)	 30/06/2008
(300)	 2004-084685		14/09/2004		JP
(732)	 FUJINON CORPORATION 
 a corporation of Japan, organized and existing 

under the laws of Japan
 1-324 UETAKE-CHO, KITA-KU, SAITAMA CITY, 

SAITAMA, JP
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(540)	

FUJINON

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 9	 -	 дигитални	 камери,	 камери,	 видео	
камкордери,	 леќи	 за	 телевизиски	 камери,	 леќи	
за	 камери,	 леќи	 за	 факсови,	 прожектори,	 леќи	
за	прожектори,	фотографски	машини	и	апарати,	
кинематографски	 машини	 и	 апарати,	 оптички	
апарати	 и	 инструменти,	 интерферометри	 и	
други	 мерни	 и	 испитни	 машини	 и	 инструменти,	
ендоскопи	 за	 индустриска	 употреба	 и	 нивни	
делови	 и	 прибор,	 видео-фреквентни	 машини	 и	
апарати	 за	 едукативни	 цели,	 аудио-фреквентни	
машини	и	апарати	за	едукативни	цели,	други	аудио-
визуелни	машини	и	апарати	за	едукативни	цели,	
телекомуникациски	машини	и	апарати,	елeктронски	
машини	апарати	и	нивни	делови,	чепови	за	уши,	
преработено	 стакло	 (не	 е	 за	 градење),	 машини	
за	 електрично	 заварување,	 машини	 за	 сечење	
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метал	 (електрично,	 оксигенско,	 или	 плазма),	
електричен	 апарат	 за	 заварување,	 озонизатори	
(озонатори),	 електролизери	 (електролитски	
ќелии),	држачи	за	јајца,	регистер	каси,	машини	за	
броење	 или	 сортирање	 ситни	 пари,	 електрични	
табли	за	прикажување	на	бројките,	моменталните	
резултати	 и	 слично,	 машини	 за	 фотокопирање,	
апарати	за	пресметување	што	работат	на	рачен	
погон,	машини	и	апарати	за	цртање	или	скицирање,	
машини	за	отчукување	време	и	дата,	временски	
часовници	 (уреди	 за	 запишување	 на	 времето),	
канцелариски	 машини	 за	 дупчени	 картички,	
машини	 за	 гласање,	 машини	 за	 фактурирање,	
апарат	за	проверка	на	поштенски	марки,	машини	
за	продавање,	опрема	за	бензински	пумпи,	врати	
на	паркиралишта	што	се	активираат	со	ситни	пари,	
апарат	 и	 опрема	 за	 спасување,	 противпожарни	
апарати,	 противпожарни	 хидранти,	 млазници	
за	 противпожарни	 црева,	 системи	 за	 прскање	
(спринклери)	за	противпожарна	заштита,	уреди	за	
дојава	на	пожар,	уреди	за	дојава	на	гас,	апарат	за	
дојава	на	кражба,	заштитни	шлемови,	железнички	
сигнали,	триаголници	за	сигнализација	на	дефект	
на	 возило,	 светлечки	 или	 механички	 ознаки	 на	
патот,	 машини	 и	 апарати	 за	 нуркање	 (не	 се	 за	
спорт),	машини	за	аркадни	видео	игри,	електрични	
уреди	за	отворање	врати,	симулатори	за	обука	за	
управување	 со	 возило,	 симулатори	 за	 спортска	
обука,	 лабораториски	 апарати	 и	 инструменти,	
машини	 и	 апарати	 за	 енергетски	 развод	 и	
контрола,	ротациони	претворувачи,	модификатори	
на	 фаза,	 акумулатори	 и	 ќелии,	 електрични	 или	
магнетни	 мерачи	 и	 тестери,	 електрични	 жици	
и	 кабли,	 електрични	 рамни	 пегли,	 електрични	
апарати	 за	 виткање	 коса,	 електрични	 зумери,	
магнетни	 јадра,	 жици	 за	 отпорност,	 електроди,	
бродови	 пумпи	 за	 гаснење	 пожар	 (Fire	 boats),	
ракети,	противпожарни	возила,	запалки	за	цигари	
вградени	 во	 автомобили,	 нараквици	 за	 заштита	
од	 несреќи,	 маски	 за	 заштита	 од	 прашина,	 гас-
маски,	маски	 за	 заварување,	 облека	 за	 заштита	
од	 пожар,	 очила	 (окулари	 и	 заштитни	 очила),	
видео	игри	за	широка	потрошувачка,	електронски	
кола	 и	 програми	 за	 игри	 со	 рачна	 контрола	
наснимени	на	ЦД	РОМ	дискови,	со	екран	од	течен	
кристал,	машини	со	процеп,	тежински	ремени	(за	
нуркање),	одело	(за	нуркање),	пловен	прибор	што	
може	 да	 се	 дува,	 заштитни	 шлемови	 за	 спорт,	
резервоари	 за	 воздух	 (за	 нуркање),	 даски	 за	
пливање,	регулатори	(за	нуркање),	фонографски	
запишувачи,	 метрономи,	 електрични	 кола	 и	
програми	за	автоматска	изведба	наснимени	на	ЦД	
РОМ	дискови,	 наменети	 за	електронски	музички	
инструменти,	 уреди	 за	 прикажување	 слајдови,	
прикажување	 кинематографски	 филмови,	
прикажување	 филмови	 од	 слајдови,	 стативи	 за	
филмови	од	слајдови,	наснимени	видео	дискови	
и	видео	ленти,	електронски	публикации	
кл.	10	-	ендоскопи	и	други	медицински	машини	и	
апарати,	цуцли	за	бебиња,	перници	со	ќеси	за	лед	
(за	медицинска	намена),	триаголни	завои	(шамии),	
завои	 за	 поддршка,	 хируршки	 конци,	 чаши	 за	
хранење	(за	медицинска	намена),	капалки,	пипети	
(за	медицинска	намена),	гради,	медицински	ќеси	
за	 лед,	 шишиња	 за	 бебиња,	 вакумски	 шишиња	

за	 хранење,	 памучни	 тампони,	 штитници	 за	
прсти	 (за	 медицинска	 намена),	 контрацептиви	
(апарат),	 вештачки	 слушни	 мембрани,	 протезни	
или	 материјали	 за	 пломбирање	 (не	 се	 за	
дентална	употреба),	апарати	за	естетска	масажа	
за	 индустриски	 потреби,	 електричен	 апарат	 за	
масажа	 за	 домашна	 употреба,	 нараквици	 за	
медицински	 потреби,	 уринали	 (за	 медицински	
потреби),	лопатки,	чепкалки	за	уши	
кл.	37		поправка	на	леќи	за	телевизиски	камери,	
поправка	 или	 одржување	 на	 кинематографски	
машини	и	 апарати,	 поправка	 или	 одржување	на	
оптички	 машини	 и	 инструменти,	 поправка	 или	
одржување	 на	 фотографски	 машини	 и	 апарати,	
поправка	 или	 одржување	 на	 електронски	
машини	и	 апарати,	 поправка	 или	 одржување	на	
телекомуникациски	машини	и	апарати,	поправка	
или	 одржување	 на	 мерни	 и	 испитни	 машини	 и	
апарати,	поправка	или	одржување	на	медицински	
машини	 и	 апарати,	 градежништво,	 градежна	
консултација,	работење,	проверка	или	одржување	
на	градежна	опрема,	бродоградба,	поправка	или	
одржување	на	бродови,	поправка	или	одржување	
на	 воздухоплови,	 поправка	 на	 велосипеди,	
поправка	 или	 одржување	 на	 автомобили,	
поправка	или	одржување	на	железнички	превозни	
средства,	 поправка	 или	 одржување	 на	 моторни	
возила	на	две	 тркала,	 поправка	 или	одржување	
на	 машини	 и	 апарати	 за	 товар	 и	 истовар,	
поправка	 или	 одржување	 на	 уреди	 за	 дојава	 на	
пожар,	поправка	или	одржување	на	канцелариски	
машини	и	 апарати,	 поправка	 или	 одржување	на	
климатизери	(за	индустриски	потреби),	поправка	
или	 одржување	 на	 горилници,	 поправка	 или	
одржување	 на	 котли	 (бојлери),	 поправка	 или	
одржување	 на	 пумпи,	 поправка	 или	 одржување		
на	машини	и	апарати	за	замрзнување,	поправка	
или	одржување	на	 градежни	машини	и	апарати,	
поправка	или	одржување	на	електрични	уреди	за	
широка	потрошувачка,	 поправка	или	одржување	
на	 апарати	 за	 електрично	 осветление,	 поправка	
или	 одржување	 на	 машини	 и	 апарати	 за	
енергетски	 развод	 или	 контрола,	 поправка	 или	
одржување	 на	 агрегати	 на	 eнергија,	 поправка	
или	одржување	на	електрични	мотори,	поправка	
или	 одржување	 на	 лабораториски	 апарати	 и	
инструменти,	поправка	или	одржување	на	огнено	
оружје,	 поправка	 или	 одржување	 на	 машини	 и	
апарати	за	печатење	или	повез	на	книги,	поправка	
или	одржување	на	машини	и	апарати	за	хемиска	
обработка,	поправка	или	одржување	на	машини	и	
апарати	за	производство	на	стакло,	поправка	или	
одржување	на	машини	и	инструменти	за	риболов,	
поправка	или	одржување	на	машини	и	алати	 за	
обработка	на	метал,	поправка	или	одржување	на	
машини	и	инструменти	за	производство	на	чевли,	
поправка	 или	 одржување	 на	 индустриски	 печки,	
поправка	или	одржување	на	рударски	машини	и	
апарати,	поправка	или		одржување	на	машини	и	
апарати	 за	 производство	 на	 гумени	 производи,	
поправка	или	одржување	на	машини	и	системи	за	
производство	 на	 интегрални	 кола,	 поправка	 или	
одржување	на	машини	и	системи	за	производство	
на	 полупроводници,	 поправка	 или	 одржување	
на	машини	и	 апарати	 за	 преработка	 на	 храна	и	
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пијалаци,	 поправка	 или	 одржување	 на	 машини	
и	апарати	 за	 сечење	дрвја,	 преработка	на	дрво,	
или	 производство	 на	 фурнир	 или	 шпер-плочи,	
поправка	 или	 одржување	 на	 текстилни	 машини	
и	 апарати,	 поправка	 или	 одржување	 на	 машини	
за	преработка	на	тутун,	поправка	или	одржување	
на	 машини	 и	 апарати	 за	 бојосување,	 поправка	
или	одржување	на	земјоделски	машини	и	алатки,	
поправка	или	одржување	на	машини	и	апарати	за	
производство	 на	 пулпа,	 хартија	 или	 преработка	
на	 хартија,	 поправка	или	одржување	на	машини	
и	 апарати	 за	 преработка	 на	 пластика,	 поправка	
или	одржување	на	машини	и	апарати	за	пакување	
или	 завиткување,	 поправка	 или	 одржување	 на	
машини	 за	шиење,	 поправка	 или	 одржување	 на	
складишни	резервоари,	поправка	или	одржување	
на	 опрема	 за	 бензински	 пумпи,	 поправка	 или	
одржување	 на	 системи	 за	 паркиралишта	 на	
механички	 погон,	 поправка	 или	 одржување	 на	
апарати	за	паркирање	велосипеди,	поправка	или	
одржување	 на	 индустриски	 машини	 за	 миење	
садови,	 поправка	 или	 одржување	 на	 апарати	 за	
готвење	 за	 индустриски	 потреби,	 поправка	 или	
одржување	 на	 индустриски	 машини	 за	 перење,	
поправка	или	одржување	на	постројки	за	миење	
возила,	 поправка	 или	 одржување	 на	 машини	 за	
продавање,	поправка	или	одржување	на	машини	
за	чистење	подови	на	енергетски	погон,	поправка	
или	одржување	на	машини	и	апарати	за	забава,	
поправка		или		одржување		на		машини	и	апарати		
за	 	 употреба	 	 во	 салони	 за	 разубавување	 или	
берберници,	поправка	или	одржување	на	опрема	
за	 контрола	на	 загаденоста	на	водата,	 поправка	
или	 одржување	 на	 апарати	 за	 прочистување	 на	
водата,	 поправка	 или	 одржување	 на	 машини	
и	 апарати	 за	 набивање	 отпадни	 материјали,	
поправка	 или	 одржување	 на	 машини	 и	 апарати	
за	 дробење	 отпаден	 материјал,	 поправка	 или	
одржување	 на	 машини	 и	 апарати	 за	 нуркање,	
поправка	или	одржување	на	нуклеарни	енергетски	
постројки,	 поправка	 или	 одржување	 на	 хемиски	
постројки,	 реставрација	 на	 мебел,	 поправка	 на	
чадори,	 поправка	 или	 одржување	 на	 музички	
инструменти,	поправка	или	одржување	на	сефови,	
поправка	 на	 чевли,	 поправка	 или	 одржување	на	
саати	 и	 часовници,	 острење	 ножици	 и	 кујнски	
ножеви,	 поставување	 или	 поправка	 на	 брави,	
поправка	 или	 одржување	 на	 бојлери	 за	 греење	
вода	со	помош	на	 гас,	 поправка	или	одржување	
на	неелектрични	уреди	за	готвење,	поправка	или	
одржување	на	тенџериња	и	тавчиња	за	готвење,	
поправка	 или	 одржување	 на	 сигнални	 табли,	
поправка	на	чанти	или	торби,	поправка	на	лични	
украси,	поправка	на	играчки	или	кукли,	поправка	на	
спортска	опрема,	поправка	на	опрема	за	билијард,	
поправка	на	машини	и	апарати	за	играње,	поправка	
или	 одржување	 на	 кади	 за	 купатило	 и	 слично,	
поправка	на	клозетски	шолји	со	казанче,	поправка	
на	риболовен	прибор,	поправка	на	очила,	нега	и	
поправка	 на	 крзно	 перење,	 пресување	 облека,	
поправка	на	облека	 (крпење),	чешлање	памучно	
предиво	 за	 мандраци,	 поправка	 на	 „татами”		
простирки	(врз	кои	се	одвиваат	 јапонски	боречки	
спортови),	чистење	оџаци,	чистење	на	надворешни	
површини	на	згради,	чистење	прозорци,	чистење	

килими	 и	 черги,	 полирање	 подови,	 чистење	
септички	 јами,	 чистење	 кади	 и	 бојлери	 за	
купатила,	 чистење	 улици,	 чистење	 складишни	
резервоари,	 дезинфекција	 на	 телефонски	
слушалки,	 уништување	 штетници	 (различно	 од	
земјоделство,	 шумарство	 или	 хортикултура),	
стерилизирање	 медицински	 машини	 и	 апарати,	
изнајмување	 градежни	 машини	 и	 апарати,	
изнајмување	 машини	 за	 чистење	 подови,	
изнајмување	 мопеди,	 изнајмување	 апарати	 за	
миење	возила,	изнајмување	електрични	машини	
за	 перење,	 изнајмување	 уреди	 за	 сушење	 во	
перална,	 изнајмување	 ротациони	 уреди	 за	
сушење	алишта,	изнајмување	апарати	за	ладење	
простории	 (за	 домашни	 потреби),	 изнајмување	
рударски	 машини	 и	 аларати,	 изнајмување	
климатизери	

(111)	 14127	 (151)	 13/05/2008
(210)	 TM		2005/166	 (220)	 16/03/2005
	 	 (181)	 16/03/2015
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 La Senza Inc.
 1604 St. Regis, Dorval, Quebec, 
 Canada H9P 1H6, CA
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

LA SENZA

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	25	-	облека,	чевли	и	капи,	вклучително	облека,	
облека	за	на	глава	и	обувки,	вклучително	и	женска	
долна	 облека,	 пиџами,	 ноќни	 кошули,	 ноќна	
облека,	 градници,	 женски	 гаќички,	 прслучиња,	
комбинезони,	 „беби-дол”,	 појаси	 за	 чорапи,	
најлонски	 чорапи,	 хулахопки,	фустани,	 домашни	
фустани,	 машки	 „слип”	 гаќички	 и	 „боксерски”	
гаќички;	 маици	 со	 куси	 ракави,	 поткошули,	
џемпери,	 кошули,	 наметки,	 хеланки,	 мантили,	
долна	облека,	блузи,	чизми,	чевли	и	влечки	
кл.	 35	 -	 огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	 со	 работи;	 канцелариски	 работи,	
вклучително	 услуги	 за	 малопродажба,	 при	 што	
малопродажбата	 се	 занимава	 со	 промет	 на	
облека,	 женска	 долна	 облека,	 обувки	 и	 сродни	
помошни	 производи,	 парфеми,	 козметика,	
производи	за	лична	хигиена,	препарати	за	нега	на	
коса	и	производи	за	капење	

(111)	 14102	 (151)	 08/05/2008
(210)	 TM		2005/168	 (220)	 18/03/2005
	 	 (181)	 18/03/2015
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 ABRO Industries, Inc.
 3580 Blackthorn Court South Bend, IN 46628, US
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
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(540)	

ABRO

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	1	 -	лепило	за	автомобилско	стакло;	лепливо	
средство	 за	 запечатување	 спони;	 лепила	 што	
се	 користат	 во	 индустријата;	 средство	 против	
мрзнење;	 флуид	 за	 автоматски	 пренесувачи;	
третман	против	замаглување	автомобилски	стакла;	
третман	против	водени	наслаги	на	автомобилски	
стакла;	 флуид	 за	 сопирачки	 системи;	 средство	
за	 чистење	 карбуратор	 и	 регулатор	 за	 воздух;	
хемикалии	 што	 се	 користат	 во	 индустријата;	
флуиди	 за	 одмрзнување;	 детергентски	 адитиви	
за	 употреба	 со	 моторни	 масла;	 масло	 за	 дизел	
мотори;	 средство	 за	 чистење	 на	 инјекциониот	
систем	 кај	 дизел	 моторите;	 третман	 на	 дизел	
мотори	 (или	 горива);	 разладно	 средство	 за	
машини;	 епоксид;	 лепило	 за	 епоксиден	 челик;	
средства	 за	 запечатување	 и	 цемент	 за	 издувни	
системи;	 средство	 за	 заштита	 на	 ткаенини;	
средства	за	полнење	на	блокови	мотори;	средства	
за	гаснење	пожар;	адитиви	за	гориво;	третирање	
на	 бензини;	 средство	 за	 чистење	 на	 инјекциони	
системи	за	гориво;	средство	за	чистење	системи	
за	 гориво;	 масло	 за	 запчаници;	 третирање	 на	
маслото	 за	 запчаници;	 лепило	 и	 други	 лепливи	
средства;	миење	мотори;	третман	на	маслото	за	
мотори;	 средство	 за	 зголемување	 на	 октанската	
вредност;	 флуид	 за	 управување	 со	 енергија;	
цемент	pvc/cpvc;	разладно	средство	за	радијатори;	
средство	 за	 миење	 радијатори;	 лепило	 за	
внатрешен	ретровизор;	средства	за	запечатување	
на	 процепи	 на	 радијатори,	 јадра	 на	 грејачи,	
утикачи	 за	 замрзнување,	 глави	 на	 цилиндер	
и	 други	 автомобилски	 компоненти;	 средство	
за	 запечатување	 што	 се	 користи	 за	 метални	
производи		што	подлежат	на	високи	темпертури;	
спреј	 за	 силикон;	флуид	 за	 задвижување;	 супер	
лепило;	пумба	за	гуми;	средство	за	лепење	гуми;	
непреработена	 вештачка	 смола;	 непреработена	
пластика;	средство	за	одмрзнување	ветробранови	
стакла;	 комплет	 за	 поправка	 на	 ветробранови	
стакла	
кл.	 2	 -	 премачкувачи	 за	 одржување	 на	
автомобилите;	средства	за	бојадисување;	шелак	
за	 дихтунзи;	 кит	 за	 застаклување;	 боја	 што	 се	
распрскува	 во	 услови	 на	 високи	 температури;	
лак	 боја	 и	 разредувач	 за	 лак;	 средства	 за	
лакирање;	средства	за	фиксирање	бои;	средства	
за	 отстранување	 бои;	 бои;	 средства	 за	 заштита	
од	 корозија	 и	 од	 уништување	на	дрвото;	 сурови	
природни	 смоли;	 средство	 за	 запечатување	 на	
грејни	 и	 разладни	 автомобилски	 системи;	 боја	
што	се	нанесува	со	распрскувње;	подлога	за	боја	
што	се	нанесува	со	распрскување;	лакови	
кл.	3	 -	 средство	за	чистење	сопирачки	и	делови	
од	сопирачки;	средство	за	отстранување	инсекти	
и	катран;	средство	за	полирање	на	автомобилите;	
средство	 за	 чистење	 карбуратор	 и	 регулатор	
за	 воздух;	 препарати	 за	 чистење,	 полирање,	

рибање	 и	 абразија,	 наменети	 за	 третирање	 на	
внатрешноста	 на	 возилата	 и	 автомобилите;	
средства	 за	 полирање	 на	 возачката	 табла;	
средства	 за	 чистење	 електрични	 контакти;	
средство	за	одмастување	на	моторите;	средство	
за	 заштита	на	 ткаенини;	 сунѓересто	средство	 за	
чистење;	пенасто	(сунѓересто)	средство	за	чистење	
автомобилски	 гуми;	средство	за	чистење	мебел;	
средство	 за	 чистење	 стакло;	 основен	 премаз	 за	
стакло;	 паста	 за	 триење;	 средство	 за	 чистење	
раце;	 средство	 за	 чистење	 рерни;	 средства	 за	
отстранување	боја;	паста	за	полирање;	средство	
за	 рибање;	 миризливо	 средство	 за	 полирање	
на	 возачката	 табла;	 средство	 за	 отстранување	
гребнатини;	 силиконско	 средство	 за	 полирање	
автомобили;	 силиконско	 средство	 за	 заштита;	
средство	 за	 отстранување	 дамки;	 штирак	 кој	 се	
нанесува	со	распрснување;	средство	за	чистење	
автомобилски	 гуми;	 средство	 за	 сјајност	 на	
автомобилските	гуми	
кл.	 4	 -	 адитиви	 на	 флуиди	 за	 автоматски	
пренос;	адитиви	на	флуиди;	 горива;	средства	за	
подмачкување	 запчаници;	 масло	 за	 запчаници;	
хидрауличко	 масло;	 индустриски	 масла	 и	
масти	 (различни	 од	 масла	 и	 масти	 за	 јадење	 и	
есенцијални	масла);	литиумова	маст;	средства	за	
подмачкување;	 моторно	 масло;	 повеќенаменска	
маст	 за	 подмачкување	 лежишта	 за	 тркала,		
префрлувачки	 спојници,	 кардани	 и	 лежишта	 за	
лагери;	продирачко	масло;	масло	за	амортизери;	
средство	 за	 подмачкување	 што	 се	 нанесува	 со	
распрснување;	флуид	за	преносни	системи	
кл.	 16	 -	 лепила	 за	 канцелариски	 или	 домашни	
потреби;	 лепило	 и	 други	 лепливи	 средства;	
гумирана	 хартија;	 маскирна	 лента;	 маскирна	
лента	 за	 бојадисување;	 ленти	 за	 пакување;	
пластичен	материјал	за	завиткување	и	пакување;	
пренослив	држач	за	ленти	наменети	за	пакување	
со	 растеглив	 материјал;	 производи	 за	 пакување	
со	растеглив	материјал;	супер	лепак;	ленти	
кл.	 17	 -	 лента	 од	 алуминиумска	 фолија;	 лента	
за	завиткување	-	за	секаква	намена;	силиконско	
средство	за	запечатување	автомобилски	стакла;	
автоматски	 фитили	 во	 кутија;	 маскирна	 лента	
за	 автомобили;	 двоаксијално	 ориентирана	
полипропиленска	лента;	средство	за	исполнување	
на	 тело;	 лента	 за	 запечатување	 кутии;	 обоена	
цевчеста	 лента;	 обоено	 силиконско	 средство	 за	
правење	 дихтунзи;	 плутена	 лента;	 средство	 за	
згуснување	кремови;	цевчести	ленти;	електрична	
лента;	 средство	 за	 запечатување	 на	 издувни	
системи;	 термичка	 лента	 од	 стаклена	 волна;	
пенасто	средство	за	изолација;	лента	од	стаклена	
волна	 со	 мазна	 површина;	 лента	 за	 спојување;	
средство	 за	 запечатување	 дихтунзи;	 шелак	 за	
дихтунзи;	 гума;	 гутаперка;	 автомобилска	 лента	
за	 високи	 температури;	 индустриски	 ленти;	
изолациони	 материјали;	 изолациона	 пенаста	
лента;	 средство	 за	 исполна	 со	 долго	 влакно;	
маскирни	 ленти;	 најлонска	 лента;	 материјали	
за	 пакување;	 пластично	 средство	 за	 исполна;	
полипропиленска	акрилна	лента;	полипропиленски	
топло	растопени	ленти;	полипропиленски	ленти;	
лента	 за	 запечатување	 кровови;	 гума;	 средство	
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за	 запечатување	 утикачи	 за	 замрзнување	 и	
глави	 на	 цилиндри;	 средство	 за	 запечатување	
радијатори;	 средство	 за	 правење	 силиконски	
дихтунзи;	силиконско	средство	за	запечатување;	
сребрена,	 штофена	 цевчеста	 лента;	 ленти	 за	
специјални	намени;	материјали	за	запечатување;	
растеглив	филм;	држачи	за	ленти;	ленти;	средство	
за	 запечатување	 од	 тефлонски	 навој;	 лента	 за	
корекција	на	ветробраново	стакло	
кл.	21	-	крпа,	т.н.	„еленска	кожа”	

(111)	 14138	 (151)	 19/05/2008
(210)	 TM		2005/171	 (220)	 21/03/2005
	 	 (181)	 21/03/2015
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 KOKA d.d.
 Jalkovecka b.b., HR-42000 Varazdin, HR
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

LIVADA

(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	
кл.	 32	 -	 пиво,	 минерална	 и	 сода	 вода	 и	 други	
безалкохолни	 пијалаци;	 пијалаци	 од	 овошје	 и	
овошни	 сокови;	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалаци	

(111)	 14087	 (151)	 02/05/2008
(210)	 TM		2005/192	 (220)	 30/03/2005
	 	 (181)	 30/03/2015
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 Друштво за производство на мало и големо 
 КАМ ДОО
 бул.Србија 35, 1000 Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

LALIN

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	3	 -	абразиви	/средства	за	стружење/,	алишта	
(производи	за	закиснување	на	алиштата),	алишта	
(синило	 за	 алишта),	 алишта	 (средства	 за	
парфимирање	на	алиштата),	амбра	/парфимерија/,	
амонијак	 користен	 како	 средство	 за	 миење,	
анисово	дрво	(етерични	масла	од	анисово	дрво),	
апретура	 (скробна	 апретура)	 /штирка/,	 аромати	
(етарични	 масла),	 бадемов	 сапун,	 бадемово	

масло,	бадемово	млеко	за	козметичка	употреба,	
белење	 (сода	 за	 белење),	 белење	 (соли	 за	
белење),	 белила	 /деколоранти/	 за	 козметичка	
употреба,	бергамота	/стебло/	(масти	на	бергамота),	
бои	 (производи	 за	 отстранување	 бои),	 бои	
(средства	 за	 отстранување	 бои),	 бои	 (хемиски	
производи	за	оживување	на	боите)	за	употреба	во	
домаќинството	 /чистилници/,	 бои	 за	 тоалетна	
употреба,	 брада	 (антисептички	 камења	 за	
бричење	 брада),	 брада	 (бои	 за	 брада),	 брада	
(сапуни	за	брада),	бричење	(паста	за	ремења	за	
бричење),	 бричење	 (производи	 за	 бричење),	
хартија	 за	 стружење	 /абразив/,	 брусно	 платно,	
веѓи	(козметички	средства	за	веѓи),	веѓи	(моливи	
за	веѓи),	вештачки	мустаќи,	бради,	 коса	 (лепила	
за	 зацврстување	 на	 вештачки	 мустаќи	 бради	 и	
коса),	вештачки	нокти,	вештачки	трепки,	вештачки	
трепки	(лепила	за	вештачки	трепки),	виткана	коса	
(препарати	 за	 виткање	 коса),	 виткана	 коса	
(средства	 за	 израмнување	 природно	 виткана	
коса),	 влакненца	 (средства	 за	 отсранување	
влакненца),	водороден	супероксид	за	козметичка	
употреба,	восок	за	во	кројачкиот	занает,	восок	за	
л’скање,	восок	за	мустаќи,	восок	за	отстранување	
влакненца,	восок	за	паркети,	восок	за	столарски	
занает,	восок	за	чистилници,	врзувачки	средства	/
анстригенси/	 за	 козметичка	 употреба,	 вулканска	
пепел	за	чистење,	голтерија	(масла	од	голтерија)	
/растенија	од	Северна	Америка/,	дезодоранси	за	
лична	 употреба	 /парфимерија/,	 дезодорирачки	
сапуни,	депилатори,	детергенти	различни	од	оние	
што	 се	 користат	 во	медицината	или	во	 текот	 на	
производни	 процеси,	 дијаманти	 (абразивно	
средство),	 екстракти	 од	 цвеќе	 /парфимерија/,	
етерични	 екстракти	 /есенции/,	 етерични	 масти,	
жавелова	вода	/хромен	раствор/,	жераниол,	забни	
протези	 (препарати	 за	 чистење	 на	 забните	
протези),	 забни	 протези	 (препарати	 за	 нега	 на	
забните	 протези),	 забни	 протези	 (препарати	 за	
полирање	 забни	 протези),	 закиснување	 алишта	
(средства	 за	 закиснување	 на	 алиштата),	
избелување	(производи	за	избеливање)	/алкалии/,	
јаглерод	на	терпентински	топ,	 јасмин	 (јасминово	
масло),	јонон	(парфимерија),	хемиски	материи	со	
мирис	 на	 темјанушки,	 кадење	 (производи	 за	
кадење)	 /мириси/,	 камен	 за	 мазнење,	 капење	
(козметички	препарати	за	капење),	капење	(соли	
за	 капење)	 не	 се	 за	 медицинска	 употреба,	
капилари	(лосион	за	капилари),	кожа	(козметички	
производи	 за	 нега	 на	 кожата),	 кожа	 (креми	 за	
кожни	 производи),	 кожа	 (креми	 за	 чистење	 на	
кожата),	 кожа	 (препарати	 за	 чистење	 на	 кожни	
производи),	 кожа	 (производи	 за	 заштита	 на	
кожата),	 кожни	 производи	 (средства	 за	 чистење	
на	кожните	производи),	козметика	(украсни	детали	
за	 козметичка	 употреба),	 козметички	 бои,	
козметички	креми,	козметички	лосиони	(шамичиња	
натопени	 во	 козметички	 лосиони),	 козметички	
препарати	 за	 животни,	 козметички	 прибор,	
козметички	 производи,	 колонска	 вода,	
конзервирање	на	кожа	(производи	за	конзервирање	
на	кожата)	/лустро/,	кора	килаи	/вид	растение/	за	
чистење,	 корозија	 (производи	 за	 симнување	 на	
корозијата),	 корозија	 (средства	 за	 отстранување	
на	корозијата),	корунд	/абразивно	средство/,	коса	
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(бои	 за	 коса),	 коса	 (препарати	 за	 боење	 коса),	
коса	 (препарати	 за	 виткање	 на	 косата),	 коса	
(средства	 зa	 израмнување	 на	 природно	 виткана	
коса),	креда	за	чистење,	крема	за	кожени	ремења	
за	бричење,	креми	за	кожа,	креми	за	козметичка	
употреба,	 креми	 за	 полирање,	 креми	 /пасти/	 за	
чевли,	кројачки	восок,	куќни	миленици	(шампони	
за	 куќните	 миленици),	 лавандина	 водичка,	 лак	
(производи	за	отстранување	на	лак),	лак	за	нокти,	
лаштити	 (производи	 за	 л’скање),	 лепила	 врз	
основа	 на	 скроб,	 лепила	 за	 зацврснување	 на	
уметнички	украси,	перики,	мустаќи,	брада,	лимон	
(етерични	 масла	 на	 лимон),	 лице	 (белило,	
црвенило	за	лице),	лосион	за	козметичка	употреба,	
лустра	/масти/	за	подови,	лустро	/бикс/,	шамичиња	
натопени	 во	 козметички	 лосиони,	 маски	 за	
убавина,	 масла	 за	 парфимерија,	 масла	 за	
чистење,	 масла	 /етерични	 масла/,	 масло	
(бадемово	масло),	масло	за	козметичка	употреба,	
масло	 од	 голтерија	 /растение	 од	 С.Америка/,	
масти	 за	 козметичка	 употреба,	 медицински	
сапуни,	метални	јаглероди	/абразиви/,	миризлива	
водичка,	 миризливо	 дрво,	 мириси	 /парфеми/,	
моливи	 (за	 козметичка	 употреба),	 мошус	 /
парфимерија/,	 мустаќи	 (восок	 за	 мустаќи),	 нане	
(екстракти	 од	 нане),	 нане	 за	 парфимерија,	
натриумови	 кристали	 за	 чистење,	 нафтени	
желиња	 за	 козметичка	 употреба,	 нега	на	 кожата	
(козметички	производи	за	нега	на	кожата),	нега	на	
уста	 (производи	 за	 нега	 на	 устата),	 не	 се	 за	
медицинска	употреба,	нокти	(лак	за	нокти),	нокти	
(производи	за	нега	на	ноктите),	оживување	на	бои	
(хемиски	 производи	 за	 оживување	 на	 боите)	 за	
употреба	 во	 домаќинството,	 смекнувачи,	
освежување	 (сапуни	 за	 освежување),	 острење	
(производи	 за	 острење),	 отнување	 на	 одводни	
цевки	 (препарати	 за	 отнување	 на	 водоводните	
цевки),	очи	(хартиени	помагала	за	шминкање	на	
очите),	 памук	 за	 козметичка	 употреба,	 паркети	
(восок	 за	 л’скање	 паркет),	 парфимериски	
производи,	парфимирање	алишта	 (производи	 за	
парфимирање	на	алиштата),	перење	(средства	за	
белење),	 перење	 (средства	 за	 перење),	 перење	
алишта	 (правила	 за	 перење),	 перење	 /чистење/	
(производи	 за	 чистење	 со	 триење),	 пијалаци	
(аромати	за	пијалаци)	/етерични	масла/,	плавење	
(средства	 за	 плавење	 на	 алиштата),	 плавец	 за	
полирање	 (камен	 од	 вулканско	 потекло),	 платно	
(брусно	 платно),	 полирање	 (брус-хартуја	 за	
полирање),	 полирање	 (камен	 за	 полирање),	
полирање	 (камења	 за	 полирање),	 полирање	
(платнена	 шмиргла),	 полирање	 (препарати	 за	
полирање),	полирање	на	забни	протези	(препарати	
за	 полирање	 на	 забните	 протези),	 прашок	 за	
ремења	 пудра	 за	 шминкање,	 растворувачи	
(сапуни	 за	 растворување),	 растворувачи	 за	 бои,	
ремен	за	бричење	(крема	за	ремен	за	бричење),	
розово	 масло,	 сапуни,	 сапуни	 за	 дезинфекција,	
сапуни	за	дезодорирање,	сапуни	за	миење,	сапуни	
за	 оживување	 на	 бојата	 на	 текстилот,	 сапуни	
против	 потење,	 сафрол,	 силициумов	 карбид	 /
абразив/,	синило	за	алишта,	сјаење	(производи	за	
постигнување	сјај),	сјај	(производи	за	постигнување	
сјај),	 скроб	 /штиркање/,	 слабеење	 (козметички	
препарати	 за	 слабеење),	 слатки	 (аромати	 за	

слатки)	 /етерични	 масла/,	 смирак	 /ситнозрнест	
корунд/,	сода	(раствор	за	перење	/лукшија/),	сода	
за	 белење	 алишта,	 соли	 за	 белење,	 соли	 за	
капење	 /не	 се	 за	 медицинска	 употреба/,	 сонце	
(препарати	 за	 заштита	 од	 сонце)	 /козметички	
препарати	 за	 заштита	 од	 црнење/,	 средства	 за	
нега	 на	 заби,	 средства	 за	 отстранување	 на	
каменец	/за	домаќинството/,	стакла	на	автомобили	
(течности	за	перење	на	автомобилските	стакла),	
стаклена	 хартија	 /шмиргла	 за	 хартија/,	 стаклено	
платно	 /брусно	 платно/,	 стапала	 (сапуни	 против	
потење	 на	 стапалата),	 стапчиња	 обложени	 со	
памук	 за	 козметичка	 употреба,	 статички	
електрицитет	 (средства	 за	 неутрализација	 на	
статичкиот	електрицитет)	за	домаќинство,	стипса	
(камена	 стипса)	 /антисептик/,	 столарска	 смола,	
столарски	 восок,	 талк	 за	 тоалети,	 тапети	
(производи	 за	 чистење	 на	 тапетите),	 темјан,	
терпентин	/производ	за	одмастување/,	терпентин	
/средство	 за	 одмастување/,	 тоалетна	 вода,	
тоалетни	 масла,	 тоалетни	 млека,	 тоалетни	
производи,	тоалетни	производи	 /против	потење/,	
трепки	(козметички	производи	за	трепки),	трипал	
за	 полирање	 /вид	 на	 камен/,	 убавина	 (маски	 за	
убавина),	украсни	детали	за	козметичка	употреба,	
усни	(црвила	за	усни),	уста	(производи	за	нега	на	
устата)	 не	 се	 за	 медицинска	 употреба,	 флеки	
(средства	за	чистење	флеки),	флеки	од	мрснотии	
(производи	 за	 чистење	 флеки	 од	 мрснотии)	
(различни	 од	 оние	 што	 се	 користат	 во	 текот	 на	
процесот	на	производството),	хартија	(абразивна	
/брусена/	 хартија),	 хартија	 (хартија	 за	 триење),	
хартија	 за	 полирање	 /мазнење/,	 хартија	 за	
шмирглање,	хелиотропински	супстанции,	хидроген	
(водороден	 пероксид)	 за	 козметичка	 употреба,	
цвеќе	(бази	за	цветни	мириси),	цвеќе	(екстракт	од	
цвеќе)	 /парфимерија/,	 кедрово	 етерично	 масло,	
црвила	 за	 усни,	 црвило	 за	 сјаење,	 црнење/
бронѕирање/	 (производи	 за	 црнење	 на	 кожата),	
чевли	(креми	за	чевли),	чевли	(лустра	за	чевли),	
чистење	(производи	за	чистење),	чистење	забни	
протези	 (препарати	 за	 чистење	 на	 забните	
протези),	 чистилница	 (восок	 за	 чистилници),	
шампони,	 шампони	 за	 домашни	 миленици,	
шилење	 (производи	 за	 шилење),	 шминка	
(производи	 за	 симнување	 на	 шминката),	
шминкање	(производи	за	шминкање),	шминкање	
очи	 (хартиено	помагало	за	шминкање	на	очите),	
штирак	за	мазнење	(пеглање)	
кл.	 5	 -	 абразивни	 средства	 за	 забарството,	
алгициди	 /средства	 за	 уништување	 на	 алгите,	
алдехиди	 за	 фармацевстка	 употреба,	 алкални	
јодиди	за	фармацевтска	употреба,	алкалоиди	за	
медицинска	 употреба,	 алкалоиди	 од	 модар	
клобук,	алуминиумов	триоксид	/глиница/	(ацетати	
на	 алуминиумов	 триоксид)	 за	 фармацевтска	
употреба,	 амонијак	 (пастили	 на	 амонијаковите	
соли),	 англиски	 фластери,	 ангостура	 /грмолика-
растение	од	Јужна	Америка/,	 кора	на	ангостура,	
анестетици,	 антиасматски	 (чај	 против	 асма),	
антиревматски	 нараквици,	 антиревматски	
прстени,	 антисептици,	 антисептички	 памук,	
апсорбирачки	 памук	 (вата),	 апчиња	 за	
фармацевтска	 употреба,	 асептична	 памук,	
ацетати	 за	 фармацевтска	 употреба,	 бадеми	
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(бадемово	 млеко)	 за	 фармацевтска	 употреба,	
бактерии	 (култура-бацил	 за	 бактериологија),	
бактериолошки	 препарати	 за	 медицинска	 или	
ветеринарна	 употреба,	 бактериски	 отров,	
бактериски	 препарати	 за	 медицинска	 или	
ветеринарна	 употреба,	 балзам	 за	 медицински	
употреба,	 балзам	 од	 гургума	 за	 медицинска	
употреба,	 балзамици,	 бањи	 (соли	 за	 бањи)	 за	
медицинска	употреба,	бањи	(кал	за	бањи),	бањи	
(морска	 вода	 за	 бањи),	 бањи	 (терапевтски),	
препарати	 за	 бањи),	 бањи	 со	 кислород,	 бебе	
(храна	 за	 бебе),	 бела	 вода/раствор	 на	 базичен	
оловен	 ацетат/	 за	 нега	 на	 изгореници	 и	 слично,	
белтачини	 (намирници	врз	основа	на	белтачини)	
за	медицинска	употреба,	белтачини	препарати	за	
медицинска	 употреба,	 белтачини	 /албуминско/	
млеко,	 бизмут	 (бизмутски	 препарати)	 за	
фармацевтска	 употреба,	 бизмут	 (субнитрати	 на	
бизмут)	 за	 фармацевска	 употреба,	 биолошки	
препарати	 за	 ветеринарна	 употреба,	 биолошки	
препарати	 за	 медицинска	 употреба,	 биоциди,	
благородни	метали	(легури	на	благородни	метали)	
за	 забарството,	 бонбони	 за	 фармацевтска	
употреба,	брадавици	 (моливи	за	оттргнување	на	
брадавици),	 брашно	 за	фармацевтска	 употреба,	
бременост	 (хемиски	 препарати	 за	
дијагностицирање	 на	 бременоста),	 бром	 за	
фармацевтска	употреба,	вакцини,	вар	(производи	
врз	 основа	 на	 вар)	 за	 фармацевтска	 употреба,	
варени	 сокови	 /декокти/	 за	 фармацевтска	
употреба,	весиканти	(средства	што	предизвикуваат	
создавање	 меурчиња	 на	 кожата),	 вештачко	
оплодување	 (сперма	 за	 вештачко	 оплодување),	
винова	лоза	(хемиски	производи	за	обработка	на	
виновата	 лоза),	 витамински	 препарати,	 воздух	
(производи	 за	 освежување	 на	 воздухот),	 воздух	
(производи	 за	 пречистување	 на	 воздухот),	 восок	
за	 моделирање	 (за	 заби),	 гадинки	 (средства	 за	
уништување	гадинки),	 	 газа	за	завиткување,	газа	
за	медицинска	 употреба,	 гајакол	 (супстанција	од	
растението	 гајакол)	 за	 фармацевтска	 употреба,	
гармициди	/средства	за	уништување	бацили/,	гас	
за	 медицинска	 употреба,	 главоболка	 (производи	
против	 главоболка),	 гликоза	 за	 медицинска	
употреба,	 глисти	 (средства	 против	 глисти),	
глицерин	 за	 медицинска	 употреба,	
глицерофосфати,	 глувци	 (производи	 за	
уништување	 на	 глувците),	 горкун	 /растение/	 за	
медицинска	употреба,	грозница	(средства	против	
грозница),	 гума	 за	 забарска	 употреба,	 гума	 за	
медицинска	 употреба,	 гуми	 за	 џвакање	 за	
медицинска	 употреба,	 гумигут	 /жолта	 смола/	 за	
медицинска	 употреба,	 гургу	 (балзам	на	 гургу)	 за	
медицинска	 употреба,	 дезодорирачки	 средства	
различни	од	оние	за	лична	употреба,	детерѓенти	
за	 медицинска	 употреба	 ,	 дигиталин,	 диететски	
намирници	 за	 медицинска	 употреба,	 диететски	
напивки	за	медицинска	употреба,	диетил	етери	за	
фармацевтска	 употреба,	 дијабетичари	 (леб	 за	
дијабетичари),	 дијагностицирање	 (производи	 за	
дијагностицирање),	 за	 медицинска	 употреба,	
добивање	 заби	 (препарати	 за	 олеснување	 на	
растењето	на	забите),	добиток	(средства	за	миење	
на	добитокот),	додатоци	за	 крма,	 за	медицинска	
употреба,	дрвен	јаглен	за	фармацевтска	употреба,	

дрога	 за	 медицинска	 употреба,	 електроди	 на	
електрокардиографија	 (хемиски	 водач	 за	
електроди	 во	 електрокардиографијата),	 еликсир	
(фармацевтски	препарат),	ензими	за	ветеринарна	
употреба,	 ензими	 за	 медицинска	 употреба,	
енѕимски	 препарати	 за	 ветеринарна	 употреба,	
енѕимски	 препарати	 за	 медицинска	 употреба,	
енцијан	за	фармацевтска	употреба,	еукалиптус	за	
фармацевтска	употреба,	жежок	облог,	желатин	за	
медицинска	 употреба,	 животни	 (производи	 за	
перење	 на	 животните),	 животни	 (цемент	 за	
животински	копита),	жита	(остатоци	од	обработката	
на	 зрната	 на	 житата)	 /за	 медицинска	 употреба/,	
жолт	шеќер	 за	 медицинска	 употреба,	 забен	 кит,	
забен	лак,	 забен	цемент,	 заби	 (лепила	 за	 забни	
протези),	заби	(материјали	за	пломбирање	заби),	
забни	амалгами,	забни	протези	(лепила	за	забни	
протези),	 забни	 протези	 (порцелан	 за	 забни	
протези),	 завои,	 завои	 /компресивни/,	
закрепнувачки	 лекови,	 запек	 (лекови	 против	
запек),	 заштита	 за	 гаќи	 /хигиенски	 производи/,	
заштита	 од	 сонце	 (масти	 против	 изгореници	 од	
сонце),	земјиште	(производи	за	стерилизација	на	
земјиштето),	 злато	 (забни	 супстанции	 од	 злато),	
изгореници	(производи	за	заштита	од	изгореници),	
изгореници	од	сонце	 (масти	против	изгореници),	
инсекти	 (средства	 за	 одбивање	 на	 инсектите),	
инсектициди,	ирска	мов	за	медицинска	употреба,	
јаглен	(дрвен	 јаглен	за	фармацевтска	употреба),	
јалапа	/пургатив/,	јетра	од	бакалар	(масло	од	јетра	
од	бакалар),	јод	за	фармацевтска	употреба,	јодити	
за	 фармацевтска	 употреба,	 јодна	 тинктура,	
јодоформ,	 кадење	 (производи	 за	 кадење),	
калиумови	соли	за	медицинска	употреба,	каломел,	
камфор,	 камфорно	 масло,	 кантарид	 /шпанска	
мушичка/	 (прашок	 од	 кантарид),	 капсули	 за	
медицинска	употреба,	карбонил	/против	паразити/,	
каустици	за	фармацевтска	употреба,	кашу/екстракт	на	
акација/	 за	 фармацевтска	 употреба,	 квасец	 за	
фармацевтска	употреба,	кебрачо/растение/	(дрво	
за	 медицинска	 употреба),	 кинин	 за	 медицинска	
употреба,	кининова	кора	за	медицинска	употреба,	
кинолин	 за	 медицинска	 употреба,	 киселина	 од	
шишарки	за	фармацевтска	употреба,	киселини	за	
фармацевтска	 употреба,	 кожа	 (фармацевтски	
производи	за	нега	на	кожата),	кокаин,	колодион	за	
фармацевтска	употреба,	коморач	за	медицинска	
употреба,	коморачева	водичка,	комплексни	етери	
за	фармацевтска	употреба,	кондуранго	растение	
(кора	од	кондуранго),	 контактни	леќи	 (препарати	
за	чистење	на	контактните	леќи),	контактни	леќи	
(раствор	 за	 контактни	 леќи),	 контрацепција	
(хемиски	 производи	 за	 контрацепција),	 кора	 за	
фармацевтска	 употреба,	 корициди	 (средства	 за	
оттргнување	 на	 плускавцита),	 крв	 за	 медицинска	
употреба,	крвна	плазма,	крема	од	вински	камен/бирса/	
за	 фармацевтска	 употреба,	 креозот	 за	
фармацевтска	 употреба,	 криптогами	 (седствa	
против	криптогами),	крма	(додатоци	на	крмата)	за	
медицинска	 употреба,	 кротон	 (кора	 од	 кротон),	
култура	на	бацили	за	бактериологија,	култура	на	
микроорганизми	за	ветеринарна	или	медицинска	
употреба,	 кураре	 /отров/,	 кучиња	 (лосион	 за	
кучиња),	 кучиња	 (производи	 за	 миење	 на	
кучињата),	 кучиња	 (средства	 за	 одбивање	 на	
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кучињата)	 /репулзиви/,	 ларви	 (средство	 за	
уништување	 на	 ларвите),	 леб	 за	 дијабетичари,	
легури	 на	 благородни	 метали	 за	 забарството,	
лекови	 за	 ветеринарна	 употреба,	 лекови	 за	
забарска	 употреба,	 лекови	 за	 зајакнување	 на	
нервите,	лекови	за	прочистување	на	крвта,	лекови	
за	 хумана	 медицина,	 лековита	 кал,	 лековити	
корења,	лековити	треви,	лековити	чаеви,	ленено	
брашно	за	фармацевтска	употреба,	ленено	семе	
за	фармацевтска	употреба,	ленти	(лепливи	ленти	
за	 медицинска	 употреба),	 лепила	 за	 забни	
протези,	лепливи	ленти	за	медицинска	употреба,	
лецитин	 за	 медицинска	 употреба,	 лосион	 за	
ветеринарна	 употреба,	 лосион	 за	фармацевтска	
употреба,	лупулин	/жолт	прав	добиен	од	хмел/	за	
фармацевтска	 употреба,	 магнезиум	 за	
фармацевтска	употреба,	манглово	дрво	(кора	од	
манглово	дрво)	за	фармацевтска	употреба,	масла	
за	 медицинска	 употреба,	 масла	 против	 коњски	
муви,	масло	(канфорно	масло),	масло	од	хепарот	
на	 бакалар,	 масло	 од	 рицинус	 за	 медицинска	
употреба,	 маст	 од	 жива,	 масти	 за	 ветеринарна	
употреба,	 масти	 за	 медицинска	 употреба,	
материјал	 за	 забни	 отисоци,	 матична	 млеч	 за	
медицинска	 употреба,	 матичник	 /растение/	
(матичникова	водичка)	за	фармацевтска	употреба,	
медицински	 алкохол,	 медицински	 бањи,	
медицински	 инфузии,	 медицински	 напивки,	
медицински	 чај,	 менструација	 (завој	 за	
менструација),	 менструација	 (тампони	 за	
менструација),	ментол,	микроелементи	(препарати	
на	 микроелементи)	 за	 човечка	 и	 животинска	
исхрана,	 микроорганизми	 (култури	 на	
микроорганизми)	 за	 медицински	 и	 ветеринарни	
цели,	минерални	води	 (соли	на	минерални	води	
за	 бањи),	 минерални	 води	 (соли	 на	 минерални	
води),	 минерални	 води	 за	 медицински	 цели,	
минерални	 бањи	 (соли	 за	 минерални	 бањи),	
миризливи	 соли,	 мироболан	 /растение/	 (кора	 од	
мироболан)	за	фармацевтска	употреба,	млеко	од	
белтачини,	млеко	од	слад	за	медицинска	употреба,	
млечен	 шеќер	 /лактоза/,	 млечна	 маст,	 млечни	
ферменти	 за	 фармацевтска	 употреба,	 млечно	
брашно	/за	доенчиња/,	микроорганизми	(хранливи	
материјали	 за	 микроорганизми),	 моливи	 (за	
оттргнување	 брадавици),	 моливи	 (каустични/
изгризувачки/	моливи),	моливи	од	шеќер	за	медицинска	
употреба,	 молци	 (средства	 против	 молци),	 мочка	
(хигиенски	 гаќи	 за	 впивање	 на	 мочката),	 мочка	
(хигиенски	пелени	за	впивање	на	мочката),	муви	
(средства	за	уништување	на	мувите),	муволовки	
/хартиени	лепливи	ленти/,	нагризувачки	средства	
за	 семе,	 нане	 за	 фармацевтска	 употреба,	
нараквици	 за	 медицинска	 употреба,	 наркотици,	
настинки	 (балзам	 против	 настинки)	 за	
фармацевтска	 употреба,	 настинки	 (производи	
против	 настинки),	 натопувачи	 за	 тргање	 на	
англиски	фластер,	натриумова	сол	за	медицинска	
употреба,	нафтено	желе	за	медицинска	употреба,	
несвестица	(средства	против	несвестица),	облоги	
за	рани	(сунѓери	за	облоги	за	рани),	облоги/мелеми/	од	
сачици,	 гердан	 против	 паразити	 за	 животни,	
одбивање	 на	 кучиња	 (средства	 за	 одбивање	 на	
кучињата)	 /репулзиви/,	 омамувачки	 средства,	
опиум,	опиумски	лекови	/опивање/,	опотераписки	

производи,	остатоци	од	обработка	на	житата	 (за	
медицинска	употреба),	отров	за	стаорци,	отрови,	
памук	за	медицинска	употреба,	паразити	(гердани	
против	паразити)	за	животни,	паразити	(производи	
против	 паразити),	 патување	 (рачна	 аптека	 за	
патување),	 пектини	 за	 фармацевтска	 употреба,	
пепсини	 за	 фармацевтска	 употреба,	 пептони	 за	
фармацевтска	употреба,	пероксид	за	медицинска	
употреба,	 пероноспора	 (хемиски	 производи	 за	
обработка	на	пероноспори),	пестициди,	пијавици	
за	 медицинска	 употреба,	 плускавци	 (производи	
против	 плускавци),	 плускавци	 на	 нозе	 (средства	
против	 плускавци	 на	 нозете),	 повои	 за	 рамо	 за	
хируршка	употреба,	појаси	за	хигиенски	влошки,	
полжави	(производи	за	уништување	на	полжавите),	
порцелан	 за	 забни	 протези,	 потење	 (лекови	
против	 потење),	 прашоци	 за	 фармацевтска	
употреба,	првут	(фармацевтски	производи	против	
првут),	 преврзување	 рани	 (производи	 за	
преврзување	рани),	 прирачна	аптека,	 производи	
против	 создавање	 мочни	 киселини,	 против	
мигрени,	 прочистување	на	 воздух	 (производи	 за	
прочистување	на	воздухот),	прстени	за	плускавци	
на	стапалата,	прстени	против	плускавци,	прстени	
против	реума,	пургативи,	пушење	(треви	за	пушење)	
за	медицинска	употреба,	рабарбара/растение/	(кора	на	
рабарбара)	 за	 фармацевтска	 употреба,	
радиоактивни	производи	за	медицинска	употреба,	
радиолошки	контрасти	(супстанции	за	радиолошки	
контрасти)	 за	 медицинска	 употреба,	 радиум	 за	
медицинска	 употреба,	 растворливи	 средства	 за	
хигиенска	употреба,	растителни	влакна	за	јадење	
/не	 се	 хранливи/,	 реума,	 реума	 (прстени	 против	
реума),	 ’рж	 за	 фармацевтска	 употреба	 (за	
запирање	на	 крварењето),	 рицинусово	масло	 за	
медицинска	употреба,	 салсапарија	 /растение/	 за	
медицинска	 употреба,	 седативи	 ,	 серуми,	
серумотерапевтски	лекови,	сикативи	/средства	за	
брзо	 сушење/	 за	 медицинска	 употреба,	 синап	
(масло	од	синап)	за	медицинска	употреба,	синап	
за	фармацевтска	употреба,	сируп	за	фармацевтска	
употреба,	 скроб	 за	диететска	или	фармацевтска	
употреба,	 слабеење	 (медицински	 препарати	 за	
слабеење),	 слабеење	 (чај	 за	 слабеење)	 за	
медицинска	 употреба,	 слад	 (корени	 од	 слад)	 за	
фармацевтска	 употреба,	 слад	 за	 фармацевтска	
употреба,	 смирувачки	 средства,	 сода	 бикарбона	
за	фармацевтска	 употреба,	 соли	 за	 медицинска	
употреба,	 соли	 против	 несвестици,	 сончаница	
(производи	 против	 сончаница)	 за	 фармацевтска	
употреба,	 сперма	 за	 вештачко	 оплодување,	
срдовица	/чичимак/	(паста	од	срдовица),	средства	
за	барење	на	храната	за	фармацевтска	употреба,	
средство	 за	 миење	 на	 очите,	 средства	 за	
стегнување	 /стиптички	 средства	 средства	 за	
ублажување	 болка	 /аналгетици/,	 средства	 за	
успивање,	 средства	 за	 чистење	 /пургативи/,	
стапала	 (лекови	 против	 потење	 на	 стапалата),	
стерилизација	 (производи	 за	 стерилизација),	
стрихнин,	сулфамиди	/лекови/,	сулфурен	прав	за	
фармацевтска	 употреба,	 сулфурни	 ленти	 за	
дезинфекција,	 сунѓер	 за	 рани,	 таблети	 за	
фарнацевтска	употреба,	тампони	за	менструација,	
таргог	 (прашок	 од	 таргог),	 термални	 води,	
терпентин	 за	 фармацевтска	 употреба,	 тимол	 за	

14087



Glasnik, 15/3,  str. 347-441, juni 2008 Skopje

Trgovski marki

370

фармацевтска	употреба,	тинктури	за	медицинска	
употреба,	 ткаенини	 за	 завиткување,	 трулење	 на	
дрво	 (средства	 против	 трулење	 на	 градежното	
дрво),	 тутун	 (екстракт	 на	 тутун)	 /инсектициди/,	
фармацевтски	производи,	фенол	за	фармацевтска	
употреба,	ферменти	 за	фармацевтска	 употреба,	
филоксера	 (хемиски	 производи	 за	 обработка	 на	
филоксера),	 фластери,	 фластери,	 формалин	 за	
фармацевтска	 употреба,	 фосфати	 за	
фармацевтска	 употреба,	 фунгициди,	 хартија	 за	
облоги	од	слачица,	хартија	против	молци,	хемиски	
водич	 за	 електроди	 на	 елекртокардиографија,	
хемиски	 препарати	 за	 ветеринарна	 употреба,	
хемиски	 препарати	 за	 медицинска	 употреба,	
хемиски	 препарати	 за	 фармацевтска	 употреба,	
хемиски	реагенси	за	медицинска	или	ветеринарна	
употреба,	 хемиско-фармацевтски	 производи,	
хемоглобин,	 хемороиди	 (средства	 против	
хемороиди),	 хемостатски	 моливи,	 хемостатски	
моливи	 (за	 спречување	 на	 крварењето),	
хербициди,	 хигиенски	 гаќи,	 хигиенски	 гаќи	 за	
впивање	на	мочката,	 хигиенски	 завои,	 хигиенски	
пелени	 за	 впивање	 на	 мочката,	 хигиенски	
шамивчиња,	 хидрастин,	 хидриран	 хлорал	 за	
фармацевтска	употреба,	хидроген	за	медицинска	
употреба,	 хидрстинин,	 хируршки	 ткаенини,	
хлороформ,	 хмел	 (екстракт	 на	 хмелот)	 за	
медицинска	 употреба,	 хормони	 за	 медицинска	
употреба,	храна	за	доенчиња	/бебиња/,	целулоза	
(целулозни	 етери)	 за	 фармацевтска	 употреба,	
цемент	 за	животински	 копита,	 цигари	 /без	 тутун/	
за	 медицинска	 употреба,	 црн	 емајл	 (хемиски	
производ	за	обработка	на	црн	емајл),	црн	шеќер	
за	 фармацевтска	 употреба,	 чепчиња	 за	 анусот,	
чистење	 (производи	 за	 чистење)	 /лаксативи/,	
шарпија,	штетници	(производи	за	уништување	на	
штетниците),	 џвакање	 (гуми	 за	 џвакање)	 за	
медицинска	употреба	
кл.	 16	 -	 адреси	 (апарати	 за	 печатење	 адреси),	
адреси	 (кишиња	 за	 адреси),	 адреси	 (печати	 со	
адреси),	адреси	(плочки	со	адреси)	за	апарати	за	
адреси,	аквариуми	за	станови,	албуми,	амбалажа	
(хартија	за	амбалажа),	амбалажа	за	шишиња/картонска	
или	хартиена/,	амбалажирање,	аритметички	табели,	
атласи,	бакрорез,	бакрорез	(ножеви	за	бакрорез),	
бележници,	биолошки	примероци	за	микроскопија	
/образовен	 материјал/,	 блокови	 за	 цртање,	
блокови	 /карнети/,	 блокови/хартиени	 производи/,	
бришачи	 за	 перца,	 бришачи	 за	 раце	 /хартиени/,	
бришење	(гумички	за	бришење),	бришење	(модели	
за	бришење),	бришење	(производи	за	бришење),	
брошури,	 вез	 /рачна	 изработка/	 (модели	 за	
изработка	 на	 вез),	 весници,	 вискоза	 (фолија	 од	
вискоза),	 вињети	 (апарати	 за	 украсување	 со	
вињети),	влезници,	карти,	возни	карти,	упатници,	
водени	боици/акварел/,	восок	за	моделирање	/не	
е	 за	 забарска	 употреба/,	 восок	 за	 печатење,	
впивачи	 /бугачици/,	впишувачи	 /апарати/	 (хартија	
за	 впишувачи),	 врвки	 за	 машини	 за	 пишување,	
вреќи	 за	 отпадоци	 од	 хартија	 или	 пластика,	
вреќички	/обвивки,	џепови/	за	амбалажирање	/од	
хартија	или	пластичен	материјал/,	галванопластика,	
географски	карти,	глина	за	моделирање,	глобуси	
/земјини	 топки/,	 гравирани	 уметнички	 предмети,	
гравирање	 (плочи	 за	 гравирање),	 гравури,	

градежништво	 (градежни	 макети),	 графички	
прикази,	графички	слики,	графички	цртежи,	грбови	
/хартиени	печати/,	гумени	напрстоци	/канцелариски	
прибор/,	 гуми	 за	 бришење,	 гуми	 за	 поврзување	
списи,	гумирана	ткаенина	за	производи	од	хартија	
или	 за	 домаќинство,	 гумирани	 траки	 /хартиени	
производи/,	 даска	 за	 сложување	 /типографија/,	
декоративни	вазни	од	хартија	за	цвеќе,	дијаграми,	
дрвена	хартија,	држачи	за	лепливи	траки/канцалариски	
прибор/,	 држач	 за	 моливи,	 дупчени	 картони	 за	
ткајачки	разбои,	дупчење	(канцалариски	апарати	
за	 дупчење),	 електрокардиографи	 (хартија	 за	
електрокардиографи),	етикети	(рачни	апарати	за	
ставање	 етикети),	 етикети	 /не	 се	 од	 ткаенина/,	
завеси	 од	 хартија,	 златни	 перца	 за	 пишување,	
знаменца,	(барјаче)	/хариени	производи/,	знамиња	
/хартиени/,	 знаци	 /бројки	 и	 букви/,	 известување/
хартиени	 производи/,	 јавачи	 на	 картички	 од	
картотека,	јаглен	за	цртање	(моливи),	календари,	
календари	 на	 кои	 им	 се	 кинат	 листовите,	
календари	 /годишни/,	 каменопечати	 со	 боја,	
канцалариски	 спојки,	 канцалариски	 ножеви	 за	
бришење	 /радирање/,	 канцалариски	 прибор	 со	
исклучок	 на	 мебел,	 канцалариски	 спојувачки,	
карти,	карти	за	играње,	картон	/хартија	од	дрвена	
смеша,	 картонски	 кутии	 за	 шапки,	 картонски	
производи,	картонски	цевки,	каталози,	катници	за	
цртање,	 кафе	 (филтери	 за	 кафе)	 хартиени,	
каширана	хартија,	натопувачи	за	марки/канцалариски/,	
натопувачи	 /канцалариски	 прибор/,	 клинчиња	 со	
плосната	 глава	 /тапуски/,	 книги,	 книги	 (ознаки	за	
страници	 на	 книги),	 книшки	 /работни	 книшки,	
пасоши	итн,	компјутерски	пишувачи	(ленти	со	боја	
за	пишувачи),	конец	за	врзување	книги,	контрола	
(жетони	за	 контрола),	 конфети,	 копци	за	држачи	
за	перца,	корекција	(боја	за	корегирање),	корици	
за	неповрзани	списанија,	кошници	за	писма,	креда	
(наставки	за	креда),	креда	за	каменопечат/литографија/,	
креда	за	одбележување,	креда	за	пишување,	кројачки	
креди,	 крукчиња	 за	 придржувања	 на	 прибор	 за	
пишување,	крукчиња	за	хартија	за	маса,	крунички,	
кутии	за	сликарски	бои	/училишен	прибор/,	кутии	
за	 хартиени	 производи	 /канцалариски	 артикли/,	
кутии	од	картон	или	од	хартија,	лепенка	/картон/,	
лепење	 фотографии	 (апарати	 за	 лепење	 на	
фотографиите),	 лепило	 за	 производи	од	 хартија	
или	 за	 домаќинство,	 лепило	 за	 производи	 од	
хартија	или	за	домаќинство,	лепливи	материи	за	
хартиени	производи	или	за	домаќинство,	лепливи	
траки	за	хартиени	производи	или	за	домаќинство,	
лигавчиња	од	харија	/на	деца	околу	врат	за	да	не	
се	 извалкаат/,	 листови	 /хартиени	 производи/,	
литографии	/каменопечат/,	литографски	камења,	
литографски	 уметнички	 предмети,	 мали	 печати/
нотарски	 потписи/,	 мапи	 за	 пишување,	 маси	 за	
гравирање,	 маси	 за	 цртање,	 маслена	 хартија,	
мастилници,	мастило,	матрици	за	размножување	
/шаблони/,	 машини	 за	 пишување,	 машини	 за	
пишување	 (типки	 за	 машини	 за	 пишување),	
мермерит	 /имитирање	 на	 шари	 на	 мермер/,	
меурчести	 листови	 /од	 пластика/	 /за	 амбалажа/,	
микробранови	 (пластични	 кеси	 за	 подготвување	
храна	со	микробранови),	моделирање	(пластична	
маса	 за	 моделирање),	 моливи,	 моливи	
(апаратчиња	 за	 острење	 моливи),	 моливи	
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(графитни	 влошки	 за	 моливи),	 моливи	
(продолжетоци	 за	 моливи),	 моливи	 од	шкрилец,	
моливи	 /острилки/,	 налив-перо,	 наслони	 за	 рака	
за	сликар,	натписни	плочки	од	хартија	или	картон,	
нацрти,	нацрти	(апарати	за	трасирање,	за	нацрти),	
ножеви	 за	 растегнување	 или	 превиткување	
хартија	/канцелариски	прибор/,	ножеви	за	хартија	
/канцалариски	 прибор/,	 тефтерчиња	 	 за	
вметнување,	нумератори,	обвивки	(канцелариски	
уреди	 за	 затворање	 на	 обвивки),	 обвивки	 за	
шишиња	/од	хартија	или	картон/,	обвивки/хартиени	
производи/,	обвивки,	корици	/хартиени	производи/,	
образование	(опрема	за	образование)	во	вид	на	
игри,	образовна	опрема	/со	исклучок	на	апаратите/,	
обрасци,	 обучување	 (опрема	 за	 обучување)	 /со	
исклучок	 на	 апаратите/,	 ознаки	 /натписи/	 од	
хартија	 или	 картон,	 олеографија,	 палетизација	
(пластични	обвивки	/растегливи/	за	палетизација),	
пантографи	/прибор	за	прецртување/,	папки	(фина	
бела	 хартија),	 папки	 за	 документи,	 папки/
канцалариски	прибор/,	папки	/хартиени	производи/,	
пастели	/моливи/,	паус	хартија,	пелени	од	хартија	
или	 целулоза	 за	 еднократна	 употреба,	 пелени-
гаќички	 од	 хартија	 или	 целулоза	 за	 еднократна	
употреба,	пергамент	хартија,	перници,	перничиња	
за	 печати,	 перца	 (бришачи	 за	 перца),	 перца	 за	
извлекување	линии,	перца	за	пишување,	перца	за	
цртање,	перца	/канцелариски	артикли/,	песнарки,	
печатарски	букви,	печатарски	производи,	печатен	
материјал	 /печатници/,	 печатење	 (канцелариски	
апарати	 за	 печатење),	 печатење	 (смеши	 за	
печатење),	 печатење	 (тесто	 за	 печатење),	
печатење	 (уреди	 за	 ставање	 печати),	 печати	
(кутии	 за	 печати),	 печати	 (статив	 за	 печати),	
печати	 со	 адреси,	 печати	 /жиг/,	 печати	 /жиг/	
(подлоги	за	ставање	печати	/жигови/),	печатници	
(подвижни	 печатници)	 /канцелариски	 артикли/,	
печатници	 /печатени	 работи/,	 пивски	 чаши	
(подлоги	 за	 пивски	 чаши),	 писма	 (хартија	 за	
писма),	 пишување	 (подлоги	 за	 пишување),	
плакати	 (плочи	 за	 поставување	 плакати)	 од	
хартија	 и	 картон,	 плакати	 /постери/,	 пластична	
маса	 за	 моделирање,	 пластични	 обвивки	 за	
пакување,	плочи	со	адреси	 (уреди	за	пишување	
адреси),	плочки	за	пишување,	поврзување	(прибор	
за	поврзување),	подлоги	за	пишување,	покривки	за	
маса	 (хартиени),	 пописи	 на	 претстави/репертоари/,	
портрети,	поштенски	карти,	поштенски	марки,	прецртани	
слики,	 прецрти,	 прибор	 за	 пишување,	 прибор	 за	
цртање,	 примероци	 за	 копирање	 ракописи,	
прирачници,	притиснувачи	за	хартија,	проспекти,	
прошивачи	на	книги,	прстени		тркалца/	за	цигари,	
публикации,	разгледници,	размножување	(апарати	
за	 размножување),	 размножување	 (апарати	 и	
машини	 за	 размножување),	 размножување	
(ткаенина	за	разнесување	на	бојата	за	апарати	за	
размножување),	 рамки	 за	 сложување	
(печатарство),	 растителен	 лепак	 /каучук/	 за	
производи	 од	 хартија	 или	 за	 домаќинство,	
регистри	 /книги/,	 репродуцирање	 (апарати	 за	
репродукција)	 /канцелариски	 артикли/,	 рибини	
лепила	за	производи	од	хартија	или	за	домаќинство,	
саатници	(печатени	саатници)/возни	редови/,	садови	за	
боја,	 садови	 за	 шлаг	 /од	 хартија/,	 самокопирна	
хартија,	 самолепливи	 артикли	 за	 хартилници,	

самолепливи	траки	за	производи	од	хартија	или	
домаќинството,	 светлечќка	 хартија,	 симнување	
шминка	 (шамичиња	од	хартија	за	симнување	на	
шминката),	ситни	пари	(плитници	за	разврстување	
и	 броење	 ситни	 пари),	 сликарски	 ногарки,	
сликарски	палети,	сликарски	платна,	слилкарски	
цилиндри,	 слики,	 сметала(хартиени	 ленти	 или	
картички	за	впишување	на	компјутерски	програми),	
спојничиња	 /кламфи/	 (апарати	 за	 зацврстување	
со	 спојничиња)	 /канцелариски	 прибор/,	 сребрен	
лепак	за	производи	од	хартија	или	за	домаќинство,	
стативи,	 стегачи	 за	 книги,	 статуи	 /фигури/	 од	
каширана	 хартија,	 стеатит/креда	 за	 кројачи/,	
театарски	 кулиси,	 одгледувалиште	 на	 животни	
(вивариум),	 технички	 израмнувачи,	 течности	 за	
корекција	 /канцелариски	 прибор/,	 ткаенина	 за	
поврзување,	топчиња	за	хемиски	моливи,	тушеви	
/бои/,	украсни	подлоги	од	хартија,	уметнички	слики	
/платна/,	 училишен	 прибор,	 училишни	 плочи,		
училишни	плочки	од	шкрилец,	филтерен	материјал	
/хартија/,	филтерна	ткаенина	за	печатарство	/	не	
е	од	текстил/,	филтер	хартиј,	филтри	од	хартија	за	
кафе,	 фотографии,	 фотографии	 (стативи	 за	
фотографии),	 фотографирање,	 франкирање	
(апарати	 за	 франкирање)/за	 лепење	 поштенски	
марки	или	за	печатење	текст	поштарина	платена/,	
футроли	 за	 кројки,	 хартиени	 вреќички,	 хартиени	
или	 целулозни	 пелени/	 заеднократна	 употреба/,	
хартиени	 крпчиња	 за	 симнување	 шминка,	
хартиени	 траки,	 хартија,	 хартија	 за	 копирање/
карбон	хартија/,	хартиа	за	радиограми,	хектографи,	
хемиски	 моливи(топчиња	 на	 хемиски	 моливи),	
хигиенска	 хартија,	 хистолошки	 примероци/
образовен	 материјал/,	 целулоза(листови	 на	
преработена	целулоза	за	пакување),	цилиндри	за	
машини	 за	 пишување,	 цртање(инструменти	 за	
цртање),	 цртаљње(прибор	 за	 цртање),	 чаршави	
од	 хартија,	 часопоси,	 челеични	 букви,	 челични	
перца,	 четириаголни	 израмнувачи,	 четки,	 четки/
кистови/,	 џебни	марамчиња/хартиени/,	шаблони,	
шаблони	 /хартини	 производи/,	 шапирографи/
апарати	за	размножување/(ткаенина	натопена	со	
боја	за	апарати	за	размножување	/шапирографи/),	
шестари,	шестари	 (пробор	 за	цртање	на	 криви),	
шестари	 за	 цртање,	 шиење	 облека	 (кројки	 за	
шиење	облека),	шишиња(амбалажа	за	шишиња)	
од	 картон	 или	 од	 хартија,	 шишиња(обвивки	 за	
шишиња)	 од	 картон	 или	 хартија,	 шишиња	
(подлошки	 за	 шишиња)	 од	 хартија,	 шкрилец	
(моливи	 од	 шкрилец),	 шпули	 за	 ленти	 за	
нанесување	печатарски	бои	

(111)	 14056	 (151)	 29/04/2008
(210)	 TM		2005/195	 (220)	 31/03/2005
	 	 (181)	 31/03/2015
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 Home Box Office Inc.
 1100 Avenue of the Americas, New York, 
 New York 10036, US
(740)	 ИНДОВСКА	АНЕТА,	адвокат	
	 Ул.’’ДамеГруев’’		3/	2-11,	1000,	Скопје
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(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	9	 -	играни	филмови,	филмови,	видео	касети,	
ДВД-а	 и	 ЦД-ромови;	 звуци,	 тонови,	 мелодии	
на	 ѕвоно,	 наснимени	 аудио	 записи,	 наснимени	
видео	записи,	анимирани	скринсејвери,	ѕвоно	или	
ѕвонење	пратено	со	анимација,	фотографии	или	
видео	запис	на	дисплејот	на	апаратот,	комбинација	
на	 ѕвоно	 и	 аудио-видео	 запис	 (музички	 спот)	 на	
дисплејот	на	апаратот,	кратки	аудио	записи,	кратки	
видео	записи,	аудио	записи,	видео	записи,	аудио-
видео	записи,	интерактивен	квиз	и	интерактивни	
игри;	слики	сочувани	во	електронски	формат	
кл.	 38	 -	 услуги	 на	 комуникација;	 електронски	
пренос	 на	 информации,	 податоци,	 сигнали,	
софтвери	 и	 програми;	 	 пренос	 и	 дистрибуција	
податоци,	сигнали,	слики	и	звуци;	обезбедување	
размена	 и	 пренос	 на	 податоци,	 сигнали,	 слики		
и	 	 звуци;	 обезбедување	 звучни	 	 пораки,	 кратки	
пораки,	 текст	 порака	 и	 мултимедијални	 пораки;	
правење	и	составување	телевизиска	програма	и	
дистрибуција	 на	 истата;	 услуги	 на	 интерактивна	
„online”	комуникација	на	телевизиската	програма	
кл.	 41	 -	 образовни	 и	 забавни	 услуги,	 особено	
составување	 програма	 на	 кебелска	 телевизија,	
составување	програма	на	премиум	или	наплатна	
телевизија	и	составување	телевизиска	програма;	
интерактивни	 „online”	 услуги,	 особено	 давање	
информации	и	слики	преку	глобална	компјутерска	
мрежа	

(111)	 14095	 (151)	 02/05/2008
(210)	 TM		2005/231	 (220)	 14/04/2005
	 	 (181)	 14/04/2015
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 Hemofarm Koncern A.D. 
 farmaceutsko-hemijska industrija
 Beogradski put bb, 26 300 Vrsac, YU
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

THIOMUCASE

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 3	 -	 средства	 за	 белење	 и	 други	 супстанции	
за	 употреба	 во	 перални;	 препарати	 за	 чистење,	
полирање,	 триење	 (рибање)	 и	 нагризување;	
сапуни,	парфимерија,	етерични	масла,	козметички	
производи,	лосиони	за	коса;	пасти	за	заби	
кл.	 5	 -	 фармацевтски,	 ветеринарни	 и	 санитарни	
препарати;	 диететски	 супстанции	 прилагодени	
за	 употреба	 во	 медицината,	 храна	 за	 бебиња;	

фластери,	материјали	за	завиткување;	материјали	
за	 пломбирање	 заби,	 забарски	 смоли;	 средства	
за	 дезинфекција;	 препарати	 за	 уништување	
штетници;	фунгициди,	хербициди	

(111)	 13967	 (151)	 15/04/2008
(210)	 TM		2005/251	 (220)	 19/04/2005
	 	 (181)	 19/04/2015
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 Aktsionerno Droujestvo 
 BULGARTABAC HOLDING
 62, Graf Ignatiev Str. 1000 Sofia , BG
(740)	 ТОНЕВСКИ		ДРАГАН,	АДВОКАТ	
	 бул.	„Кочо	Рацин”	бр.	14/4	-	13,	1000	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	34	 -	 суров	 тутун,	 обработени	 и	 преработени	
тутунски	производи,	цигари,	цигарилоси,	филтер	
цигари,	 хартија	 за	 цигари,	 лулиња	 и	 чибуци	 за	
цигари,	 пушачки	 артикли,	 кибрити,	 запалки	 и	
пепелници	

(111)	 13944	 (151)	 01/04/2008
(210)	 TM		2005/279	 (220)	 21/04/2005
	 	 (181)	 21/04/2015
	 	 (450)	 30/06/2008
(300)	 2376367		22/10/2004		GB
(732)	 Mittal Steel Technologies Limited
 IFS Court, 28,Cybercity, Ebene, MU
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

MITTAL STEEL

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 6	 -	 производи	 од	 железо,	 челик,	 легури	 на	
железо,	ДРИ,	директно	редуциран	челик,	директен	
редуциран	 челик,	 лимени	 плочи,	 галванизиран	
челик,	 челик	 обложен	 со	 боја	 или	 алуминиум;	
железо-челик,	 легури	 на	 железо,	 ДРИ,	 директно	
редуциран	 челик,	 директен	 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,	
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плочи	 меѓупроизводи,	 шипки,	 секции	 и	 други	
форми;	железна	руда;	меѓупроизводи	и	метални	
материјали	за	железни	пруги;	градежни	материјали	
од	метал;	не	електрични	кабли,	жици	и	јажиње	од	
железо,	челик,	легури	од	железп;	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	 -	 (со	
првенство	од	22/10/2004	година)	
кл.	39	-	изнајмување	возила	за	движење	по	море	
и	 воздух,	 чување	 руда,	 метали	 и	 легури;	 и	 сите	
други	услуги	во	класата	39	
кл.	40	-	галванизација;	чистење	на	челик;	директно	
редуцирање	 железо;	 производство	 на	 челик;	
калење	метал;	лиење	метал;	сите	други	услуги	во	
класата	40	-	(со	првенство	од	22/10/2004	година)	

(111)	 13945	 (151)	 17/04/2008
(210)	 TM		2005/290	 (220)	 26/04/2005
	 	 (181)	 26/04/2015
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 АДНАН ХОЏА
 ул.Крсте Асенов бр.22/2-17 Скопје, MK
(740)	 КАЛЕСКА		СНЕЖАНА,	адвокат	
	 Д.Т.Ц.	Мавровка	кат	5/7,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 жолта,	црвена,	виолетова	и	зелена
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	5	-	мелем	за	опекотиини	и	рани	

(111)	 13946	 (151)	 11/04/2008
(210)	 TM		2005/298	 (220)	 28/04/2005
	 	 (181)	 28/04/2015
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 Трговско Радио дифузно друштво 
 РАДИО КАНАЛ 4 Борче ДООЕЛ
 Ул„Даме Груев” бр.10 Скопје, MK
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје

(540)	

(591)	 црна	и	зелена
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 35	 -	 изнајмување	 рекламен	 простор,	 јавно	
мислење	 (испитување	 на	 јавното	 мислење),	
огласување	(рекламирање),	пропагандни	дејности,	
маркетинг,	рекламирање	по	пат	на	радиорекламна	
документација,	 рекламна	 хроника,	 рекламни	
агенции,	рекламни	огласи	
кл.	38	 -	електронска	пошта,	новинарски	агенции,	
подвижна	 радио	 телефонија,	 пораки	 (пренос	 на	
пораките),	пренос	на	телефакс	пораки,	пренос	на	
телеграми,	 радиофонски	 емисии,	 радиофонски	
врски,	 радиотехнички	 служби,	 телефонски	
служби,	телефонски	врски,	 телеграфски	служби,	
телеграфски	 врски,	 телеграми,	 телекс	 служби,	
упатства	за	телекомукации	
кл.	41	-	обложување,	забава,	изнајмување	радио	
и	 телевизиски	 апарати,	 монтажа	 на	 радио	 и	
телевизиски	 програми,	 разговори	 (организирање	
и	водење	на	разговорите),	разонода	(упатства	за	
разонода),	 разонода	 по	 пат	 на	 радио,	 слободно	
време	 (услуги	 врзани	 за	 исполнување	 на	
слободното	време),	репортерски	услуги,	студио	за	
снимање,	тонски	снимки,	упатства	за	рекреација	

(111)	 13943	 (151)	 11/04/2008
(210)	 TM		2005/302	 (220)	 29/04/2005
	 	 (181)	 29/04/2015
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 Дрога Колинска дооел Скопје
 ул. Антон Попов бр. 3, 1000 Скопје, MK
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 светло	и	темно	зелена,	бела,	црна,	светло	и	темно	
кафена,	златна	и	жолта

(551)	 индивидуална
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(510, 511)

кл.	30	-	кафе,	кафе	(ароми),		кафе	(пијалаци	врз	
база	на	кафе)	

(111)	 13942	 (151)	 11/04/2008
(210)	 TM		2005/303	 (220)	 29/04/2005
	 	 (181)	 29/04/2015
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 Дрога Колинска дооел Скопје
 ул. Антон Попов бр. 3, 1000 Скопје, MK
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 светло	и	темно	црвена,	бела,	црна,	светло	и	темно	
кафена,	златна	и	розова

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	30	-	кафе,	кафе	(ароми),		кафе	(пијалаци	врз	
база	на	кафе)	

(111)	 13941	 (151)	 01/04/2008
(210)	 TM		2005/304	 (220)	 29/04/2005
	 	 (181)	 29/04/2015
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 Дрога Колинска дооел Скопје
 ул. Антон Попов бр. 3, 1000 Скопје, MK
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	30	-	кафе,	кафе	(ароми),		кафе	(пијалаци	врз	
база	на	кафе)	

(111)	 14084	 (151)	 02/05/2008
(210)	 TM		2005/329	 (220)	 11/05/2005
	 	 (181)	 11/05/2015
	 	 (450)	 30/06/2008

(732)	 ALAL DIS TICARET VE SANAYI LIMITED SIRKETI
 AYMAKOOP SANAYI SITESI B-8 BLOK NO:23 

KUCUKCEKMECE-ISTANBUL, TR
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

DUNLOP

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 1	 	 хемиски	 производи	 (освен	 боја)	 што	 се	
употребуваат	 во	 производството	 на	 текстил	
и	 кожа,	 необработени	 синтетички	 матерјали,	
неoбработена	пластика,	 необработени	 вештачки	
смоли,	 одмастувачи,	 отстранувачи	 на	 калапи,	
чиста	 вода,	 индустриски	 гази,	 супстанции	 за	
заштита	 на	 прехаранбени	 производи,	 супстанци	
за	замрзнување,	течна	гума,	соли	за	индустриска	
примена;	 дијагностички	 препарати	 за	 научни	
цели,	 хартии	 за	 тестирање,	 радиоактивни	
елементи	 за	 научни	 цели;	 светло	 чувствителни	
хартии,	 фолии	 и	 филмови,	 неекспонирани	
кинематографски	 и	 фотографски	 филмови,	
неекспонирани	 рентгенски	 филмови,	 хемикалии	
за	развивање	филмови;	 ѓубрива,	алги	 (ѓубриво),	
гуано,	 хемикалии	 за	 подобрување	 на	 почвата,	
производи	 за	 регулирање	 на	 растењето	 на	
растенијата,	средства	за	 калемење,	средства	за	
пополнување	 при	 калемење,	 тресет	 (ѓубриво),	
хемиски	 препарати	 за	 спречување	 на	 мувла	 и	
габи;	препарати	за	уништување	пожар;	цементни	и	
бетонски	адитиви,	препарати	за	хидро-изолација;	
материјали	за	пополнување	и	лепење	на	мермер	
и	 камен;	 лепливи	 материи	 за	 стационарна	 и	
домашна	 употреба;	 хемиско	 гориво,	 адитиви	 и	
препарати	 за	 заштеда	 (вклучително	 и	 адитави	
за	 мотори	 со	 внатрешно	 согорување),	 течност	
за	 сопирачки,	 антифриз,	 синтетички	 матерјали	
за	 заштита	 на	 мотори,	 разладувачи	 на	 мотор	 и	
хемикалии	 против	 вриење	 за	 истите;	 матерјали	
за	 хемиски	 филтри,	 супстанции	 за	 спречување	
на	калцификација	и	мувлосување,	супстанции	за	
отстранување	бигор	и	мов,	хемикалии	за	чистење	
оџаци,	подмачкување	на	дупки	при	дупчење	

(111)	 14101	 (151)	 08/05/2008
(210)	 TM		2005/347	 (220)	 19/05/2005
	 	 (181)	 19/05/2015
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 Hemofarm Koncern A.D., 
 farmaceutsko-hemijska industrija
 Beogradski put bb, 26300 Vrsac, YU
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

FIT FORM

(551)	 индивидуална
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(510, 511)

кл.	5	 -	фармацевтски,	 	ветеринарни	и	санитарни	
препарати;	 диететски	 супстанции	 приспособени	
за	 употреба	 	 во	 медицината,	 храна	 за	 бебиња,	
фластери,	 материјали	 за	 завои,	 материјали	 за	
пломбирање	 заби	 и	 забарски	 смоли,	 средства	
за	 	 дезинфекција,	 препарати	 за	 уништување	
штетници,	фунгициди,	хербициди	

(111)	 14013	 (151)	 22/04/2008
(210)	 TM		2005/413	 (220)	 07/06/2005
	 	 (181)	 07/06/2015
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 Advanced Medical Optics, Inc.
 1700 E. St. Andrew Place, Santa Ana, 
 California 92799-5162, US
(740)	 ИНДОВСКА	АНЕТА,	адвокат	
	 Ул.’’ДамеГруев’’		3/	2-11,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 5	 -	 фармацевтски,	 офтамолошки	 препарати	
и	 препарати	 за	 одржување	 контактни	 леќи;	
раствори	 и	 таблети	 за	 дезинфекција,	 чистење,	
влажнење,	 чување,	 обложување,	 натопување,	
отстранување	 и/или	 плакнење	 на	 контактни	
леќи;	 офтамолошки	 кит	 кој	 содржи	 иригациони	
раствори,	гази,	апликатори,	завои	за	очи;	заштитни	
и	 хипоалергенични	 фластери;	 ветеринарски	
приоизводи;	хигиенски	производи	за	употреба	во	
медицината;	диететски	супстанци	за	медицински	
потреби,	 храна	 за	бебиња;	фластери,	материјал	
за	 превивање;	 материјал	 за	 пломбирање	 заби	
и	 за	 забни	 отисоци;	 дезинфекциски	 средства;	
производи	за	уништување	животински	штетници;	
фунгициди,	хербициди	
кл.	 10	 -	 медицинска	 и	 хируршка	 опрема;	
факоемулсификациони	 машини	 за	 употреба	
при	 опериција	 на	 катаракта	 и	 делови	 за	 иста;	
интраокуларни	 леќи-импланти	 и	 препарати	 за	
ставање	на	истите;	офтамолошки	високоеластични	
препарати;	 хируршки	 копчиња,	 ножеви,	 сечива,	
игли,	аспирациски	и	иригасиски	врвови	и	цевчиња;	
медицински	 перничиња	 за	 очи,	 штитници	 и	
медицински	послужавници;	садови	за	собирање,	
катетери,	 ракавици	 и	 ракавици	 без	 прсти	 за	
медицинска	употреба;	ортопедска	опрема	

(111)	 13953	 (151)	 11/04/2008
(210)	 TM		2005/438	 (220)	 15/06/2005
	 	 (181)	 15/06/2015
	 	 (450)	 30/06/2008

(732)	 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
(540)	

BELVITA

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	5	-	нутриционистички	дополнувачи	(додатоци)	
за	 храна,	 вклучително	 енергетски	 табли	 (bars),	
ниско-јагленохидратни	 табли	 (bars)	 и	 диетални	
табли	(bars),	сите	претходно	спомнати	производи	
неспецифично	 одредени	 за	 бебиња,	 деца	 и	
новороденчиња	
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	 пијалаци	 што	 би	 вклучувале	
млечен	пијалок	со	додатна	вредност	(value-added	
milk	 drinks)	 како	што	 се	 млечни/овошни	шејкови	
„smoothie”	 и	 пијалаци	 на	 база	 на	 јогурт,	 сите	
претходно	 спомнати	 производи	 неспецифично	
одредени	за	бебиња,	деца	и	новороденчиња	
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,	 сите	 претходно	 спомнати	
производи	 неспецифично	 одредени	 за	 бебиња,	
деца	и	новороденчиња	
кл.	32	 -	сокови	и	вода,	сите	претходно	спомнати	
производи	 неспецифично	 одредени	 за	 бебиња,	
деца	и	новороденчиња	

(111)	 13954	 (151)	 11/04/2008
(210)	 TM		2005/439	 (220)	 15/06/2005
	 	 (181)	 15/06/2015
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 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
(540)	

БЕЛВИТА
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(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	5	-	нутриционистички	дополнувачи	(додатоци)	
за	 храна,	 вклучително	 енергетски	 табли	 (bars),	
ниско-јагленохидратни	 табли	 (bars)	 и	 диетални	
табли	(bars),	сите	претходно	спомнати	производи	
неспецифично	 одредени	 за	 бебиња,	 деца	 и	
новороденчиња	
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	 пијалаци	 што	 би	 вклучувале	
млечен	пијалок	со	додатна	вредност	(value-added	
milk	 drinks)	 како	 што	 се	 млечни/овошни	 шејкови	
„smoothie”	 и	 пијалаци	 на	 база	 на	 јогурт,	 сите	
претходно	 спомнати	 производи	 неспецифично	
одредени	за	бебиња,	деца	и	новороденчиња	
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,	 сите	 претходно	 спомнати	
производи	 неспецифично	 одредени	 за	 бебиња,	
деца	и	новороденчиња	
кл.	32	 -	 сокови	и	вода,	сите	претходно	спомнати	
производи	 неспецифично	 одредени	 за	 бебиња,	
деца	и	новороденчиња	

(111)	 13937	 (151)	 01/04/2008
(210)	 TM		2005/455	 (220)	 21/06/2005
	 	 (181)	 21/06/2015
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 „Torlak” Institut za imunologiju i virusologiju 
 Vojvode Stepe 458 Beograd, YU
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

DITEVAKSAL-T
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 5	 -	 препарати	 што	 се	 користат	 за	 примарна	
имунизација	и	ревакцинација	на	деца	и	возрасни	
против	дифтерија	и	тетанус
	

(111)	 14195	 (151)	 19/05/2008
(210)	 TM		2005/478	 (220)	 29/06/2005
	 	 (181)	 29/06/2015
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 Тутунов Комбинат ’’Боро Петрушевски - 

Папучар’’ А.Д.
 Куманово ул.11 Октомври бр.80, MK

(540)	

ROMANOFF
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	34	-	тутун,	производи	за	пушење	

(111)	 14198	 (151)	 14/05/2008
(210)	 TM		2005/492	 (220)	 01/07/2005
	 	 (181)	 01/07/2015
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 Друштво за производство на мелнички, 

пекарски и слаткарски производи, промет 
на големо и мало, увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД 
Скопје

 ул. Васил Горгов бр.11, 1000 Скопје, MK
(740)	 БИЛЈАНА		ПАНОВА,	адвокат	
	 Ул.”Васил	Ѓоргов”	бр.	34/	1-	6,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црвена,	жолта	бела	и	кафена
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	30	-	брашно	и	производи	од	жито,	леб,		меласа,	
квасец,	прашок	за	печење,	мирудии	

(111)	 14197	 (151)	 14/05/2008
(210)	 TM		2005/493	 (220)	 01/07/2005
	 	 (181)	 01/07/2015
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 Друштво за производство на мелнички, 

пекарски и слаткарски производи, промет 
на големо и мало, увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД 
Скопје

 ул. Васил Горгов бр.11, 1000 Скопје, MK
(740)	 БИЛЈАНА		ПАНОВА,	адвокат	
	 Ул.”Васил	Ѓоргов”	бр.	34/	1-	6,	1000,	Скопје
(540)	
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(591)	 црвена,	жолта,	бела	и	кафена
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	30	-	брашно	и	производи	од	жито,	леб,		меласа,	
квасец,	прашок	за	печење,		мирудии	

(111)	 14196	 (151)	 14/05/2008
(210)	 TM		2005/494	 (220)	 01/07/2005
	 	 (181)	 01/07/2015
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 Друштво за производство на мелнички, 

пекарски и слаткарски производи, промет 
на големо и мало, увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД 
Скопје

 ул. Васил Горгов бр.11, 1000 Скопје, MK
(740)	 БИЛЈАНА		ПАНОВА,	адвокат	
	 Ул.”Васил	Ѓоргов”	бр.	34/	1-	6,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црвена,	жолта,	бела	и	кафена
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	30	-	брашно	и	производи	од	жито,	леб,		меласа,	
квасец,	прашок	за	печење,мирудии	

(111)	 14194	 (151)	 14/05/2008
(210)	 TM		2005/495	 (220)	 01/07/2005
	 	 (181)	 01/07/2015
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 Друштво за производство на мелнички, 

пекарски и слаткарски производи, промет 
на големо и мало, увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД 
Скопје

 ул. Васил Горгов бр.11, 1000 Скопје, MK
(740)	 БИЛЈАНА		ПАНОВА,	адвокат	
	 Ул.”Васил	Ѓоргов”	бр.	34/	1-	6,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црвена,	жолта,	бела	и	кафена
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	30	-	брашно	и	производи	од	жито,	леб,		меласа,	
квасец,	прашок	за	печење,		мирудии	

(111)	 14167	 (151)	 19/05/2008
(210)	 TM		2005/515	 (220)	 06/07/2005
	 	 (181)	 06/07/2015
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d.
 Avenija Veceslava Holjevca 10, 
 HR-10000 ZAGREB, HR
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 сина	и	црвена
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 4	 -	 идустриски	 масла	 и	 масти;	 средства	 за	
подмачкување;	производи	за	впивање,	влажнење	
и	 собирање	 прашина;	 горива	 (вклучително	 и	
бензин	за	мотори)	и	расветлувачки	средства	
кл.	35	-	продажба	на	големо	и	мало	на	прехранбени	
и	непрехранбени	производи	
кл.	37	-	сервисни	услуги,	подмачкување,	полнење	
гориво,	поправки,	одржување	и	чистење	возила	
кл.	43	-	услуги	за	закрепнување	(хранење)	

(111)	 14168	 (151)	 19/05/2008
(210)	 TM		2005/516	 (220)	 06/07/2005
	 	 (181)	 06/07/2015
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d.
 Avenija Veceslava Holjevca 10, 
 HR-10000 ZAGREB, HR
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 сина,	црвена	и	сребрена
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 4	 -	 идустриски	 масла	 и	 масти;	 средства	 за	
подмачкување;	производи	за	впивање,	влажнење	
и	 собирање	 прашина;	 горива	 (вклучително	 и	
бензин	за	мотори)	и	расветлувачки	средства	
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кл.	35	-	продажба	на	големо	и	мало	на	прехранбени	
и	непрехранбени	производи	
кл.	37	-	сервисни	услуги,	подмачкување,	полнење	
гориво,	поправки,	одржување	и	чистење	возила	
кл.	43	-	услуги	за	закрепнување	(хранење)	

(111)	 13939	 (151)	 17/04/2008
(210)	 TM		2005/1020	 (220)	 22/12/2005
	 	 (181)	 22/12/2015
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 Друштво за производство, трговија и услуги на 

големо и мало МУЛТИПРОМ ДООЕЛ
 ул.ИНДУСТРИСКА  бб, Источна индустриска 

зона - 1040 Маџари, MK
(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	30	-	кондиторски	производи	

(111)	 13938	 (151)	 17/04/2008
(210)	 TM		2005/1022	 (220)	 22/12/2005
	 	 (181)	 22/12/2015
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 Друштво за производство, трговија и услуги на 

големо и мало МУЛТИПРОМ ДООЕЛ
 ул.ИНДУСТРИСКА  бб, Источна индустриска 

зона - 1040 Маџари, MK
(540)	

(591)	 бела,	црвена,	жолта	и	кафена
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	30	-	кондиторски	производи	

(111)	 14105	 (151)	 08/05/2008
(210)	 TM		2006/78	 (220)	 31/01/2006
	 	 (181)	 31/01/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 К-15 ПРОДУКЦИЈА ДОО СКОПЈЕ
 П. ФАХ 417, 1000 СКОПЈЕ, MK
(740)	 ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ	А.Д.	СКОПJЕ		
	 бул.	„Кузман	Јосифовски	Питу„	28	лок.8,	
	 1000,	Скопје
(540)	

ПОРФАВОР

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 35	 -	 oгласување,	 водење	 на	 работење,	
управување	со	работи,	канцелариски	работи	
кл.	41	-	образовни	услуги,	подготвување	настава,	
забава,	спортски	и	културни	активности	

(111)	 14104	 (151)	 08/05/2008
(210)	 TM		2006/79	 (220)	 31/01/2006
	 	 (181)	 31/01/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 К-15 ПРОДУКЦИЈА ДОО СКОПЈЕ
 П. ФАХ 417, 1000 СКОПЈЕ, MK
(740)	 ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ	А.Д.	СКОПJЕ
	 бул.	„Кузман	Јосифовски	Питу„	28	лок.8,	
	 1000,	Скопје
(540)	

ОПРОСТИ, ИЗВИНИ

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 35	 -	 oгласување,	 водење	 на	 работење,	
управување	со	работи,	канцелариски	работи	
кл.	41	-	образовни	услуги,	подготвување	настава,	
забава,	спортски	и	културни	активности	

(111)	 14051	 (151)	 02/05/2008
(210)	 TM		2006/158	 (220)	 08/02/2006
	 	 (181)	 08/02/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 T-Mobile International AG&Co.KG
 Landgrabenweg 151 53227 Bonn, DE
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(540)	

MOBILE JUKEBOX

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 9	 -	 апарати	 и	 инструменти	 електрични,	
електронски,	 оптички,	 за	 вагање,	 мерење,	
сигнализација,	 контрола	 (инспекција)	 и	 настава	
(	 вклучени	 во	 класата	 9);	 апарати	 за	 снимање,	
пренос,	 производство	 и	 репродукција	 на	 звук,	
слика	 или	 податоци;	 машински-читливи	 носачи	
на	 податоци;	 автоматски	 машини	 и	 механизми	
за	 апарати	што	 се	 задвижуваат	 со	 пара	 или	 со	
жетон;	 регистар	 каси,	 сметачки	машини,	 опрема	
за	обработка	на	податоци	и	компјутери	
кл.	 16	 -	 хартија,	 картон	 и	 производи	 од	 нив	
(вклучени	 во	 класата	 16);	 печатени	 работи;	
печатени	 и/или	 жигосани,	 франкирани	 карти	
изработени	од	картон	или	пластика;	книговезачки	
материјал;	фотографии;	канцелариски	материјал;	
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лепила	 за	 канцелариска	 или	 куќна	 употреба;	
уметнички	материјали;	четки	и	четкички	за	боење	
и	цртање;	машини	за	пишување	и	канцелариски	
реквизити	 (освен	мебел);	 материјали	 за	 обука	 и	
настава	 (освен	 апарати);	 пластични	 материјали	
за	пакување	(вклучени	во	класата	16);	печатарски	
букви;	клишеи	
кл.	 35	 -	 огласување;	 водење	 работи;	 деловно	
управување;	канцелариски	работи	
кл.	 36	 -	 осигурување;	 финансиски	 работи;	
парични	 (монетарни)	 работи;	 работи	 врзани	 за	
недвижности	
кл.	 38	 -	 телекомуникации,	 дистрибуција	 и	
изнајмување	 опрема	 за	 телекомуникации,	
вклучително	ја	истата	и	за	радио	и	телевизија	
кл.	 41	 -	 образовни	 услуги;	 подготвување	 обука,	
разонода;	 спортски	 и	 културни	 активности;	
издавање	 и	 објавување	 книги,	 весници	 и	 друг	
печатен	материјал,	како	и	соодветни	електронски	
медиуми	(вклучително	ЦД-РОМ	и	ЦД-а)	
кл.	 42	 -	 компјутерско	 програмирање;	 дизајн	 и	
развој	на	компјутерски	хардвер	и	софтвер;	услуги	
со	 бази	 на	 податоци,	 имено,	 изнајмување	 или	
временски	пристап	за	работа	со	бази	на	податоци	
како	и	собирање	и	испорака	на	податоци,	вести	и	
информации;	 изнајмување	 опрема	 за	 обработка	
на	 податоци	 и	 компјутери;	 проектирање	 и	
планирање	 на	 телекомуникациска	 опрема,	
планирање	технички	проекти	

(111)	 14055	 (151)	 02/05/2008
(210)	 TM		2006/169	 (220)	 08/02/2006
	 	 (181)	 08/02/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 T-Mobile International AG&Co.KG
 Landgrabenweg 151 53227 Bonn, DE
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(540)	

XTRA

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 9	 -	 апарати	 и	 инструменти	 електрични,	
електронски,	 оптички,	 за	 вагање,	 мерење,	
сигнализација,	 контрола	 (инспекција)	 и	 настава(	
вклучени	 во	 класата	 9);	 апарати	 за	 снимање,	
пренос,	 производство	 и	 репродукција	 на	 звук,	
слика	 или	 податоци;	 машински-читливи	 носачи	
на	 податоци;	 автоматски	 машини	 и	 механизми	
за	 апарати	што	 се	 задвижуваат	 со	 пара	 или	 со	
жетон;	 регистар	 каси,	 сметачки	машини,	 опрема	
за	обработка	на	податоци	и	компјутери	
кл.	16	-	хартија,	картон	и	производи	од	нив	(вклучени	
во	 класата	 16);	 печатени	 работи;	 печатени	 и/
или	 жигосани,	франкирани	 карти	 изработени	 од	
картон	 или	 пластика;	 книговезачки	 материјал;	
фотографии;	 канцелариски	 материјал;	 лепила	

за	 канцелариска	 или	 куќна	 употреба;	 уметнички	
материјали;	четки	и	четкички	за	фарбање,	боење	
и	цртање;	машини	за	пишување	и	канцелариски	
реквизити	 (освен	мебел);	 материјали	 за	 обука	 и	
настава	 (освен	 апарати);	 пластични	 материјали	
за	пакување	(вклучени	во	класата	16);	печатарски	
букви;	клишеа	
кл.	 35	 -	 огласување;	 водење	 работи;	 деловно	
управување;	канцелариски	работи	
кл.	 36	 -	 осигурување;	 финансиски	 работи;	
парични	 (монетарни)	 работи;	 работи	 врзани	 за	
недвижности	
кл.	 38	 -	 телекомуникации,	 дистрибуција	 и	
изнајмување	 опрема	 за	 телекомуникации,	
вклучително	и	истата	и	за	радио	и	телевизија	
кл.	 41	 -	 образовни	 услуги;	 подготвување	 на	
обука,	разонода;	спортски	и	културни	активности;	
издавање	 и	 објавување	 книги,	 весници	 и	 друг	
печатен	материјал,	како	и	соодветни	електронски	
медиуми	(вклучително	ЦД-РОМ	и	ЦД-а)	
кл.	 42	 -	 компјутерско	 програмирање;	 дизајн	 и	
развој	на	компјутерски	хардвер	и	софтвер;	услуги	
со	 бази	 на	 податоци,	 имено,	 изнајмување	 или	
временски	пристап	за	работа	со	бази	на	податоци	
како	и	собирање	и	испорака	на	податоци,	вести	и	
информации;	 изнајмување	 опрема	 за	 обработка	
на	 податоци	 и	 компјутери;	 проектирање	 и	
планирање	 на	 телекомуникациска	 опрема,	
планирање	технички	проекти	

(111)	 13974	 (151)	 15/04/2008
(210)	 TM		2006/217	 (220)	 23/02/2006
	 	 (181)	 23/02/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(300)	 004772547		08/12/2005		EM
(732)	 British American Tobacco (Brands) Inc.
 2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington, 

Delaware 19808, US
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	34	-	цигари,	тутун,	тутунски	производи,	прибор	
и	артикли	за	пушачи,	запалки,	кибрити	
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(111)	 14092	 (151)	 30/04/2008
(210)	 TM		2006/279	 (220)	 08/03/2006
	 	 (181)	 08/03/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 ТРАНШПЕД ТРЕЈД ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 Арсенчо Алексовски
 ул. Борис Кидрич ББ Крива Паланка, MK
(540)	

(591)	 сина
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 39	 -	 транспортни	 услуги,	 пакување	 и	
складирање	стока,	организирање	патувања		

(111)	 14170	 (151)	 19/05/2008
(210)	 TM		2006/288	 (220)	 10/03/2006
	 	 (181)	 10/03/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 Шалевски Миодраг
 ул. Хашка бр. 18Б 1000 Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

ROMANOF

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 34	 -	 тутун,	 преработки	 од	 тутун	 -	 особено	
цигари,	производи	за	пушачите,	кибрити	

(111)	 14119	 (151)	 09/05/2008
(210)	 TM		2006/301	 (220)	 14/03/2006
	 	 (181)	 14/03/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(300)	 78/714,793		16/09/2005		US
(732)	 KOSS CORPORATION, 
 а Delaware corporation
 4129 North Port Washington Avenue, Milwaukee, 

Wisconsin 53212-1052, US
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

TUGO

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	9	-	слушалки	со	вграден	MP3	плеер	

(111)	 14018	 (151)	 22/04/2008
(210)	 TM		2006/323	 (220)	 20/03/2006
	 	 (181)	 20/03/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 The Coca-Cola Company, 
 One Coca-Cola PLaza
 Atlanta, Georgia 30313, US
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(540)	

(554)	 тродимензионална
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 32	 -	 пиво,	 минерална	 и	 сода	 вода	 и	 други	
безалкохолни	 пијалаци,	 пијалаци	 од	 овошје	 и	
овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалаци	

(111)	 14086	 (151)	 15/05/2008
(210)	 TM		2006/326	 (220)	 20/03/2006
	 	 (181)	 20/03/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 Друштво за информатички инженеринг „НЕТ-

БИТ” Д.О.О.
 ул. Ѓорче Петров бр. 117 Б1-1/1, MK
(540)	

(591)	 сина	и	портокалова
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	9	-	апарати	и	инструменти:	научни,	поморски,	
геодетски,	 фотографски,	 кинематографски,	
оптички,	 за	 мерење,	 сигнализација,	 контрола	
(инспекција),	 спасување	 и	 настава;	 апарати	 и	
инструменти	 за	 спроведување,	 вклучување,	
транформирање,	 акумулирање,	 регулирање	
или	 контролирање	 на	 електрицитетот,	 апарати	
за	 снимање,	 пренос	 и	 репродукција	 на	 звук	 или	
слика,	 магнетки	 носачи	 на	 податоци,	 дискови	
за	 снимање,	 автоматски	 машини	 и	 механизми	
за	 апаратите	 што	 се	 активираат	 со	 монети	 или	
жетони,	 регистар	 каси,	 машини	 за	 сметање	 и	
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опрема	 за	 обработка	 на	 податоци	 и	 компјутери,	
апарати	за	гаснење	пожар	
кл.	 35	 -	 огласување,	 водење	 на	 работење,	
управување	со	работи,	канцелариски	работи	
кл.	38	-	телекомуникации	
кл.	42	-	научни	и	технолошки	услуги,	истражувања	
и	 планирања	 што	 се	 однесуваат	 на	 истите;	
услуги	 за	 индустриски	 анализи	 и	 истражувања;	
проектирање	и	развој	на	компјутерски	хардвер	и	
софтвер;	правни	услуги	

(111)	 14085	 (151)	 15/05/2008
(210)	 TM		2006/327	 (220)	 20/03/2006
	 	 (181)	 20/03/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 Друштво за информатички инженеринг 
 „НЕТ-БИТ” Д.О.О.
 ул. Ѓорче Петров бр. 117 Б1-1/1, MK
(540)	

(591)	 сива	и	портокалова
(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	
жeтони,	 регистар	 каси,	 машини	 за	 сметање	 и	
опрема	 за	 обработка	 на	 податоци	 и	 компјутери,	
апарати		за	гаснење	пожар	
кл.	 35	 -	 огласување,	 водење	 на	 работење,	
управување	со	работи,	канцелариски	работи	
кл.	38	-	телекомуникации	
кл.	42	-	научни	и	технолошки	услуги,	истражувања	
и	 планирања	 што	 се	 однесуваат	 на	 истите;	
услуги	 за	 индустриски	 анализи	 и	 истражувања;	
проектирање	и	развој	на	компјутерски	хардвер	и	
софтвер;	правни	услуги	

(111)	 14062	 (151)	 29/04/2008
(210)	 TM		2006/364	 (220)	 24/03/2006
	 	 (181)	 24/03/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 Д.У.Т.КОМПАНИЈА 
 СТОЕВСКИ - Д.О.О.Е.Л.СКОПЈЕ
 ул.Македонија бр.19 Скопје, MK

(540)	

(591)	 бела,	сина	и	портокалова
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	35	-	услуги	при	продажба	на	мало	на	текстил	и	
текстилни	производи	

(111)	 14177	 (151)	 13/05/2008
(210)	 TM		2006/390	 (220)	 31/03/2006
	 	 (181)	 31/03/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 Шалевски Миодраг
 ул. Хашка бр. 18Б 1000 Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

ROMANOF

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 3	 -	 алишта	 (средства	 за	 парфемирање	 на	
алиштата),	 бадемов	 сапун,	 бадемово	 масло,	
бадемово	млеко	за	козметичка	употреба,	вештачки	
мустаќи,	 бради,	 коса	 (лепила	 за	 зацврстување	
на	 вештачки	 мустаќи,	 бради	 и	 коса),	 вештачки	
нокти,	вештачки	трепки,	вештачки	трепки	(лепила	
за	 вештачки	 трепки),	 виткана	 коса	 (препарати	
за	 виткање	 коса),	 виткана	 коса	 (средства	 за	
израмнување	на	природно	виткана	коса),	влакненца	
(средства	за	отсранување	на	влакненцата),	восок	
за	 мустаќи,	 восок	 за	 отстранување	 влакненца,	
дезодоранси	 за	 лична	 употреба	 /парфимерија/,	
дезодорирачки	 сапуни,	 депилатори,	 екстракти	
од	 цвеќе	 /парфимерија/,	 етерични	 екстракти/
есенции/,	етерични	масти,	жавелова	вода/хромен	
раствор/,	кадење	(производи	за	кадење)	/мириси/,	
камен	за	мазнење,	капење	(козметички	препарати	
за	 капење),	 капење	 (соли	 за	 капење),	 не	 се	
за	 медицинска	 употреба,	 капилари	 (лосион	 за	
капилари),	кожа	(козметички	производи	за	нега	на	
кожата),	 кожа	 (креми	 за	 кожни	 производи),	 кожа	
(креми	за	чистење	на	кожата),	кожа	(препарати	за	
чистење	 на	 кожни	 производи),	 кожа	 (производи	
за	заштита	на	кожа),	кожни	производи	(средства	
за	 чистење	 на	 кожни	 производи),	 козметика	
(украсни	 детали	 за	 козметичка	 употреба),	
колонска	вода,	конзервирање	кожа	(производи	за	
конзервирање	 на	 кожата)	 /лустра/,	 коса	 (бои	 за	
коса),	коса	(препарати	за	боење	на	косата),	коса	
(препарати	за	виткање	на	косата),	коса	(средства	
за	 израмнување	 на	 природно	 витканата	 коса),	
креда	 за	 чистење,	 крема	 за	 кожени	 ремени	 за	
бричење,	 креми	 за	 кожа,	 креми	 за	 козметичка	
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употреба,	 креми	 за	 полирање,	 креми	 /пасти/	 за	
чевли,	 перики,	 мустаќи,	 масти	 за	 козметичка	
употреба,	медицински	сапуни,	метални	јаглероди	
/абразиви/,	 миризлива	 водичка,	 миризливо	
дрво,	 мириси	 /парфеми/,	 моливи	 (за	 козметичка	
употреба),	 мошус	 /парфимерија/,	 мустаќи	 (восок	
за	 мустаќи),	 нане	 (екстракти	 од	 нане),	 нане	 за	
парфимерија,	 натриумови	 кристали	 за	 чистење,	
нафтени	желиња	за	козметичка	употреба,	нега	на	
кожа	 (козметички	 производи	 за	 нега	 на	 кожата),	
нега	 на	 уста	 (производи	 за	 нега	 на	 устата),	
не	 се	 за	 медицинска	 употреба,	 нокти	 (лак	 за	
нокти),	 нокти	 (производи	 за	 нега	 на	 ноктите),	
очи	 (хартиени	помагала	 за	шминкање	на	очите),	
памук	 за	 козметичка	 употреба,	 парфимериски	
производи,	 парфимирање	на	алишта	 (производи	
за	 парфимирање	 на	 алиштата),	 соли	 за	 капење	
/не	се	за	медицинска	употреба/,	сонце	(препарати	
за	 заштита	 од	 сонце)	 /козметички	 препарати	 за	
заштита	 од	 црнење/,	 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),	уста	(производи	
за	нега	на	устата)	не	се	за	медицинска	употреба,	
цвеќе	(бази	за	цветни	мириси),	цвеќе	(екстракт	од	
цвеќе)	 /парфимерија/,	 кедрово	 етерично	 масло,	
црвила	за	усни,	црвило	за	сјаење,	црнење/бронзирање/	
(производи	 за	 црнење	 на	 кожата),	 чевли	 (креми	 за	
чевли),	 шминка	 (производи	 за	 симнување	 на	
шминката)	
кл.	 25	 -	 автомобилисти	 (облека	 за	 автомобилисти),	
блузи,	блузи	/работнички	кошули/,	боди	облека	/облека	
која	 се	 прилепува	 на	 тело/,	 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,	
пижами,	 плажа	 (обувки	 за	 плажа),	 планинарски	
чевли,	 платнени	 чевли	 /чевли	 за	 качување/,	
подврски	(држачи	за	машки	чорапи)	
кл.	 28	 -	 автомобили	 за	 игра	 различни	 од	 оние	
што	се	вклучуваат	со	претходно	плаќање	или	од	
оние	што	 се	 користат	 со	 помош	 на	 телевизиски	
приемници,	базени	 /за	игра	или	 за	 спортување/,	
базени	 /за	 спортување	 или	 за	 игра/,	 балони	 за	
игра,	 безбол	 (ракавици	 за	 безбол),	 билијар	 (дел	
на	кружната	кожа	на	врвот	на	билијарскиот	стап),	
билијар	 (еластични	 рабови	 за	 билијарски	маси),	
билијар	 (креди	 за	 билијарски	 стапови),	 билијар	
(топки	 за	 билијар),	 билијарски	 маси,	 билијарски	
маси	 кои	 се	 користат	 со	 претходно	 плаќање,	
билијарски	 направи	 за	 одбележување	 поени,	
билијарски	 стапови,	 билијарски	 чунови,	 боди	
-	 билдинг	 направи	 /за	 јакнење	 на	 мускулите/,	
божиќни	 дрва	 од	 синтетички	 материи,	 божиќно	
дрво	(просторија	за	божиќно	дрво),	божиќно	дрво	
(украс	за	божиќно	дрво),	со	исклучок	на	светлосни	
украси	 и	 слатки),	 бокс	 (ракавици	 за	 бокс),	
велосипеди	за	тренирање	во	место,	велосипеди	за	
тренирање	во	место	(цилиндри	за	велосипеди	за	
тренирање),	воздух	(пиштол	на	воздух)	/играчка/,	
воздух	за	топки	за	играње,	возила	(мали	модели	
на	 возила),	 восок	 за	 скии,	 врвови	 /рибарски	
направи/,	 вртимушки	 /играчки/,	 гимнастичарски	
истегнувачи,	 гимнастичарски	 справи,	 глинени	
гулаби	 (мети),	 голф	 (ракавици	 за	 голф),	 голф	
(стапови	 за	 голф),	 голф	 (торби	 за	 стаповите	 за	
голф),	 градежни	 елементи	 /играчки/,	 дама	 /игра/	
(прибор	за	дама),	двојни	санки	/боб	-	слеј/,	дискови	
за	 спорт,	 домино	 /комплет	 за	 играње	 домино/,	
друштвени	игри,	едрилици	 /летала/,	електронски	
игри	различни	од	оние	кои	се	користат	со	помош	
на	 телевизиски	 приемници,	 жетони	 за	 игри,	
жици	 за	 ракети,	 жици	 од	 овчи	 црева	 за	 ракети,	
запалки	 за	 пиштоли	 /играчки/,	 заштита	 (заштитно	
поставување)/делови	на	спортска	облека/,	заштитници	
за	 колена	 /спортски	 артикли/,	 заштитници	 за	 лакти	
/спортски	 артикли/,	 заштитници	 за	 потколеници	
/спортски	артикли/,	змејови	од	хартија,	змејови	од	
хартија	(мотала	за	змејови	од	хартија),	ѕвончиња	
за	божиќни	дрвја,	играчи	на	крикет	 (ракавици	за	
крикет)	 /прибор	 за	 играње/,	 играчки,	 играчки	 за	
грицкање	 /при	никнување	на	заби/,	игри,	 јадици,	
јадици	за	риболов,	карневалски	маски,	качување	
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(прибор	 против	 лизгање	 при	 качување),	 кесести	
мрежи	за	риболов,	кожи	од	тулен	/за	обложување	
на	 скии/,	 коњи	 за	 лулање	 /играчки/,	 копци	 за	
скии,	коцкички	за	комар,	кревети	за	кукли,	крикет	
(торби	за	крикет),	куглање	(апарати	и	механизми	
за	 куглање),	 кугли	 за	 играње,	 кукли	 (облека	 за	
кукли),	 кукли	 (театарски	 кукли)	 /марионети/,	
кукли	/играчки/,	куќички	за	кукли,	куќни	миленици	
(играчки	 за	 куќните	 миленици),	 лак	 (прибор	 за	
стрелање	 со	лак),	 лак	 за	 стрелање,	 лизгалки	 за	
мраз,	 лизгалки	 за	 мраз	 со	 чизми,	 лулашки/нишалки/,	
магионичари	(прибор	за	магионичари),	мамки	за	лов	
или	риболов,	маси	за	пинг	-	понг,	маски	(театарски	
маски),	 мети	 за	 риболов	 /вештачки/,	 мечиња	
од	 кадифе,	 мечување	 (маски	 за	 мечување),	
мечување	 (оружје	 за	 мечување),	 мечување	
(ракавици	 за	 мечување),	 мотала	 за	 змејови	 од	
хартија,	мрежи	/спортски	прибор/,	нишани	/мети/,	
облоги	за	скии,	обрачи	(комплети	на	обрачи),	ости	
(пушки	за	стрелање	со	ости)	/спортски	реквизити/,	
перки	за	пливачи,	пехари	за	успех	во	игрите,	пинг	
-	понг	 (мрежи	за	пинг	 -	понг),	пиштоли	 /играчки/,	
пливци	 за	 риболов,	 плоча	 за	 играње	 дама,	
плоча	за	играње	шах,	плочки	за	играње	/пакови/,	
подвижни	играчки,	праскачки	детонатори	/играчки/,	
предмети	 за	 мамење	 заради	 забава,	 пушки	 за	
стрелање	со	ости	/спортски	артикли/,	ракавици	за	
бокс,	 ракавици	 за	 голф,	 ракавици	 за	 мечување,	
ракавици	за	одбојка	/безбол/,	ракавици	/прибор	за	
игра/,	рамни	рачки	/гимнастичка	направа/,	рекети,	
рекети	 (жици	 за	 рекети),	 ремени	 за	 качување,	
риболов	(прибор	за	риболов),	ролшуи,	ромобили,	
санки	 /спортски/,	 свеќички	 (држачи	 за	 свеќички)	
за	божиќно	дрво,	скии,	скии	(копци	за	скии),	скии	
(острила	на	скии),	скии	 (стругалки	за	скии),	скии	
за	 вода,	 скии	 за	 сурфинг,	 скии	 со	остри	рабови,	
снег	 /вештачки/	 за	божиќни	дрва,	 соби	 за	 кукли,	
стапови	 за	 голф,	 стапови	 за	 голф	 (торби	 за	
стапови	за	голф),	стапови	за	риболов,	стапови	за	
хокеј,	стрели,	стружачи	за	скии,	танц	(предмети	за	
танцување),	тапани	на	стапови	за	риболов,	тврди	
бонбони,	 телесни	 вежби	 (направи	 за	 телесни	
вежби),	 тобогани,	 топки	 за	 играње,	 топчиња	 за	
бадминтон,	 трик	 -	 трак	 /игра	 со	 коцки	 и	 фигури	
за	 дама/,	 физичка	 култура	 (опрема	 за	 физичка	
култура),	флорет	/вид	меч/	за	мечување,	фудбал	
/собен/	 (маса	 за	 собен	фудбал),	 цврст	 конец	 за	
риболов,	 чизми	 со	 лизгалки,	 шах	 /комплет	 за	
играње	шах/,	шишиња	со	цуцли	за	кукли,	штица	
за	 серфирање,	штица	со	валци,	штица	со	едра,	
штици	 за	 отскокнување	 /спортски	 реквизити/,	
џамлии	за	играње	
кл.	43	-	подготвување	храна	и	пијалаци,	услуги	за	
привремено	сместување	

(111)	 14033	 (151)	 02/05/2008
(210)	 TM		2006/435	 (220)	 10/04/2006
	 	 (181)	 10/04/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 Deutsche Telekom AG
 Friedrich-Ebert-Allee 140, D-53113 Bonn, DE

(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	
СКОПЈЕ	

	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(540)	

MAKEDONSKI TELEKOM

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	9	-	електрични,	електронски,	оптички,	апарати	и	
инструменти	за	мерење	,	сигнализација,	контрола	
или	 обука	 (вклучени	 во	 класата	 9);	 апарати	
за	 снимање,	 трансмисија,	 обработување	 и	
репродукција	на	звук,	слики	или	податоци;	носачи	
на	 податоци	 што	 се	 задвижуваат	 машински;	
автомати	 и	механизми	 за	 автоматски	 уреди	што	
се	 задвижуваат	 со	 претходно	 уфрлување	 на	
паричкии;	 опрема	 и	 компјутери	 за	 обработка	 на	
податоци	
кл.	 16	 -	 печатарски	 производи,	 особено	
одбележани	 и/или	 отпечатени	 карти	 од	 картон	
или	пластика;	материјали	за	учење	и	инструкции	
(освен	 апарати);	 канцелариски	 прибор	 (освен	
мебел)	
кл.	 18	 -	 чадори,	 чадори	 за	 сонце,	 производи	 од	
кожа	и	имитација	на	кожа	;	ковчези	и	патни	торби	
кл.	24	-	ткаенини	и	текстилни	производи	(вклучени	
во	класата	24);	навлаки	за	кревети	и	маси	
кл.	25	-	облека,	обувки,	покривки	за	глава	
кл.	 28	 -	 игри,	 играчки;	 справи	 за	 гимнастика	
и	 спортска	 опрема	 ;	 гимнастички	 и	 спортски	
предмети	(	не	се	опфатени	во	другите	класи)	
кл.	35	-	огласување	и	водење	комерцијални	работи;	
собирање	 и	 наоѓање	 податоци;	 малопродажни	
услуги	 врзани	 за	 телекомуникации	 и	 опрема	 за	
пренесување	на	податоци	
кл.	36	-	финансиски	услуги;	услуги	на	управување	
со	недвижности	
кл.	 38	 -	 телекомуникациски	 услуги,	 управување	
и	 изнајмување	 опрема	 за	 телекомуникации,	
особено	за	прикажување	и	телевизија	;	собирање	
и	 наоѓање	 податоци,	 вести	 и	 информации;	
електронски	 пренос	 на	 информации	 на	 полето	
на	 културата,	 спортот,	 работењето,	 услуги	 на	
образование	и	обука,	 како	и	на	слободно	време	
и	 забава;	 услуги	 на	 бази	 на	 податоци	 ,	 особено	
пренос	 преку	 посредна	 пошта	 и	 изнајмување	
пристапно	време	до	базата	на	податоци	
кл.	39	-	транспорт	и	складирање	стоки	
кл.	41	 -	 услуги	на	стручно	оспособување;	обука;	
забава;	 организирање	 	 спортски	 и	 културни	
настани;	 објавување	 и	 издавање	 книги,	 весници	
и	 други	 печатени	 материјали	 како	 и	 соодветни	
електронски	 медиуми	 (вклучително	 ЦД-РОМ	 и	
ЦД-И)	
кл.	 42	 -	 услуги	 на	 компјутерско	 програмирање;	
услуги	на	бази	на	податоци	особено	изнајмување	
време	 за	 пристап	 на	 бази	 на	 податоци	 и	 за	
управување	 со	 базите	 на	 податоци	 ;	 услуги	 на	
изнајмување	врзани	за	опрема	за	процесуирање	

14033



Glasnik, 15/3,  str. 347-441, juni 2008 Skopje

Trgovski marki

384

на	 податоци	 и	 компјутери	 ;	 развој,	 работа	 и	
одржување	 на	 базите	 на	 податоци;	 услуги	 на	
изнајмување	 врзани	 за	 опрема	 за	 обработка	
на	 податоци	 за	 телекомуникации	 и	 услуги	 на	
дизајнирање;	 услуги	 на	 индустриски	 анализи	 и	
истражување	

(111)	 13961	 (151)	 11/04/2008
(210)	 TM		2006/436	 (220)	 10/04/2006
	 	 (181)	 10/04/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 Deutsche Telekom AG
 Friedrich-Ebert-Allee 140, D-53113 Bonn, DE
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(540)	

T-SAT

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	9	-	електрични,	електронски,	оптички,	апарати	
и	 инструменти	 за	 мерење,	 сигнализација,	
контрола	 или	 обука	 (вклучени	 во	 класата	 9);	
апарати	за	снимање,	трансмисија,	обработување	
и	 репродукција	 на	 звук,	 слики	 или	 податоци;	
носачи	на	податоци	кои	се	задвижуваат	машински;	
автомати	 и	 механизми	 за	 автоматски	 уреди	што	
се	 задвижуваат	 со	 претходно	 уфрлување	 на	
метални	пари;	опрема	и	компјутери	за	обработка	
на	податоци	
кл.	16	-	печатарски	производи,	особено	обележани	
и/или	 отпечатени	 карти	 од	 картон	 или	 пластика;	
материјали	за	учење	и	инструкции	(освен	апарати);	
канцелариски	прибор	(освен	мебел)	
кл.	35	-	огласување	и	водење	комерцијална	работа;	
собирање	и	прибирање	податоци;	малопродажни	
услуги	 врзани	 за	 телекомуникации	 и	 опрема	 за	
пренесување	на	податоци	
кл.	36	-	финансиски	услуги;	услуги	на	управување	
со	недвижности	
кл.	 37	 -	 инсталирање,	 одржување	 и	 поправање	
опрема	за	телекомуникации;	изградба	
кл.	 38	 -	 телекомуникациски	 услуги,	 управување	
и	 изнајмување	 опрема	 за	 телекомуникација,	
особено	за	прикажување	и	телевизија;	собирање	
и	 прибирање	 податоци,	 вести	 и	 информации;	
електронски	 пренос	 на	 информации	 на	 полето	
на	 културата,	 спортот,	 работењето,	 услуги	 на	
образование	и	обука,	 како	и	на	 слободно	време	
и	 забава;	 услуги	 на	 база	 на	 податоци,	 особено	
пренос	 преку	 посредна	 пошта	 и	 изнајмување	 на	
пристапно	време	до	базите	на	податоци	
кл.	39	-	транспорт	и	складиштење	стоки	
кл.	41	 -	 услуги	 на	 стручно	 оспособување;	 обука;	
забава;	 организирање	 на	 спортски	 и	 културни	
настани;	 објавување	 и	 издавање	 книги,	 весници	
и	 други	 печатени	 материјали,	 како	 и	 соодветни	
електронски	 медиуми	 (вклучително	 ЦД-РОМ	 и	
ЦД-И)	

кл.	 42	 -	 услуги	 на	 компјутерско	 програмирање;	
услуги	на	бази	на	податоци	особено	изнајмување	
на	 време	 за	 пристап	 на	 бази	 на	 податоци	 и	 за	
управување	 со	 базите	 на	 податоци	 ;	 услуги	 на	
изнајмување	врзани	за	опрема	за	процесуирање	
на	 податоците	 и	 компјутери;	 развој,	 обавување	
и	 одржување	 на	 базите	 на	 податоци;	 услуги	 на	
изнајмување	 врзани	 за	 опрема	 за	 обработка	
на	 податоци	 за	 телекомуникации	 и	 услуги	 на	
дизајнирање;	 услуги	 на	 индустриски	 анализи	 и	
истражување	

(111)	 13958	 (151)	 11/04/2008
(210)	 TM		2006/450	 (220)	 18/04/2006
	 	 (181)	 18/04/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 Campbell Soup Company
 Campbell Place, Camden, 
 New Jersey 08103-1799, US
(740)	 Бајалски	Димитар,	адвокат	
	 Ул.	Ѓуро	Ѓаковиќ	бр.	72/1-1	1000	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 29	 -	 супи	 од	 сите	 видови,	 вклучително	
полудехидрирани	 и	 дехидрирани	 мешавини	 за	
супа;	концентрат	супи;	екстракти	за	супи;	бујони;	
гулаш	супи;	преработени	мешункари	

(111)	 14125	 (151)	 13/05/2008
(210)	 TM		2006/459	 (220)	 20/04/2006
	 	 (181)	 20/04/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 Шалевски Миодраг
 ул. Хашка бр. 18Б 1000 Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 бела,	златна	и	црна
(551)	 индивидуална
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(510, 511)
кл.	 34	 -	 тутун,	 преработкки	 од	 тутун,	 особено	
цигари,	производи	за	пушачите,	кибрит	

(111)	 14123	 (151)	 13/05/2008
(210)	 TM		2006/460	 (220)	 20/04/2006
	 	 (181)	 20/04/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 Шалевски Миодраг
 ул. Хашка бр. 18Б 1000 Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 бела,	сребрена	и	црна
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 34	 -	 тутун,	 преработки	 од	 тутун,	 особено	
цигари,	производи	за	пушачите,	кибрит	

(111)	 14118	 (151)	 09/05/2008
(210)	 TM		2006/486	 (220)	 27/04/2006
	 	 (181)	 27/04/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 National Gypsum Properties, LLC
 2001 Rexford Road, Charlotte, 
 North Carolina 28211, US
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

PERMABASE
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	19	-	цементни	плочи,	цементни	столбови	

(111)	 14017	 (151)	 02/05/2008
(210)	 TM		2006/489	 (220)	 28/04/2006
	 	 (181)	 28/04/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 The Coca-Cola Company, 
 One Coca-Cola PLaza
 Atlanta, Georgia 30313, US
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје

(540)	

(591)	 црна,	сива	и	бела
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 32	 -	 пијалаци,	 имено,	 води	 за	 пиење,	
ароматизирани	води	(flavored	waters),	минерални	
и	 сода	 води	 и	 останати	 безалкохолни	 пијалаци,	
имено,	безалкохолни	напивки,	енергетски	пијалаци	
и	 пијалаци	 за	 спортисти;	 овошни	 пијалаци	 и	
овошни	сокови	и	сирупи,	концентрати	и	препарати	
во	 форма	 на	 прав	 за	 подготвување	 пијалаци,	
именo,	 ароматизирани	 води,	 минерални	 води	
и	 сода	 води,	 безалкохолни	 напивки,	 енергетски	
пијалаци,	пијалаци	за	спортисти,	овошни	пијалаци	
и	овошни	сокови	
кл.	35	-	давање	информации	во	врска	со	правење	
избор	 на	 безалкохолни	 пијалаци	 од	 страна	 на	
потрошувачите	и	во	врска	со	здравјето,	вкупната	
здравствена	состојба,	добрата	физичка	 состојба	
и	здравиот	живот	по	пат	на	интернет	
кл.	41	-	образовни	услуги,	имено,	организирање	и	
давање	часови,	семинари	и	работилници	во	врска	
со	правење	избор	при	одбирање	на	безалкохолни	
пијалаци	од	страна	на	потрошувачите	на	истите	
и	 во	 врска	 со	 здравјето,	 вкупната	 здравствена	
состојба,	 добрата	 физичка	 состојба	 и	 здравиот	
живот	

(111)	 14193	 (151)	 14/05/2008
(210)	 TM		2006/537	 (220)	 12/05/2006
	 	 (181)	 12/05/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 Друштво за производство на мелнички, 

пекарски и слаткарски производи, промет 
на големо и мало, увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД 
Скопје

 ул. Васил Горгов бр.11, 1000 Скопје, MK
(740)	 БИЛЈАНА		ПАНОВА,	адвокат	
	 Ул.”Васил	Ѓоргов”	бр.	34/	1-	6,	1000,	Скопје
(540)	
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(591)	 бела,	 црвена,	 розoва,	 жолта,	 светло	 кафена	 и	
темно	кафена

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	30	-	леб,	брашно	и	производи	од	жито	

(111)	 13952	 (151)	 03/04/2008
(210)	 TM		2006/543	 (220)	 16/05/2006
	 	 (181)	 16/05/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 T-Mobile International AG&Co.KG
 Landgrabenweg 151 53227 Bonn, DE
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(540)	

РЕЛАКС
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 9	 -	 апарати	 и	 инструменти-електрични,	
електронски,	 оптички,	 за	 вагање,	 мерење,	
сигнализација,	 контрола	 (инспекција)	 и	 настава	
(вклучени	 во	 класата	 9);	 апарати	 за	 снимање,	
пренос,	 производство	 и	 репродукција	 на	 звук,	
слика	 или	 податоци;	 машински-читливи	 носачи	
на	 податоци;	 автоматски	 машини	 и	 механизми	
за	 апарати	 што	 се	 задвижуваат	 со	 пара	 или	 со	
жетон;	 регистар	 каси,	 сметачки	 машини,	 опрема	
за	обработка	на	податоци	и	компјутери	
кл.	16	-	хартија,	картон	и	производи	од	нив	(вклучени	
во	 класата	 16);	 печатени	 работи;	 печатени	 и/
или	 жигосани,	 франкирани	 карти	 изработени	 од	
картон	 или	 пластика;	 книговезнички	 материјал;	
фотографии;	 канцелариски	 материјал;	 лепила	
за	 канцелариска	 или	 куќна	 употреба;	 уметнички	
материјали;	 четки	 и	 четкички	 за	 бојосување	 и	
цртање;	 машини	 за	 пишување	 и	 канцелариски	
реквизити	 (освен	 мебел);	 материјали	 за	 обука	 и	
настава	 (освен	 апарати);	 пластични	 материјали	
за	пакување	(вклучени	во	класата	16);	печатарски	
букви;	клишеа	
кл.	 35	 -	 огласување;	 водење	 работи;	 деловно	
управување;	канцелариски	работи	
кл.	 38	 -	 телекомуникации,	 дистрибуција	 и	
изнајмување	 опрема	 за	 телекомуникации,	
вклучително	истата	и	за	радио	и	телевизија	
кл.	 41	 -	 образовни	 услуги;	 подготвување	 обука,	
разонода;	 спортски	 и	 културни	 активности;	
издавање	 и	 објавување	 книги,	 весници	 и	 друг	
печатен	материјал,	како	и	соодветни	електронски	
медиуми	(вклучително	ЦД-РОМ	и	ЦД-а)	
кл.	 42	 -	 компјутерско	 програмирање;	 дизајн	 и	
развој	на	компјутерски	хардвер	и	софтвер;	услуги	
со	 бази	 на	 податоци,	 имено	 изнајмување	 или	
временски	пристап	за	работа	со	бази	на	податоци,	
како	и	собирање	и	испорака	на	податоци,	вести	и	
информации;	изнајмување	опрема	за	обработка	на	
податоци	и	компјутери;	проектирање	и	планирање	
телекомуникациска	опрема,	планирање	технички	
проекти	

(111)	 13988	 (151)	 15/04/2008
(210)	 TM		2006/550	 (220)	 16/05/2006
	 	 (181)	 16/05/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 BOSNALIJEK, farmaceutska i hemijska industrija, 

dionicko drustvo
 Jukiceva 53, 71000 Sarajevo, BA
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(540)	

(591)	 портокалова,	 нијанси	 на	 портокалова,	 жолта,	
нијанси	на	жолта,	бела	и	црвена

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 5	 -	 фармацевтски	 и	 ветеринари	 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)	 14153	 (151)	 19/05/2008
(210)	 TM		2006/551	 (220)	 16/05/2006
	 	 (181)	 16/05/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 Миле Ѓошевски and 
 Милчо Узунов
 бул. Партизански одреди 99-1/2 1000 Скопје, 

MK and 
 Ул. 50 Дивизија 30/7, 1000 Скопје, MK
(740)	 ГАВРИЛОВСКА	АЛЕКСАНДРА,	адвокат	
	 бул.	Партизански	одреди	бр.103/26	1000	Скопје
(540)	

(591)	 зелена,	сива,	бела	и	црна
(551)	 индивидуална
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(510, 511)

кл.	 35	 -	 изнајмување	 рекламен	 простор,	
огласување/рекламирање/,	 рекламирање	 по	 пат	
на	телевизија	
кл.	 38	 -	 телекомуникации,	 електронска	 пошта,	
емитување	 телевизиски	 програми,	 кабелска	
телевизија,	телевизиски	емисии	
кл.	41	-	разонода	по	пат	на	телевизија,	слободно	
време	 (услуги	 поврзани	 со	 исполнување	 на	
слободното	време)	

(111)	 13987	 (151)	 15/04/2008
(210)	 TM		2006/555	 (220)	 17/05/2006
	 	 (181)	 17/05/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 CORPORACION HABANOS, S.A.
 Avenida 3ra. No.2006 entre 20 y 22, 
 Miramar, Playa, Ciudad de La Habana, CU
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(540)	

(591)	 златна,	црна	и	темно	црвена
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	35	-	услуги	при	продажба	на	мало	кои	опфаќаат	
тутун	и	прибор	за	пушачи	

(111)	 13960	 (151)	 11/04/2008
(210)	 TM		2006/573	 (220)	 25/05/2006
	 	 (181)	 25/05/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 The Coca-Cola Company,
 One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, US
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(540)	

(554)	 тродимензионална
(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл.	 32	 -	 пиво,	 минерална	 и	 сода	 вода	 и	 други	
безалкохолни	 пијалаци,	 пијалаци	 од	 овошје	 и	
овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалаци	

(111)	 13955	 (151)	 17/04/2008
(210)	 TM		2006/596	 (220)	 02/06/2006
	 	 (181)	 02/06/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 „ХЕПИНЕС ИНЖИЊЕРИНГ” ДООЕЛ-СКОПЈЕ
 ул. Ефтим Спространов 33 Б 1000 Скопје, MK
(540)	

(591)	 зелена,	црна,	жолта,	бела	и	црвена
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 35	 -	 огласување,	 водење	 на	 работење,	
управување	со	работи	и	канцелариски	работи	
кл.	 36	 -	 осигурување,	 финансиски	 работи,	
монетарни	работи,	работи	поврзани	со	недвижен	
имот	
кл.	 39	 -	 транспортни	 услуги,	 пакување	 и	
складирање	стока,	организирање	патувања	

(111)	 14052	 (151)	 22/04/2008
(210)	 TM		2006/609	 (220)	 12/06/2006
	 	 (181)	 12/06/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 Deutsche Telekom AG
 Friedrich-Ebert-Allee 140, D-53113 Bonn, DE
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(540)	

Т-МOBILE FOR MACEDONIA

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	9	-	електрични,	електронски,	оптички,	апарати	
и	 инструменти	 за	 мерење,	 сигнализација,	
контрола	 или	 обука	 (вклучени	 во	 класата	 9);	
апарати	 за	 снимање,	 трансмисија,	 обработка	 и	
репродукција	на	звук,	слики	или	податоци;	носачи	
на	 податоци	 што	 се	 задвижуваат	 машински;	
автомати	и	механизми	за	автоматски	уреди	што	се	
задвижуваат	со	претходно	уфрлување	на	парички;	
опрема	и	компјутери	за	обработка	на	податоци	
кл.	16		печатарски	производи,	особено	одбележани	
и/или	отпечатени	 карти	од	 картон	или	пластика;	
материјали	за	учење	и	инструкции	(освен	апарати);	
канцелариски	прибор	(освен	мебел)	
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кл.	 35	 -	 огласување	 и	 рекламирање	 и	 водење	
комерцијални	работи	,	услуги	на	база	на	податоци,	
особено	собирање	и	давање	податоци;	услуги	на	
база	 на	 податоци,	 особено	 водење	 на	 база	 на	
податоци;	 услуги	 на	 база	 на	 податоци,	 особено	
собирање	и	систематизација	на	информации	
кл.	36	-	финансиски	услуги;	услуги	на	управување	
со	недвижности	
кл.	38	-	телекомуникациски	услуги,	управување	и	
изнајмување	опрема	за	тлекомуникација,	особено	
за	 прикажување	 и	 телевизија;	 собирање	 и	
прибирање	податоци,	на	подрачјето	на	културата,	
спортот,	работењето,	образованието	и	обука	како	
и	на	хоби	и	забава	
кл.	 42	 -	 услуги	 на	 компјутерско	 програмирање;	
услуги	на	база	на	податоци	особено	изнајмување	
на	 време	 за	 пристап	 на	 база	 на	 податоци	 и	 за	
управување	 со	 базата	 на	 податоци;	 услуги	 на	
изнајмување	врзани	за	опрема	за	процесуирање	
на	податоци	и	компјутери;	услуги	на	проектирање	и	
планирање	врзано	за	опрема	за	телекомуникации	
за	технички	цели	

(111)	 13962	 (151)	 11/04/2008
(210)	 TM		2006/640	 (220)	 20/06/2006
	 	 (181)	 20/06/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 Six Continents Hotels, Inc
 3 Ravinia Drive Atlanta, Georgia 30346, US
(740)	 ТОНЕВСКИ		ДРАГАН,	АДВОКАТ	
	 бул.	„Кочо	Рацин”	бр.	14/4	-	13,	1000	Скопје
(540)	

CROWNE PLAZA

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	43	-	хотелски	услуги,	услуги	на	мотели,	услуги	за	
обезбедување	сместување;	услуги	за	привремено	
сместување;	 услуги	 за	 резервирање	 хотелско	
сместување	 и	 за	 други	 видови	 сместување;	
услуги	 за	 информации	 за	 одмор	 и	 планирање	
во	 врска	 со	 сместување;	 услуги	 на	 барови,	
услуги	 на	 коктел	 одмаралиште	 и	 организирање	
и	 одржување	 коктели	 и	 на	 ноќни	 барови;	 услуги	
на	 кафулиња,	 ресторани	 и	 снек	 барови;	 услуги	
на	 кетеринг	 за	 обезбедување	 храна	 и	 пијалаци;	
услуги	 за	 добивање	 и	 организирање	 попусти	
при	 обезбедување	 конференции,	 состаноци	 и	
изложби,	 услуги	 на	 пријавувања	 и	 одјавувања	
во	 хотели;	 услуги	 на	 електронски	 информации	
што	се	однесуваат	на	хотели;	советодавни	услуги	
и	 услуги	 на	 консултации	 што	 се	 однесуваат	 на	
погоре	наведеното	

(111)	 13963	 (151)	 11/04/2008
(210)	 TM		2006/641	 (220)	 20/06/2006
	 	 (181)	 20/06/2016
	 	 (450)	 30/06/2008

(732)	 Six Continents Hotels, Inc
 3 Ravinia Drive Atlanta, Georgia 30346, US
(740)	 ТОНЕВСКИ		ДРАГАН,	АДВОКАТ	
	 бул.	„Кочо	Рацин”	бр.	14/4	-	13,	1000	Скопје
(540)	

PRIORITY CLUB

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	43	-	хотелски	услуги,	услуги	на	мотели,	услуги	за	
обезбедување	сместување;	услуги	за	привремено	
сместување;	 услуги	 за	 резервирање	 хотелско	
сместување	 и	 за	 други	 видови	 сместување;	
услуги	 за	 информации	 за	 одмор	 и	 планирање	
во	 врска	 со	 сместување;	 услуги	 на	 барови,	
услуги	 на	 коктел	 одмаралиште	 и	 организирање	
и	одржување	 коктели	и	 на	ноќни	барови;	 услуги	
на	 кафулиња,	 ресторани	 и	 снек	 барови;	 услуги	
на	 кетеринг	 за	 обезбедување	 храна	 и	 пијалаци;	
услуги	 за	 добивање	 и	 организирање	 попусти	
при	 обезбедување	 конференции,	 состаноци	 и	
изложби,	 услуги	 на	 пријавувања	 и	 одјавувања	
во	 хотели;	 услуги	 на	 електронски	 информации	
што	се	однесуваат	на	хотели;	советодавни	услуги	
и	 услуги	 на	 консултации	 што	 се	 однесуваат	 на	
погоре	наведеното	

(111)	 13977	 (151)	 15/04/2008
(210)	 TM		2006/650	 (220)	 22/06/2006
	 	 (181)	 22/06/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 Борис ВИДЕСКИ 
 ул. Димо Хаџи Димов бр.24 1000 Скопје, MK
(740)	 БИЛЈАНА		ПАНОВА,	адвокат	
	 Ул.”Васил	Ѓоргов”	бр.	34/	1-	6,	1000,	Скопје
(540)	

VIDEX

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 35	 -	 огласување,	 водење	 на	 работење,	
управување	со	работи,	канцелариски	работи	
кл.	38	-	телекомуникации	
кл.	41	-	образовни	услуги,	подготвување	настава,	
забава,	спортски	и	културни	активности	

(111)	 14099	 (151)	 08/05/2008
(210)	 TM		2006/669	 (220)	 27/06/2006
	 	 (181)	 27/06/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 United Parcel Service of America, Inc,
 (a corporation organized and existing under the 

laws of the State of Delaware), USA, 
 55 Glenlake Parkway, NE, Atlnta, 
 Georgia 30328, US

13962
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(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

UPS EXPRESS SAVER

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 9	 -	 компјутерски	 хардвер	 и	 софтвер	 што	 се	
користи	 за	 подготовка	 и	 печатење	документи	 за	
испорака	 и	 фактури	 и	 наоѓање	 на	 испорачани	
пратки	 и	 роба,	 и	 за	 логистичко	 планирање	 и	
решенија	за	управување	со	синџир	на	снабдување,	
компјутерски	програми	
кл.	 35	 -	 комјутеризирано	 наоѓање	 и	 влегување	
во	 трага	 на	 пратки	 и	 роба	 во	 транзит,	 имено,	
обезбедување	 компјутеризирани	 информации	
за	 услуги	 за	 домашен	 и	 меѓународен	 транспорт	
и	испорака;	 рекламни	услуги;	 услуги	 за	деловен	
менаџмент;	 деловни	 консултантски	 услуги;	
деловни	 административни	 услуги;	 услуги	 за	
канцелариски	 функции;	 дистрибуирање	 мостри;	
канцелариски	менаџмент	и	поддршка	
кл.	39	-	транспортирање	писма,	документи,	дописи,	
печатен	материјал,	како	и	други	стоки	и	имот	со	
различни	средства	 за	 транспорт,	 	 вклучително	и	
сродни	 услуги	 имено	 складирање	 во	 магацин	 и	
чување,	пакување	и	испорака	

(111)	 14149	 (151)	 19/05/2008
(210)	 TM		2006/674	 (220)	 29/06/2006
	 	 (181)	 29/06/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 Spirits International N.V.
 1A, rue Thomas Edison L-1455 Strassen, 
 Grand Duchy of, LU
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 32	 -	 пиво,	 минерална	 и	 сода	 вода	 и	 други	
безалкохолни	 пијалаци,	 пијалаци	 од	 овошје	 и	
овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалаци	
кл.	33	-	алкохолни	пијалаци	(освен	пиво)	

(111)	 14147	 (151)	 19/05/2008
(210)	 TM		2006/675	 (220)	 29/06/2006
	 	 (181)	 29/06/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 Spirits	International	N.V.
	 1A,	rue	Thomas	Edison	L-1455	Strassen,	
	 Grand	Duchy	of,	LU
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	32	-	пиво,	минерална	вода	и	сода	вода	и	други	
безалкохолни	 пијалаци,	 пијалаци	 од	 овошје	 и	
овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалаци	
кл.	33	-	алкохолни	пијалаци	(освен	пиво)	

(111)	 14146	 (151)	 19/05/2008
(210)	 TM		2006/676	 (220)	 29/06/2006
	 	 (181)	 29/06/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 Spirits International N.V.
 1A, rue Thomas Edison L-1455 Strassen, 
 Grand Duchy of, LU
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 32	 -	 пиво,	 минерална	 и	 сода	 вода	 и	 други	
безалкохолни	 пијалаци,	 пијалаци	 од	 овошје	 и	
овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалаци	
кл.	33	-	алкохолни	пијалаци	(освен	пиво)	
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(111)	 14148	 (151)	 19/05/2008
(210)	 TM		2006/677	 (220)	 29/06/2006
	 	 (181)	 29/06/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 Spirits International N.V.
 1A, rue Thomas Edison 
 L-1455 Strassen Grand Duchy of , LU
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 32	 -	 пиво,	 минерална	 и	 сода	 вода	 и	 други	
безалкохолни	 пијалаци,	 пијалаци	 од	 овошје	 и	
овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалаци	
кл.	33	-	алкохолни	пијалаци	(освен	пиво)	

(111)	 14150	 (151)	 19/05/2008
(210)	 TM		2006/678	 (220)	 29/06/2006
	 	 (181)	 29/06/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 Spirits International N.V.
 1A, rue Thomas Edison L-1455 Strassen, 
 Grand Duchy of , LU
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл.	 32	 -	 пиво,	 минерална	 и	 сода	 вода	 и	 други	
безалкохолни	 пијалаци,	 пијалаци	 од	 овошје	 и	
овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалаци	
кл.	33	-	алкохолни	пијалаци	(освен	пиво)	

(111)	 14151	 (151)	 19/05/2008
(210)	 TM		2006/679	 (220)	 29/06/2006
	 	 (181)	 29/06/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 Spirits International N.V.
 1A, rue Thomas Edison L-1455 Strassen, 
 Grand Duchy of , LU
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 32	 -	 пиво,	 минерална	 и	 сода	 вода	 и	 други	
безалкохолни	 пијалаци,	 пијалаци	 од	 овошје	 и	
овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалаци	
кл.	33	-	алкохолни	пијалаци	(освен	пиво)	

(111)	 14047	 (151)	 02/05/2008
(210)	 TM		2006/700	 (220)	 07/07/2006
	 	 (181)	 07/07/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(300)	 306	05	7557/16		27/01/2006		DE
(732)	 Deutsche Telekom AG
 Friedrich-Ebert-Allee 140, D-53113 Bonn, DE
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(540)	

(591)	 виолетова,	бела	и	сива
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 9	 -	 фотографски,	 кинематографски,	 оптички,	
електрични,	 електротехнички	 и	 електронски	
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апарати	и	опрема,	вклучени	во	класата	9;	опрема	
и	компјутери	за	обработка	на	податоци;	апарати	
за	 снимање,	 трансмисија	 или	 репродукција	 на	
звук	 или	 слика;	 видео,	 компјутерски	 и	 други	
електронски	 игри,	 вклучени	 во	 класата	 9;	
механизми	за	автоматски	уреди	за	игра	и	забава	
што	 се	 задвижуваат	 со	 претходно	 уфрлање	
на	 парички;	 делови	 од	 претходно	 наведените	
производи;	 компјутерски	и	касети	за	видео	игри,	
компјутерски	 софтвер,	 вклучени	 во	 класата	 9;	
изложени	филмови,	снимени	и	неснимени	носачи	
на	снимениот	звук	и/или	слика	(освен	изложените	
филмови);	магнетски	носачи	на	податоци;	очила	
и	 очила	 за	 сонце;	футроли	 за	 очила,	 синџири	 и	
конопи,	леќи	за	очила,	рамки	за	очила	
кл.	 16	 -	 хартија,	 картон,	 производи	 од	 хартија	
и	 картон,	 вклучени	 во	 класата	 16;	 печатарски		
производи,	 весници	 и	 списанија,	 книги;	 краеви	
на	книги,	корици	на	книги;	фотографии;	постери;	
канцелариски	 прибор;	 разгледници	 и	 честитики,	
карти	 за	 разменување,	 хартија	 за	 пишување	 и	
пликови,	 поштенски	 марки,	 нотеси,	 дневници,	
хартија	за	пишување,	хартиени	плочи	за	забелешки,	
адресари,	 карти	 и	 портофолија,	 календари,	
прстенасти	 средства	 за	 спојување,	 кламери,	
ученички	 распореди,	 албуми,	 колекционерски	
албуми,	 стеги	 за	 хартија,	 отворачи	 за	 писма,	
блокови	 за	 пишување,	 организатори	 за	 на	 маса	
(подготвувачи	 за	 пишувачка	 и	 канцелариска	
примена);	 рамнала,	 гуми	 за	 бришење,	 спојки,	
ознаки	 за	 книги	 (обележувач	 на	 страници	 за	
книги),	 пресликувачи	 (вклучително	 и	 оние	 што	
се	аплицираат	со	помош	на	пегли	и	привремени	
тетоважи),	 слики	 за	 стружење,	 хартиени	 и	
ПВЦ	 налепници,	 хартиени	 вреќички,	 торби	 и	
тутунски	кеси;	хартија	за	завиткување	подароци,	
хартиени	 и	 картонски	 налепници	 за	 подарок;	
хартиени	 или	 производи	 од	 картон	 за	 забава,	
посебно	 хартиени	 ленти,	 знамиња,	 пламеници,	
декорации	за	маса,	салвети	за	на	маса,	покривки	
за	маса,	подметнувачи	за	означување	на	местата;	
школски	плочи	и	бели	плочи	за	пишување,	креди,	
лепила	 за	 канцелариски	 прибор	 и	 примена	 во	
домаќинствата,	 прибор	 за	 пишување,	 маркери,	
футроли	 за	 прибор	 за	 пишување,	 сликање	 и	
цртање,	 перниче	 за	 маркери,	 пенкала,	 пенкала	
со	топчести	врв,	моливи,	рамнила	гумени	гуми	за	
бришење	и	нотеси;	футроли	и	спремници,	држачи	
за	моливи;	продолжувачи	за	моливи,	острилки	за	
моливи,	производи	и	апарати	за	цртање,	сликање	
и	моделирање,	четка	за	боење,	особено	пастели,	
креди,	палети	и	платна;	хоби	прибор	со	материјали	
за	 сликање;	 уметнички	 материјали;	 машини	
за	 пишување	 и	 канцелариски	 прибор	 (освен	
мебел)	 вклучени	 во	 класата	 16;	 кружни	 држачи	
за	раздвојување	на	селотејп,	опрема	за	настава	
и	обука	(освен	апарати)	во	форма	на	печатарски	
производи,	 игри,	 животински	 и	 растителни	
препарати,	карти	за	играње,	печатарски	клишеа,	
блокови	за	печатење;	жигови	(печати),	мастила	за	
печати	и	перничиња	за	печати,	мастила	
кл.	 25	 -	 облека	 ремења	 за	 облека,	 копчиња,	
ракавици;	 покривачи	 за	 глава,	 капи	 за	 забава;	
обувки	

кл.	35	-	организациско	советување,	професионално	
деловно	советување	;	маркетиншки	истражувања,	
односи	 со	 јавноста;	 огласување	 за	 излагачите;	
агенција	за	огласување;	декорирање	на	изложбени	
штандови	и	подиуми;	организација	и	управување	
со	саеми	и	изложби	
кл.	37	-	изведба	на	изложбени	штандови	и	подиуми,	
чистење	 на	 штандови;	 електрични	 инсталации,	
инсталација	 на	 систем	 за	 производство	 и	
репродукција	на	звук	и	слика	
кл.	41	-	услуги	на	едукација;	забава;	производство,	
умножување,	 представување	 и	 изнајмување	
филмови,	 производство	 и	 репродукција	 на	
снимки	на	звук	и	слика	на	други	и/или	носачи	на	
снимени	 слики,	 претсавување	 и	 изнајмување	 на	
овие	носачи	на	 снимен	 звук	 и/или	 слика,	 услуги	
на	 студија	 и	 изнајмување	 студија,	 вклучително	
уреди,	 апарати	 и	 опрема	 за	 производство	 на	
звучни	 и	 сликовни	 снимки;	 изнајмување	 радио	
и	 телевизиски	 сетови	 и	 апарати	 за	 снимање,	
трансмисија	 или	 репродукција	 на	 звук	 или	
слика;	театарски	продукции,	изведби	на	мјузикл;	
подготовка	 и	 организација	 на	 концерти,	 тури,	
театарски	 продукции,	 танцови	 и/или	 изведби	
на	 мјузикли	 и	 забавни	 претстави;	 изнајмување	
сценарија	 за	 претстави,	 музички	 инструменти,	
инсталации	за	појачување	на	звук		и	електронски	
и	 електротехнички	 инсталации	 за	 создавање	
специјални	ефекти;		подготовка	и	организација	на	
културни	 активности	 и	 натпревари	 ;	 објавување	
книги,	весници,	часописи,	каталози	и	памфлети	
кл.	 42	 -	 управување	 и	 користење	 право	 на	
индустриската	 сопственост	 и	 авторските	 права;	
изнајмување	 простории	 за	 изложби	 и	 конгреси;	
поддршка	 на	 излагачи	 и	 посетители	 (услуги	
на	 хостеси);	 услуги	 на	 преведување,	 усмено	
преведување	и	секретарски	услуги	
кл.	 43	 -	 услуги	 на	 сместување;	 давање	 храна	 и	
пијалаци	за	гости	

(111)	 14143	 (151)	 19/05/2008
(210)	 TM		2006/701	 (220)	 07/07/2006
	 	 (181)	 07/07/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 NOVARTIS AG
 4002 BASEL, CH
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

TAMPROST
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	5	 -	фармацевтски	 препарати	 за	 употреба	 кај	
човекот	

(111)	 14176	 (151)	 19/05/2008
(210)	 TM		2006/725	 (220)	 12/07/2006
	 	 (181)	 12/07/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
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(732)	 Трговски Друтштво за производство промет 
и услуги ХЕМИКОМ Мичо и Олгица ДОО ТЦ  
Бисер

 бул. Јане Сандански, А-2 деловен простор бр. 
14 Скопје, MK

(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	43	-	услуги	за	подготвување	храна	и	пијалаци;	
привремено	сместување	

(111)	 13957	 (151)	 11/04/2008
(210)	 TM		2006/737	 (220)	 18/07/2006
	 	 (181)	 18/07/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 NICOX SA 
 (A French company)
 Taissounieres HB4, 1681 Route des Dolines 

Sophia-Antipolis, 06560 VALBONNE, FR
(740)	 ЈОАНИДИС	ЈОВАН,	АДВОКАТ		
	 ул.”Орце	Николов”	155б,	1000,	Скопје
(540)	

ATRRELIF

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	5	-	фармацевтски	производи,	хемиски	препарати	
за	 медицинска	 и	 фармацевтска	 употреба;	
диететски	 супстанции	 за	 медицинска	 употреба,	
фластери	 за	 медицински	 цели,	 материјали	 за	
завои	

(111)	 13997	 (151)	 17/04/2008
(210)	 TM		2006/738	 (220)	 18/07/2006
	 	 (181)	 18/07/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 The Procter & Gamble Company
 One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
 Ohio 45202, US
(740)	 МАРГАРИТА		ПЕКЕВСКА,		адвокат	
	 ул.	„Народен	Фронт”	21/4-5	1000	Скопје,	
	 1000,	Скопје
(540)	

CAMAY

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	3	-	тоалетни	сапуни,	парфимерија,	козметика,	
есенцијални	 масла,	 лосиони	 за	 коса,	 препарати	
за	 чистење,	 нега	 и	 разубавување	 на	 кожата,	
скалпот	и	косата,	дезодоранси	и	антиперспиранти	
за	лична	употреба	

(111)	 14192	 (151)	 14/05/2008
(210)	 TM		2006/782	 (220)	 01/08/2006
	 	 (181)	 01/08/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 Друштво за услуги, производство и промет 
 ЛА ДАНЗА ДООЕЛ увоз-извоз
 1000 Скопје, ул Антон Попов бр. 6/63, MK
(740)	 МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ,	Д.О.О.	Скопје	
	 Ул.	Апостол	Гусларот	3,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 темно	 црвена,	 жолта,	 златна,	 кафена,	 црна	 и	
бела

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	5	-	диететски	препарати	за	слабеење	

(111)	 14040	 (151)	 22/04/2008
(210)	 TM		2006/783	 (220)	 01/08/2006
	 	 (181)	 01/08/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(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)	

HOLYPLANT PURGAL

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 5	 -	 фармацевтски	 и	 парафармацевтски	
препарати	

(111)	 14072	 (151)	 30/04/2008
(210)	 TM		2006/784	 (220)	 01/08/2006
	 	 (181)	 01/08/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
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(732)	 ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju, 
trgovinu i usluge

 ul. Marijana Cavica br.1, HR
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 бела,	 светло	 и	 темно	 црвена,	 жолта,	 светло	
и	 темно	 зелена,	 црна,	 светло	 и	 темно	 розoва,	
виолетова,	светло	и	темно	кафена

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	30	-	сос	

(111)	 14078	 (151)	 30/04/2008
(210)	 TM		2006/785	 (220)	 01/08/2006
	 	 (181)	 01/08/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju, 

trgovinu i usluge
 ul. Marijana Cavica br.1, HR
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 бела,	жолта,	жолта	зелена,	светло	и	темно	зелена,	
црна,	светло	и	темно	кафена

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	30	-	сос	

(111)	 14074	 (151)	 30/04/2008
(210)	 TM		2006/786	 (220)	 01/08/2006
	 	 (181)	 01/08/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju, 

trgovinu i usluge
 ul. Marijana Cavica br.1, HR
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје

(540)	

(591)	 бела,	светло	и	темно	портокалова,	жолта,	светло	
и	темно	зелена,	црна,	светло	и	темно	розoва

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	30	-	сос	

(111)	 14077	 (151)	 30/04/2008
(210)	 TM		2006/787	 (220)	 01/08/2006
	 	 (181)	 01/08/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju, 

trgovinu i usluge
 ul. Marijana Cavica br.1, HR
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 бела,	светло	и	темно	портокалова,	жолта,	светло	
и	темно	зелена,	црна,	светло	и	темно	розoва

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	30	-	сос	

(111)	 14076	 (151)	 30/04/2008
(210)	 TM		2006/788	 (220)	 01/08/2006
	 	 (181)	 01/08/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju, 

trgovinu i usluge
 ul. Marijana Cavica br.1, HR
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	
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(591)	 бела,	жолта,	портокалова,	светло	и	темно	црвена,	
светло	 и	 темно	 зелена,	 црна,	 розoва,	 светло	 и	
темно	кафена

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	30	-	сос	

(111)	 14075	 (151)	 30/04/2008
(210)	 TM		2006/789	 (220)	 01/08/2006
	 	 (181)	 01/08/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju, 

trgovinu i usluge
 ul. Marijana Cavica br.1, HR
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 бела,	жолта,	жолта,	зелена,	светло	и	темно	зелена,	
црна,	светло	и	темно	кафена

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	30	-	сос	

(111)	 14073	 (151)	 30/04/2008
(210)	 TM		2006/790	 (220)	 01/08/2006
	 	 (181)	 01/08/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju, 

trgovinu i usluge
 ul. Marijana Cavica br.1, HR
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 бела,	светло	и	темно	сина,	жолта,	светло	и	темно	
зелена,	црна,	светло	и	темно	розoва	и	виолетова

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	30	-	сос	

(111)	 14135	 (151)	 15/05/2008
(210)	 TM		2006/791	 (220)	 03/08/2006
	 	 (181)	 03/08/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 STARBUCKS CORPORATION d/b/a, STARBUCKS 

COFFEE COMPANY
 2401 Utah Avenue South, SEATTLE, 
 Washington 98134, US
(740)	 Бајалски	Димитар,	адвокат	
	 Ул.	Ѓуро	Ѓаковиќ	бр.	72/1-1	1000	Скопје
(540)	

TAZO

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	30	-	кафе,	чај,какао,		шеќер,	ориз,	тапиока,	саго,	
замена	за	кафе;	брашно	и	производи	од	жита,	леб	
колач	 и	 слаткарски	 производи,	 сладолед,	 мед,	
меласи	 ,	 квасец,	 прашок	 за	 печење,	 сол,	 сенф,	
оцет,	сосови	(како	мирудии)	мирудии,	мраз	
кл.	32	-	пиво,	минерална	вода	и	сода	вода	и	други	
безалкохолни	 пијалаци,	 пијалаци	 од	 овошје	 и	
овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалаци	

(111)	 14134	 (151)	 15/05/2008
(210)	 TM		2006/792	 (220)	 03/08/2006
	 	 (181)	 03/08/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 Laboratoire Garnier & Cie 
 (Societe en nom collectif)
 281, Rue Saint-Honore, 75008 Paris, FR
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

ГРИЖИ СЕ ЗА СЕБЕ

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	3	 -	парфеми,	 тоалетна	вода;	 гелови,	соли	за	
бањање	и	туширање	не	за	медицинска	употреба;	
тоалетни	сапуни,	дезодоранси	за	тело,;	козметика	
имено	 креми,	 млека,	 лосиони,	 гелови	 и	 пудри	
за	 лице,	 тело	 и	 раце;	 препарати	 за	 заштита	 од	
сонце(	козметички	производи);	мејк-ап	препарати;	
шампони;	 гелови,	 спрејеви,	 пенести	 креми	 и	
мелеми	за	стилизирање	на	косата	и	нега	на	косата;	
лак	за	коса;	препарати	за	боење	и	остранување	на	
бојата	на	косата;	препарати	за	трајна	ондулација	
и	 виткање	 на	 косата;	 етерични	 масла	 за	 лична	
употреба	

(111)	 14079	 (151)	 30/04/2008
(210)	 TM		2006/794	 (220)	 03/08/2006
	 	 (181)	 03/08/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
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(732)	 J.C. BAMFORD EXCAVATORS LIMITED,
 Rocester,Uttoxeter, Staffordshire, ST14 5JP, GB
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 12	 -	 моторни	 возила;	 моторни	 возила	 за	
замјоделие;	 трактори;	 делови	 и	 приклучоци	
вклучени	 во	 класата	 12	 за	 сите	 горенаведени	
производи	

(111)	 14110	 (151)	 12/05/2008
(210)	 TM		2006/803	 (220)	 08/08/2006
	 	 (181)	 08/08/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 Caffe Nero Group Plc 
 3 Neal Street, 2nd Floor London WC2h 9PU , UK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

CAFFE NERO

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	43	-	услужни	дејности	за	снабдување	со	храна	
и	 пијалок,	 ресторани	 и	 угостителски	 дејности,	
ресторани	 за	 самопослужување,	 снек	 барови,	
кафетерии	

(111)	 13970	 (151)	 15/04/2008
(210)	 TM		2006/812	 (220)	 10/08/2006
	 	 (181)	 10/08/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(300)	 06/	3440145		11/07/2006		FR
(732)	 NicOx S.A. 
 Taissounieres HB4, 1681 route des Dolines, 
 BP 313, 06560 Sophia Antipolis -  Valbonne, FR
(740)	 ЈОАНИДИС	ЈОВАН,	АДВОКАТ		
	 ул.”Орце	Николов”	155б,	1000,	Скопје
(540)	

COPENZA

(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл.	 5	 -	 фармацевтски	 производи,	 хемиски	
препарати	 за	 медицинска	 и	 фармацевтска	
употреба;	 диететски	 супстанции	 за	 медицинска	
употреба,	 фластери	 за	 медицински	 цели,	
материјали	за	завои	

(111)	 14021	 (151)	 22/04/2008
(210)	 TM		2006/813	 (220)	 10/08/2006
	 	 (181)	 10/08/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 Search for Common Ground
 1601 Connecticut Avenue, NW, Suite 200, 

Washington, DC 20009, US
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(540)	

MOZAIK

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	41	 -	 образовни	услуги,	особено	мултијазички	
и	 мултикултурални	 програми	 што	 имаат	 за	 цел	
надминување	 на	 јазот	 создаден	 со	 јазички,	
културни	и	етнички	разлики	во	училиштата	

(111)	 14044	 (151)	 29/04/2008
(210)	 TM		2006/814	 (220)	 11/08/2006
	 	 (181)	 11/08/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 Друштво за трговија и услуги Е-Траде ДООЕЛ 

увоз извоз Скопје
 ул. Мито Хаџивасилев Јасмин бр. 50 
 1000 Скопје, MK
(740)	 ЈОАНИДИС	ЈОВАН,	АДВОКАТ		
	 ул.”Орце	Николов”	155б,	1000,	Скопје
(540)	

CROWN

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 9	 	 апаратура	 за	 снимање,	 пренос	 и	
репродукција	на	звук	и	слики;	магнетски	медиуми	
за	податоци;	дискови	за	снимање	на	звук;	радио	и	
ТВ	приемници;	магнетски	ленти	(магентофони	со	
магнетски	ленти);	микрофони;	модеми,	монитори	
и	опрема	за	компјутери;	ЛЦД	монитори;	програми	
за	сметачи;	фотоапарати,	дигитални	фотоапарати;	
печатачи	 за	 компјутер;	 правосмукалки	 (цевки	
за	 правосмукалки);	 предаватели	 (телефонски	
апарати);	 приемници	 (аудио,	 видео);	 ДВД;	
процесори	 (централни	 единици	 за	 обработка);	
разгласи;	апарати	за	репродукција	на	звук;	уреди	
за	 сметање;	 сметачи;	 тастатура	 за	 сметачи;	
телефонски	жици;	телефонски	слушалки;	мобилни	
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телефони;	 факс	 апарати;	 апарати	 и	 уреди	 за	
фотокопирање,	 вклучително	 електростатски	 и	
термнички	 апарати	 и	 уреди;	 џебни	 светилки;	
батерии	 за	 џебни	 светилки;	 уреди	 за	 греење	 и	
ладење;	делови	и	опрема	за	сите	погоренаведени	
стоки	

(111)	 13951	 (151)	 03/04/2008
(210)	 TM		2006/824	 (220)	 15/08/2006
	 	 (181)	 15/08/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 Dr.Reddy’s Laboratories LTD.
 7-1-27, Ameerpet Hyderabad 500 016 , IN
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

OMEZ

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 5	 -	 фармацевтски,	 ветеринарни	 и	 хигиенски	
производи;	 диететски	 супстанции	 за	 медицинска	
употреба;	 храна	 за	 доенчиња;	 фластери,	
материјали	 за	 преврзување,	 материјали	 за	
пломбирање	и	за	забни	отисоци;	дезинфекциони	
средства;	 производи	 за	 уништување	 животински	
штетници;	фунгициди,	хербициди	

(111)	 14020	 (151)	 22/04/2008
(210)	 TM		2006/832	 (220)	 17/08/2006
	 	 (181)	 17/08/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d.
 Danica 5, 48000 Koprivnica, HR
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

IMIKOD

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	5	-	фармацевтски	производи	

(111)	 14023	 (151)	 22/04/2008
(210)	 TM		2006/833	 (220)	 21/08/2006
	 	 (181)	 21/08/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 Boyner Holding Anonim Sirketi
 Eski Buyukdere Caddesi No: 22 Maslak 
 Istanbul, TR
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје

(540)	

(591)	 бела,	маслинесто	зелена	и	светло	сина
(554)	 тродимензионална
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	25	-	облека,	облека	за	надворешна	употреба,	
спортска	 облека,	 обувки	 и	 покривачи	 за	 глава,	
имено,	 маици,	 џемпери,	 панталони,	 облека	 за	
бањање	и	плажа,	долни	алишта,	ракавици,	чорапи,	
чевли,	чизми,	влечки,	сандали,	чевли	за	бебиња,	
спортски	чевли,	чевли	за	трчање,	ѓонови	за	чевли,	
облека	за	глава,	шапки,	беретки,	текстилни	пелени	
за	бебиња,	пиџами,	лигавчиња	за	хранење		бебиња	
што	 не	 се	 од	 хартија,	 нараменици,	 вратоврски,	
шамии,	 шалови,	 шамии	 за	 глава,	 шамии	 што	
служат	како	облека	(саронзи),	траки	за	фустани,	
ешарпи,	 потници	 за	 зглобови,	 потници	 за	 раце,	
потници	за	глава,	појаси,	подврзоци	

(111)	 14024	 (151)	 22/04/2008
(210)	 TM		2006/834	 (220)	 21/08/2006
	 	 (181)	 21/08/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 Boyner Holding Anonim Sirketi
 Eski Buyukdere Caddesi No: 22 Maslak 
 Istanbul, TR
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(540)	

(591)	 бела,	маслинесто	зелена	и	светло	сина
(554)	 тродимензионална
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	25	-	облека,	облека	за	надворешна	употреба,	
спортска	 облека,	 обувки	 и	 покривачи	 за	 глава,	
имено,	 маици,	 џемпери,	 панталони,	 облека	 за	
бањање	и	плажа,	долни	алишта,	ракавици,	чорапи,	
чевли,	чизми,	влечки,	сандали,	чевли	за	бебиња,	
спортски	чевли,	чевли	за	трчање,	ѓонови	за	чевли,	
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облека	за	глава,	шапки,	беретки,	текстилни	пелени	
за	бебиња,	пиџами,	лигавчиња	за	хранење		бебиња	
што	 не	 се	 од	 хартија,	 нараменици,	 вратоврски,	
шамии,	 шалови,	 шамии	 за	 глава,	 шамии	 што	
служат	како	облека	(саронзи),	траки	за	фустани,	
ешарпи,	 потници	 за	 зглобови,	 потници	 за	 раце,	
потници	за	глава,	појаси,	подврзоци	

(111)	 14025	 (151)	 22/04/2008
(210)	 TM		2006/835	 (220)	 21/08/2006
	 	 (181)	 21/08/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 Boyner Holding Anonim Sirketi
 Eski Buyukdere Caddesi No: 22 Maslak 
 Istanbul, TR
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(540)	

(591)	 бела,	светло	сина	и	сива
(554)	 тродимензионална
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	25	-	облека,	облека	за	надворешна	употреба,	
спортска	 облека,	 обувки	 и	 покривачи	 за	 глава,	
имено,	 маици,	 џемпери,	 панталони,	 облека	 за	
бањање	и	 плажа,	 долен	 веш,	 ракавици,	 чорапи,	
чевли,	чизми,	влечки,	сандали,	чевли	за	бебиња,	
спортски	чевли,	чевли	за	трчање,	ѓонови	за	чевли,	
облека	за	глава,	шапки,	беретки,	текстилни	пелени	
за	бебиња,	пиџами,	лигавчиња	за	хранење		бебиња	
што	 не	 се	 од	 хартија,	 нараменици,	 вратоврски,	
шамии,	 шалови,	 шамии	 за	 глава,	 шамии	 што	
служат	како	облека	(саронзи),	траки	за	фустани,	
ешарпи,	 потници	 за	 зглобови,	 потници	 за	 раце,	
потници	за	глава,	појаси,	подврзоци	

(111)	 14015	 (151)	 22/04/2008
(210)	 TM		2006/836	 (220)	 21/08/2006
	 	 (181)	 21/08/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 Boyner Holding Anonim Sirketi
 Eski Buyukdere Caddesi No: 22 Maslak 
 Istanbul, TR
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје

(540)	

(591)	 бела,	светло	сина	и	розова
(554)	 тродимензионална
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	25	-	облека,	облека	за	надворешна	употреба,	
спортска	 облека,	 обувки	 и	 покривачи	 за	 глава,	
имено,	 маици,	 џемпери,	 панталони,	 облека	 за	
бањање	и	плажа,	долни	алишта,	ракавици,	чорапи,	
чевли,	чизми,	влечки,	сандали,	чевли	за	бебиња,	
спортски	чевли,	чевли	за	трчање,	ѓонови	за	чевли,	
облека	за	глава,	шапки,	беретки,	текстилни	пелени	
за	бебиња,	пиџами,	лигавчиња	за	хранење		бебиња	
што	 не	 се	 од	 хартија,	 нараменици,	 вратоврски,	
шамии,	 шалови,	 шамии	 за	 глава,	 шамии	 што	
служат	како	облека	(саронзи),	траки	за	фустани,	
ешарпи,	 потници	 за	 зглобови,	 потници	 за	 раце,	
потници	за	глава,	појаси,	подврзоци	

(111)	 14043	 (151)	 29/04/2008
(210)	 TM		2006/838	 (220)	 21/08/2006
	 	 (181)	 21/08/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 Becton, Dickinson and Company
 1 Becton Drive, Franklin Lakes 
 New Jersey 07417, US
(740)	 ТОНИ	МЛАДЕНОВСКИ	
	 Ул.	‘’Илинденска’’		2/	13,	1400,	Велес
(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	1	-	хемиски	производи	за	индустријата	и	науката,	
имено	добиени	во	метализирана	средина	

(111)	 14042	 (151)	 29/04/2008
(210)	 TM		2006/841	 (220)	 24/08/2006
	 	 (181)	 24/08/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

ИНТРАКОМ ДООЕЛ Скопје
 ул. Партениj Зографски бр. 83, 
 1000 Скопје, MK
(740)	 Валентина	Јовановска	Василева,	адвокат	
	 ул.	Маршал	Тито	бр.	53/1	1000	Скопје
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(540)	

(591)	 црвена,	сива	и	бела
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 37	 -	 градежни	 конструкции,	 поправки,	
инсталациски	услуги	
кл.	38	-	телекомуникации	
кл.	42	-	научни	и	технолошки	услуги	,	истражувања	
и	 планирање	 што	 се	 однесуваат	 на	 истите;	
услуги	 за	 индустриски	 анализи	 и	 истражувања;	
проектирање	и	развој	на	компјутерски	хардвер	и	
софтвер;	правни	услуги	

(111)	 14114	 (151)	 09/05/2008
(210)	 TM		2006/844	 (220)	 24/08/2006
	 	 (181)	 24/08/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 Red.com, Inc.
 P.O. Box 1389, Eastsound, WA 98245, US
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

MYSTERIUM

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	9	-	направа	за	пренос	на	енергија	и	соодветни	
метал	оксидни	полупроводници,	сензори	за	слики	
за	дигитални	камери	

(111)	 14117	 (151)	 09/05/2008
(210)	 TM		2006/845	 (220)	 24/08/2006
	 	 (181)	 24/08/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(300)	 78/891458		24/05/2006		US
(732)	 Red.com, Inc.
 P.O. Box 1389, Eastsound, WA 98245, US
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл.	 9	 -	 системи	 за	 камери	 за	 дигитално	 кино	 и	
додатоци	вклучително	камери,	леќи,	блиц	и	други	
направи	за	меморирање,	хард	драјвови,	сензори	
за	 слики	 софтвер	 и	 електроника,	 модуларни	
куќишта;	додатоци	и	структури	за	стабилизација	и	
кабини;	системи	за	дигитални	камери,	елекгронски	
направи,	 медиуми	 за	 снимање,	 монитори	 и	
дисплеј	 екрани	 за	 употреба	 во	 создавање,	
чување,	 достава,	 ракување,	 снимање,	 плеј	
бек	 или	 гледање	 на	 видео,	 музички,	 графички,	
фото,	 аудио,	 текст,	 мултимедија,	 компјутерски	
програми	 и	 податоци	 на	 специфичен	 формат	
на	 слики;	 прожекгори	 за	 кина,	 прожектори	 за	
фотографија	и	 слајд	 прожектори;	 аудио	и	 видео	
снимки	што	можат	да	се	симнуваат	и	прикажуваат	
видео,	 музички,	 графички,	 фото,	 аудио,	 текст,	
мултимедија,	 компјутерски	 програми	 и	 податоци	
на	 специфичен	 формат	 на	 слики;	 апарати	 за	
коцкање	и	автомати	со	излез	за	видео,	изложена	
лента	за	камера,	ленти	за	играни	филмови,	фолии	
за	фотографски	слајдови	во	специфичен	формат	
за	слика,	аудио	и	визуелни	образовни	и	наставни	
уреди	и	инструменти,	вклучително	и	интерактивни	
електронски	дисплеј	екрани,	табли,	прожектори	и	
монитори	
кл.	 42	 -	 технологија	 за	 формат	 на	 слика,	
лиценцирање	 и	 консултантски	 услуги	 што	
вклучуваат	 или	 се	 поврзани	 со	 ширење	
прикажување	или	трансмисија	на	видео,	музички	
графички	до	специфицен	формат	слики,	давање	
под	 лизинг	 или	 издавање	 кинематографска	
опрема	 и	 системи	 за	 употреба	 во	 создавање,	
чување,	испорака,	ракување,	снимање,	плеј	блек	
или	 гледање	 на	 видео,	 музика,	 слики	 и	 аудио	
и	 видео	 радиодифузни	 услуги	 во	 специфичен	
формат	на	слика	

(111)	 14116	 (151)	 09/05/2008
(210)	 TM		2006/846	 (220)	 24/08/2006
	 	 (181)	 24/08/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 Red.com, Inc.
 P.O. Box 1389, Eastsound, WA 98245, US
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 9	 -	 хардвер,	 медиуми	 и	 уреди	 за	 дигитално	
чување;	хардвер,	медиуми	и	уреди	за	дигитално	
меморирање	
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(111)	 14131	 (151)	 13/05/2008
(210)	 TM		2006/872	 (220)	 29/08/2006
	 	 (181)	 29/08/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 La Sportsac, Inc., a New York corporation
 358 Fifth Avenue New York, 
 New York 10001-2209, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	18	-	торби,	сите	видови	багаж,	спортски	торби	
за	сите	намени,	патни	торби,	козметички		што	се	
продаваат	 празни,	 козметички	 ташнички	 што	 се	
продаваат	 празни,	 кутии	 за	 шамичиња	 што	 се	
продаваат	 празни,	 торбички	што	 се	 носат	 околу	
појасот,	паричници,	торбички	за	клучеви	и	ситни	
пари,	рачни	торби,	патни	торби	за	носење	костуми;	
најлонски	 торби	 за	 пазарење;	 цегери,	 рачен	
багаж,	торба	за	носење	пелени,	ранци,	торби	за	
на	грб,	меки	патни	и	спортски	торби;	актен	ташни;	
навлаки	за	костуми	за	патување;	ученички	торби;	
чадори	и	ранци	
кл.	35	-	услуги	на	продавници	на	мало	што	држат	
облека,	обувки,	торби,	рачни	торби,	сите	видови	
багаж,	чадори,	саати	и	очила	и	други	помагала	за	
очи	

(111)	 14063	 (151)	 29/04/2008
(210)	 TM		2006/878	 (220)	 30/08/2006
	 	 (181)	 30/08/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER
 1710 Ivar Avenue, Suite 1100, Los Angeles, 
 California, 90028, US
(740)	 Бајалски	Димитар,	адвокат	
	 Ул.	Ѓуро	Ѓаковиќ	бр.	72/1-1	1000	Скопје
(540)	

МОСТОТ

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 41	 -	 образовни,	 наставни,	 културни	 и	
филозофски	услуги	
кл.	 45	 -	 советодавни	 услуги	 за	 зголемување	 на	
личните	способности	и	духовната	свест	

(111)	 13973	 (151)	 08/05/2008
(210)	 TM		2006/883	 (220)	 01/09/2006
	 	 (181)	 01/09/2016
	 	 	(450)	30/06/2008

(732)	 Internationale Spar Centrale B.V. 
 Rokin 101 1012 KM AMSTERDAM, NL
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	35	-	услуги	на	малопродажба	од/во	супермаркети	
и	хипермаркети;	услуги	на	малопродажба	и	услуги	
на	големопродажба,	исто	така	преку	интернет	-	во	
поглед	на	храна	и	пијалаци,	алкохолни	пијалаци,	
аптекарски	 артикли	 кои	 исто	 така	 вклучуваат	
фармацевтски	производи,	козметика	и	производи	
за	 чистење,	 градинарски	 артикли,	 НС	 (направи	
сам)	 [DIY]	 артикли	 вклучувајќи	 алати,	 мебел,	
артикли	 за	 декорација	 на	 дом,	 електроника/
електронски	 артикли	 кои	 исто	 така	 вклучуваат	
апарати	за	намена	во	домаќинството,	аудио	и	видео	
апарати,	 камери,	 телекомуникациски	 апарати,	
компјутери;	 играчки,	 артикли	 за	 спортување,	
облека,	 капи	 и	 обувки,	 возила	 вклучително	
велосипеди,	канцелариски	материјал	и	делови	и	
приклучоци	 за	 гореспоменатите	 производи	 кои	
не	се	храна;	продажни	промоции;	рекламирање;	
демонстрација	на	производи	

(111)	 14016	 (151)	 30/04/2008
(210)	 TM		2006/884	 (220)	 01/09/2006
	 	 (181)	 01/09/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(300)	 AM	1663/2006		06/03/2006		AT
(732)	 Kelly Gesellschaft m.b.H
 Hermann-Gebauer-Strase 1 1226 Vienna, AT
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(540)	

GOLDY

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	30	-	колач,	слатки,	пекарски	производи,	двопек	
(rusks),	бисквити,	переци,	солени	переци,	солени	
стапчиња	и	sticklets;	прелиени	бадеми	и	кикиритки;	
снек	 производи	 (за	 ужина),	 екструдиран	 снек	
производи	(за	ужина)	што	содржат	скроб,	прелиен	
снек	 производи	 (за	 ужина),	 снек	 производи	 (за	
ужина)	базирани	на	пченка		

(111)	 14061	 (151)	 02/05/2008
(210)	 TM		2006/891	 (220)	 07/09/2006
	 	 (181)	 07/09/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
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(300)	 004975728		23/03/2006		EM
(732)	 COLGATE - PALMOLIVE COMPANY
 300 Park Avenue NEW YORK, N.Y.10022, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

AJAX PROFESSIONAL EXTRA POWER

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	3	 -	препарати	за	чистење,	полирање,	триење	
и	нагризување;	сапуни;	производи	за	чистење	во	
домаќинство	
кл.	 5	 -	 санитарни	 препарати	 и	 средства	 за	
дезинфекција	

(111)	 14155	 (151)	 19/05/2008
(210)	 TM		2006/892	 (220)	 12/09/2006
	 	 (181)	 12/09/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 BIOGEN IDEC MA INC.
 14 Cambridge Center, Cambridge, 
 Massachusetts 02142, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	10	-	медицински	апарати	и	инструменти,	имено,	
уреди	за	олеснето	ракување	со	шприц	и	инјекција	

(111)	 14130	 (151)	 13/05/2008
(210)	 TM		2006/893	 (220)	 12/09/2006
	 	 (181)	 12/09/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 BIOGEN IDEC MA INC.
 14 Cambridge Center, Cambridge, 
 Massachusetts 02142, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

AVOCLIP

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 10	 -	 медицински	 апарати	 и	 инструменти,	
имено,	уреди	за	олеснето	ракување	со		шприц	и	
инјекција	

(111)	 14136	 (151)	 09/05/2008
(210)	 TM		2006/894	 (220)	 12/09/2006
	 	 (181)	 12/09/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(300)	 78/953027		16/08/2006		US
(732)	 BIOGEN IDEC MA INC.
 14 Cambridge Center, Cambridge, 
 Massachusetts 02142, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	5	-	фармацевтски			препарати			за			употреба			
во			третманот			на	невролошки	заболувања	
кл.	10	-	медицински	апарати	и	инструменти,	имено,	
шприцеви,	уреди	за	олеснето	ракување	со	шприц	
и	инјекција,	инјектори,	и	автоинјектори	
кл.	36	 -	финансиско	 советување	на	пациенти	 за	
добивање	надомест	 на	 трошоци	 за	 здравствена	
нега	од	осигурители	и	владини	агенции	
кл.	41	 -	 образовни	услуги,	имено,	 спроведување	
обука	 за	 употреба	 на	 специјализирани	 техники	
при	давање	лекови	и	спроведување	семинари	во	
областа	на	здравствената	нега	
кл.	44	 -	обезбедување	здраствени	и	медицински	
информации	на	пациенти	со	мултиплекс	склероза,	
на	 лица	 кои	 се	 грижат	 за	 такви	 пациенти	 и	 на	
провајдери	 на	 здраствена	 нега;	 и	 обезбедување	
информации	 за	 здраствена	 нега	 на	 индивидуи	
преку	бесплатни	телефонски	броеви	

(111)	 14038	 (151)	 30/04/2008
(210)	 TM		2006/900	 (220)	 13/09/2006
	 	 (181)	 13/09/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(300)	 200603958		11/04/2006		NO
(732)	 NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 
 (also trading as Nissan Motor Co., Ltd.)
 No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, 

Kanagawa-ken , JP
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(540)	

EX35
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	12	-	автомобили,	камиони,	комбиња	(ванови),	
виљушкари,	 трактори	 за	 влечење	 (трактори)	 и	
други	 полезни	 (наменски)	 возила	 и	 структурни	
делови	за	истите	
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(111)	 14093	 (151)	 30/04/2008
(210)	 TM		2006/902	 (220)	 14/09/2006
	 	 (181)	 14/09/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 CARGILL, Incorporated 
 15407 McGinty Road West Wayzata, 
 Minnesota 55391-5624, US
(740)	 ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ	А.Д.	СКОПJЕ		
	 бул.	„Кузман	Јосифовски	Питу„	28	лок.8,	
	 1000,	Скопје
(540)	

NUTRENA

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 31	 -	 земјоделски,	 градинарски	 ишумски	
производи	 и	 зрнести	 производи	 и	 зрнести	
производи	што	не	се	опфатени	со	другите	класи;	
живи	животни;	свежо	овошје	и	зеленчук;	семиња,	
природни	 билки	 и	 цвеќиња;	 храна	 за	 животни	
вклучително	 животинска	 храна	 и	 храна	 за	
миленичиња;	пивски	слад	

(111)	 14081	 (151)	 30/04/2008
(210)	 TM		2006/905	 (220)	 18/09/2006
	 	 (181)	 18/09/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 СТОЈКА СТОЈКОВСКА
 ул. Доктор Рибар 20 1300 Куманово, MK
(740)	 МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ,	Д.О.О.	Скопје	
	 Ул.	Апостол	Гусларот	3,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 сина	и	бела
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	29	-	млеко	и	млечни	производи	

(111)	 14054	 (151)	 22/04/2008
(210)	 TM		2006/909	 (220)	 18/09/2006
	 	 (181)	 18/09/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 Фабрика за масло БРИЛИЈАНТ ДООЕЛ
 ул. Брегалничка бб, 1400 Штип, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје

(540)	

(591)	 светло	и	темно	жолта,	жолто-портокалова,	црвена,	
светло	 и	 темно	 сина,	 светло	 и	 темно	 зелена	 и	
црна

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	29	-	масло	за	јадење	

(111)	 14053	 (151)	 22/04/2008
(210)	 TM		2006/910	 (220)	 18/09/2006
	 	 (181)	 18/09/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 Фабрика за масло БРИЛИЈАНТ ДООЕЛ
 ул. Брегалничка бб, 1400 Штип, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

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

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	29	-	масло	за	јадење	

(111)	 14133	 (151)	 15/05/2008
(210)	 TM		2006/912	 (220)	 19/09/2006
	 	 (181)	 19/09/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 Costa Limited 
 Whitbread Court, Houghton Hall Business Park, 
 Porz Avenue, Dunstable, 
 Bedfordshire, LU5 5XE, UK
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

COSTA

(551)	 индивидуална
14133
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(510, 511)

кл.	30	 -	 кафе,	 чај,	 какао,	 	шеќер,	 ориз,	 тапиока,	
саго,	 замена	 за	 кафе;	 брашно	 и	 производи	 од	
жито,	 леб,	 бисквити,	 торти,	 колачи	 и	 слатки;	
сладолед;	 подготвени	 оброци,	 сендвичи;	 	 мед,	
меласа,	 квасец,	 прашок	 за	 печење,	 	 сол,	 сенф;	
бибер,	оцет,	сосови,	мирудии,	мраз	
кл.	 32	 -	 кафани;	 кафетерии;	 ресторани;	 снек	
барови;	барови;	катеринг	услуги	

(111)	 14115	 (151)	 12/05/2008
(210)	 TM		2006/915	 (220)	 19/09/2006
	 	 (181)	 19/09/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

КРИСТАЛ КОМПАНИ-сејит ДООЕЛ експорт-
импорт

 ул. ЈНА бр. 162 Гостивар, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

ОRALET
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	30	-	чај,	пијалаци	врз	база	на	чај;	кафе,	пијалаци	
врз	база	на	кафе;	ароми	за	пијалаци	
кл.	 32	 -	 безалкохолни	 овошни	 екстракги,	
безалкохолни	пијалаци,	концентрати	на	екстракти	
за	 подготвување	 напивки,	 лимонада	 (сирупи	
за	 лимонада),	 минерални	 води	 (производи	 за	
подготвување	минерални	води),	минерални	води	
/пијалаци/,	овошни	сокови,	пијалаци	(концентрати	
на	екстракти	за	подготвување	пијалаци),	пијалаци	
(сирупи	 за	 подготвување	 пијалаци),	 пијалаци	
(состојки	за	подготвување	пијалаци),	сода	-	вода,	
сокови	од	растенија	/напивки/	

(111)	 14041	 (151)	 22/04/2008
(210)	 TM		2006/917	 (220)	 20/09/2006
	 	 (181)	 20/09/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 КОСМОФОН 
 Услуги на мобилна телефонија АД Скопје
 ул. Кузман Јосифовски Питу 15, 
 1000 Скопје, MK
(740)	 Леонид	Трпеноски,	адвокат	
	 ул.”Максим	Горки”	бр.	18	локал	8,	1000	Скопје
(540)	

FLEXT
(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,	магнетки	носачи	
на	 податоци,	 дескови	 за	 снимање,	 автоматски	
машини	 и	 механизми	 за	 апаратите	 што	 се	
активираат	со	монети	или	житони,	регистар	каси,	
машини	 за	 снимање	 и	 опрема	 за	 обработка	 на	
податоци	и	компјутери,	апарати	гаснење	пожар.	
кл.	38	-	телекомуникации	

(111)	 14048	 (151)	 22/04/2008
(210)	 TM		2006/918	 (220)	 20/09/2006
	 	 (181)	 20/09/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 КОСМОФОН 
 Услуги на мобилна телефонија АД Скопје
 ул. Кузман Јосифовски Питу 15, 
 1000 Скопје, MK
(740)	 Леонид	Трпеноски,	адвокат	
	 ул.”Максим	Горки”	бр.	18	локал	8,	1000	Скопје
(540)	

U-FIX
(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,	магнетки	носачи	
на	 податоци,	 дескови	 за	 снимање,	 автоматски	
машини	 и	 механизми	 за	 апаратите	 што	 се	
активираат	со	монети	или	житони,	регистар	каси,	
машини	 за	 снимање	 и	 опрема	 за	 обработка	 на	
податоци	и	компјутери,	апарати	гаснење	пожар.	
кл.	38	-	телекомуникации	

(111)	 13990	 (151)	 17/04/2008
(210)	 TM		2006/931	 (220)	 25/09/2006
	 	 (181)	 25/09/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 The Procter & Gamble Company
 One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
 Ohio 45202, US
(740)	 МАРГАРИТА		ПЕКЕВСКА,		адвокат	
	 ул.	„Народен	Фронт”	21/4-5	1000	Скопје,	
	 1000,	Скопје
(540)	
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(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	3	-	сапуни,	парфимерија,	есенцијални	масла,	
козметички	 средства,	 лосиони	 за	 коса,	 средства	
за	 нега	 на	 забите,	 препарати	 за	 чистење,	 нега,	
третман	 и	 разубавување	 на	 кожата,	 скалпот	
и	 косата,	 препарати	 за	 обликување	 фризура,	
препарати	за	нијансирање,	бланширање	и	боење	
на	косата	и	преливи	за	коса	

(111)	 13992	 (151)	 17/04/2008
(210)	 TM		2006/932	 (220)	 25/09/2006
	 	 (181)	 25/09/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 The Procter & Gamble Company
 One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
 Ohio 45202, US
(740)	 МАРГАРИТА		ПЕКЕВСКА,		адвокат	
	 ул.	„Народен	Фронт”	21/4-5	1000	Скопје,	
	 1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	3	-	сапуни,	парфимерија,	есенцијални	масла,	
козметички	 средства,	 лосиони	 за	 коса,	 средства	
за	 нега	 на	 забите,	 препарати	 за	 чистење,	 нега,	
третман	 и	 разубавување	 на	 кожата,	 скалпот	
и	 косата,	 препарати	 за	 обликување	 фризура,	
препарати	за	нијансирање,	бланширање	и	боење	
на	косата	и	преливи	за	коса	

(111)	 14179	 (151)	 19/05/2008
(210)	 TM		2006/933	 (220)	 26/09/2006
	 	 (181)	 26/09/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 Претпријатие за производство, увоз-извоз, 

услуги и трговија на големо и мало „БУЧЕН 
КОЗЈАК”- Ц.О.

 ул. Доктор Рибар 20, 1300 Куманово, MK
(740)	 МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ,	Д.О.О.	Скопје	
	 Ул.	Апостол	Гусларот	3,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 сина	и	бела

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	29	-	јогурт	

(111)	 14180	 (151)	 19/05/2008
(210)	 TM		2006/934	 (220)	 26/09/2006
	 	 (181)	 26/09/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 Aktiebolaget Electrolux
 SE-105 45 Stockholm, SE
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

ITОQUE
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	7	-	машини	за	миење	садови	и	делови	за	нив	
особено	 кошници;	 машини	 за	 перење,	 сушалки,	
цедење,	(машини	за	цедење),	машини	за	сушење	
како	 центрифуги,	 валци	 за	 пеглање,	 машини	 за	
пеглање,	 електрични	маталки	 за	домаќинството,	
електрични	 мелници	 за	 домаќинството,	
електрични	 мешалки,	 мачалки,	 машини	 за	 кујна	
/електрични/,	 мешалки	 /електрични	 апарати	 за	
ситнење	 и	 мешање	 на	 намирници/,	 мешалки	 /
миксери/,	машини	за	миксирање	храна,	процесори	
за	храна,	електрична	машина	за	сечење,	машина	
за	мелење	 (дробење),	 делови	 и	 опрема	 за	 сите	
погоренаведени	производи	
кл.	 11	 -	 фрижидери,	 замрзнувачи,	 шпорети,	
скари,	рерни,	микробранова	печка,	инсталации	и	
апарати	за	климатизација,	вентилатори,	плински	
шпорет,	плочи	на	камин,	плочи	за	греење,	апарати	
за	 прочистување	 на	 водата,	 електричен	 чајник,	
машини	за	подготвување	кафе,	електрични	греачи	
на	 вода,	 прочистувачи	 за	 воздух,	 влажначи	 за	
воздух,	тостери,	електрични	калапи	за	колачиња,	
апарати	 и	 инсталации	 за	 сушење,	 кабини	 за	
сушење,	 сушилници,	 делови	 и	 опрема	 за	 сите	
погоре	наведени	производи	

(111)	 14045	 (151)	 22/04/2008
(210)	 TM		2006/935	 (220)	 26/09/2006
	 	 (181)	 26/09/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 Адвокатско друштво ТРПЕНОСКИ
 ул. Максим Горки бр. 18 локал 8 
 1000 Скопје, MK
(740)	 Леонид	Трпеноски,	адвокат	
	 ул.”Максим	Горки”	бр.	18	локал	8,	1000	Скопје
(540)	
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(591)	 бела,	зелена,	кафена	и	портокалова
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 35	 -	 огласување,	 водење	 на	 работење,	
управување	со	работи,	канцелариски	работи	
кл.	42	-	правни	услуги	

(111)	 13989	 (151)	 17/04/2008
(210)	 TM		2006/936	 (220)	 26/09/2006
	 	 (181)	 26/09/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 Тhe Procter & Gamble Company
 One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
 Ohio 45202, US
(740)	 МАРГАРИТА		ПЕКЕВСКА,		адвокат	
	 ул.	„Народен	Фронт”	21/4-5	1000	Скопје,	
	 1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	3	 -	сапуни,	парфимерија,	есенцијални	масла,	
козметички	 средства,	 лосиони	 за	 коса,	 средства	
за	 нега	 на	 забите,	 препарати	 за	 чистење,	 нега,	
третман	 и	 разубавување	 на	 кожата,	 скалпот	
и	 косата,	 препарати	 за	 обликување	 фризура,	
препарати	за	нијансирање,	бланширање	и	боење	
на	косата	и	преливи	за	коса	

(111)	 13968	 (151)	 15/04/2008
(210)	 TM		2006/937	 (220)	 27/09/2006
	 	 (181)	 27/09/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 MERCK & CO., Inc., 
 a New Jersey corporation
 One Merck Drive, P.O.Box 100, 
 Whitehouse Station, New Jersey, US
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(540)	

CORDAPTIVE

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	5	-	фармацевтски	препарати	за	третирање	на	
адикации	(зависности),	уринарна	инконтиненција,	
диабетис,	 кардиоваскуларни	 болести	 и	
нарушувања,	 цереброваскуларни	 болести	 и	
нарушувања,	 анксиозност	 (вознемиреност),	
депресија,	 несоница,	 когнитивни	 нарушувања,	
болести	 и	 нарушувања	 на	 централниот	
нервен	 систем,	 гастроинтестинални	 болести	 и	
нарушувања,	рак	(канцер),	дебелина,	воспаление	

и	 воспалителни	 болести,	 респираторни	 болести	
и	 нарушувања,	 мускулоскелетни	 нарушувања,	
остеопороза,	менопаузни	симптоми	и	нарушувања,	
анти-инфективни	 препарати,	 анти-вирусни	
препарати,	 имунолошки	 препарати,	 аналгински	
препарати,	 офталмични	 (очни)	 препарати	 и	
антиеметични	(против	повраќање)	препарати	

(111)	 13971	 (151)	 15/04/2008
(210)	 TM		2006/938	 (220)	 27/09/2006
	 	 (181)	 27/09/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 MERCK & CO., Inc., 
 a New Jersey corporation
 One Merck Drive, P.O.Box 100, Whitehouse 

Station, New Jersey, US
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(540)	

CORVANTAGE

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	5	-	фармацевтски	препарати	за	третирање	на	
адикации	(зависности),	уринарна	инконтиненција,	
диабетис,	 кардиоваскуларни	 болести	 и	
нарушувања,	 цереброваскуларни	 болести	 и	
нарушувања,	 анксиозност	 (вознемиреност),	
депресија,	 несоница,	 когнитивни	 нарушувања,	
болести	 и	 нарушувања	 на	 централниот	
нервен	 систем,	 гастроинтестинални	 болести	 и	
нарушувања,	рак	(канцер),	дебелина,	воспаление	
и	 воспалителни	 болести,	 респираторни	 болести	
и	 нарушувања,	 мускулоскелетни	 нарушувања,	
остеопороза,	менопаузни	симптоми	и	нарушувања,	
анти-инфективни	 препарати,	 анти-вирусни	
препарати,	 имунолошки	 препарати,	 аналгински	
препарати,	 офталмични	 (очни)	 препарати	 и	
антиеметични	(против	повраќање)	препарати	

(111)	 13975	 (151)	 15/04/2008
(210)	 TM		2006/939	 (220)	 27/09/2006
	 	 (181)	 27/09/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 MERCK & CO., Inc., a New Jersey corporation
 One Merck Drive, P.O.Box 100, 
 Whitehouse Station, New Jersey, US
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(540)	

IMPROLIP

(551)	 индивидуална
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(510, 511)

кл.	5	-	фармацевтски	препарати	за	третирање	на	
адикации	(зависности),	уринарна	инконтиненција,	
диабетис,	 кардиоваскуларни	 болести	 и	
нарушувања,	 цереброваскуларни	 болести	 и	
нарушувања,	 анксиозност	 (вознемиреност),	
депресија,	 несоница,	 когнитивни	 нарушувања,	
болести	 и	 нарушувања	 на	 централниот	
нервен	 систем,	 гастроинтестинални	 болести	 и	
нарушувања,	рак	(канцер),	дебелина,	воспаление	
и	 воспалителни	 болести,	 респираторни	 болести	
и	 нарушувања,	 мускулоскелетни	 нарушувања,	
остеопороза,	менопаузни	симптоми	и	нарушувања,	
анти-инфективни	 препарати,	 анти-вирусни	
препарати,	 имунолошки	 препарати,	 аналгински	
препарати,	 офталмични	 (очни)	 препарати	 и	
антиеметични	(против	повраќање)	препарати	

(111)	 13976	 (151)	 15/04/2008
(210)	 TM		2006/940	 (220)	 27/09/2006
	 	 (181)	 27/09/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 MERCK & CO., Inc., a New Jersey corporation
 One Merck Drive, P.O.Box 100, 
 Whitehouse Station, New Jersey, US
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(540)	

TREDAPTIVE

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	5	-	фармацевтски	препарати	за	третирање	на	
адикации	(зависности),	уринарна	инконтиненција,	
диабетис,	 кардиоваскуларни	 болести	 и	
нарушувања,	 цереброваскуларни	 болести	 и	
нарушувања,	 анксиозност	 (вознемиреност),	
депресија,	 несоница,	 когнитивни	 нарушувања,	
болести	 и	 нарушувања	 на	 централниот	
нервен	 систем,	 гастроинтестинални	 болести	 и	
нарушувања,	рак	(канцер),	дебелина,	воспаление	
и	 воспалителни	 болести,	 респираторни	 болести	
и	 нарушувања,	 мускулоскелетни	 нарушувања,	
остеопороза,	менопаузни	симптоми	и	нарушувања,	
анти-инфективни	 препарати,	 анти-вирусни	
препарати,	 имунолошки	 препарати,	 аналгински	
препарати,	 офталмични	 (очни)	 препарати	 и	
антиеметични	(против	повраќање)	препарати	

(111)	 14096	 (151)	 02/05/2008
(210)	 TM		2006/945	 (220)	 29/09/2006
	 	 (181)	 29/09/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 Jack Daniel’s Properties, Inc., 
 a Delaware U.S.A. corporation
 4040 Civic Center Drive, Suite 528, 
 San Rafael, California 94903, US

(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 33	 -	 алкохолни	 пијалaци,	 вклучително	
дестилирани	алкохоли	

(111)	 13999	 (151)	 17/04/2008
(210)	 TM		2006/948	 (220)	 29/09/2006
	 	 (181)	 29/09/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 Nudie Jeans Co. AB
 Sodra Larmgatan 14 SE-411 16 Goteborg, SE
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(540)	

NUDIE

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	18	 -	 рачни	 торби,	 акт	 ташни,	 куфери,	 ранци,	
паричници,	чанти	
кл.	25	-	облека,	обувки,	капи,	ремени	(за	облека)	

(111)	 14059	 (151)	 24/04/2008
(210)	 TM		2006/951	 (220)	 02/10/2006
	 	 (181)	 02/10/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 COLGATE - PALMOLIVE COMPANY
 300 Park Avenue NEW YORK, N.Y.10022, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црвена,	бела,	светло	и	темно	сина,	сива,	жолта,	
розева,	светло	и	темно	кафена,	црна	и	окер

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	3	-	препарати	за	нега	на	забите	
14059
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(111)	 14060	 (151)	 24/04/2008
(210)	 TM		2006/952	 (220)	 02/10/2006
	 	 (181)	 02/10/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 COLGATE - PALMOLIVE COMPANY
 300 Park Avenue NEW YORK, N.Y.10022, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црвена,	 бела,	 светло	 и	 темно	 зелена,	 светло	 и	
темно	сина,	сива,	жолта,	розова,	светло	и	темно	
кафена,	црна	и	жолто	кафена

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	3	-	препарати	за	нега	на	забите	

(111)	 13993	 (151)	 17/04/2008
(210)	 TM		2006/953	 (220)	 02/10/2006
	 	 (181)	 02/10/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 Фабрика за масло БРИЛИЈАНТ ДООЕЛ
 ул. Брегалничка бб, 1400 Штип, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 светло	и	темно	жолта,	жолта-портокалова,	црвена,	
светло	 и	 темно	 сина,	 светло	 и	 темно	 зелена	 и	
црна

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	29	-	масло	за	јадење	

(111)	 13996	 (151)	 17/04/2008
(210)	 TM		2006/954	 (220)	 02/10/2006
	 	 (181)	 02/10/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 Фабрика за масло БРИЛИЈАНТ ДООЕЛ
 ул. Брегалничка бб, 1400 Штип, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје

(540)	

(591)	 жолта,	жолта-портокалова,	портокалова,	црвена,	
бела,	сина	и	црна

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	29	-	масло	за	јадење	

(111)	 13959	 (151)	 11/04/2008
(210)	 TM		2006/955	 (220)	 02/10/2006
	 	 (181)	 02/10/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 Great Wall Motor Company Limited
 2266 Chaoyang South Street, Boading, 
 Hebei 071000, CN
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 во	сите	бои	и	комбинации
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 12	 -	 втомобили,	 моторни	 возила,	 камиони,	
приколки	 (возила),	 спортски	 коли,	 автобуси	
(мотори),	погонски	механизми	за	копнени	возила,	
приколки	за	живеење,	покривки	за	возила,	возила	
на	брза	помош	
кл.	 37	 -	 автомобили	 (одржување	 и	 поправка	
на	 автомобили),	 сервисни	 станици,	 бензиски	
пумпи,	 чистење	 возила,	 возила	 (подмачкување	
на	возилата),	корозија	 (обработка	за	заштита	од	
корозија),	 полирање	 на	 возила,	 миење	 возила,	
гуми	(вулканизација	на	гуми	поправка)	

(111)	 14009	 (151)	 21/04/2008
(210)	 TM		2006/956	 (220)	 03/10/2006
	 	 (181)	 03/10/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 Hemofarm кoncern A.D. 
 farmaceutsko-hemijska industrija
 Beogradski put bb, 26 300 Vrsac, YU
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
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(540)	

DEMETROZEPAM

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 5	 -	 фармацевтски,	 ветеринарни	 и	 санитарни	
препарати;	 диететски	 супстанции	 прилагодени	
за	 употреба	 во	 медицината,	 храна	 за	 бебиња;	
фластери,	 материјали	 за	 завои;	 материјали	 за	
пломбирање	заби,	забарска	смола;		дезинфекциски	
средства;	 препарати	 за	 уништување	 штетници;	
фунгициди,	хербициди	

(111)	 13998	 (151)	 17/04/2008
(210)	 TM		2006/957	 (220)	 03/10/2006
	 	 (181)	 03/10/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 Hemofarm кoncern A.D. 
 farmaceutsko-hemijska industrija
 Beogradski put bb, 26 300 Vrsac, YU
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(540)	

DEMETRO-ZEPAM

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 5	 -	 фармацевтски,	 ветеринарни	 и	 санитарни	
препарати;	 диететски	 супстанции	 прилагодени	
за	 употреба	 во	 медицината,	 храна	 за	 бебиња;	
фластери,	 материјали	 за	 завои;	 материјали	 за	
пломбирање	заби,	забарска	смола;		дезинфекциски	
средства;	 препарати	 за	 уништување	 штетници;	
фунгициди,	хербициди	

(111)	 14008	 (151)	 21/04/2008
(210)	 TM		2006/958	 (220)	 03/10/2006
	 	 (181)	 03/10/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 Hemofarm кoncern A.D. 
 farmaceutsko-hemijska industrija
 Beogradski put bb, 26 300 Vrsac, YU
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(540)	

DEMETRAZEPAM

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 5	 -	 фармацевтски,	 ветеринарни	 и	 санитарни	
препарати;	 диететски	 супстанции	 прилагодени	

за	 употреба	 во	 медицината,	 храна	 за	 бебиња;	
фластери,	 материјали	 за	 завои;	 материјали	 за	
пломбирање	заби,	забарска	смола;		дезинфекциски	
средства;	 препарати	 за	 уништување	 штетници;	
фунгициди,	хербициди	

(111)	 14007	 (151)	 21/04/2008
(210)	 TM		2006/959	 (220)	 03/10/2006
	 	 (181)	 03/10/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 Hemofarm кoncern A.D. 
 farmaceutsko-hemijska industrija
 Beogradski put bb, 26 300 Vrsac, YU
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(540)	

DEMETRA-ZEPAM

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 5	 -	 фармацевтски,	 ветеринарни	 и	 санитарни	
препарати;	 диететски	 супстанции	 прилагодени	
за	 употреба	 во	 медицината,	 храна	 за	 бебиња;	
фластери,	 материјали	 за	 завои;	 материјали	 за	
пломбирање	заби,	забарска	смола;		дезинфекциски	
средства;	 препарати	 за	 уништување	 штетници;	
фунгициди,	хербициди	

(111)	 14094	 (151)	 02/05/2008
(210)	 TM		2006/960	 (220)	 03/10/2006
	 	 (181)	 03/10/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 КРEЧЕВА НАТКА 
 ул. Булевар АВНОЈ бр. 82-2-16 Скопје, MK
(540)	

(591)	 црна,	црвена	и	жолта
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	16	-	печатени	работи	
кл.	40	-	обработка	на	материјали	
кл.	41	-	образовни	услуги	

(111)	 14171	 (151)	 19/05/2008
(210)	 TM		2006/962	 (220)	 04/10/2006
	 	 (181)	 04/10/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
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(732)	 Motorola,Inc.,a Delaware corporation
 1303 E. Algonquin Road, Schaumburg, 
 IL 60196, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

K1

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 9	 -	 телефони,	 мобилни	 телефони,	 радио	
телефони,	 пејџери,	 двосмерни	 радио	 уреди,	
радио	 предаватели,	 радио	 приемници,	 радио	
примо-предаватели,	 електронски	 роковници	
и	 адресари	 (е1есtгоniс	 огgаnizегѕ),	 и	 додатна	
опрема	 за	 напред	 наведените	 производи,	
особено	 слушалки	 и	 комплети	 на	 слушалки	 со	
микрофон,	 микрофони,	 звучници,	 торби	 и	 кутии	
за	наведените	производи,	и	футроли	и	носачи	за	
појас;	 компјутерски	 софтвер	 и	 програми	 кои	 се	
користат	 за	 пренос	 или	 репродукција	 или	 прием	
на	звук,	слики,	видео	записи	или	податоци	преку	
телекомуникациска	 мрежа	 или	 системи	 помеѓу	
терминали	 и	 за	 подобрување	 и	 олеснување	 на	
користење	 и	 пристап	 кон	 компјутерски	 мрежи	
и	 телефонски	 мрежи;	 компјутерски	 софтвер	 за	
управување	 со	 базата	 на	 податоци	 од	 општа	
намена;	 компјутерски	 софтвер	 за	 елетронско	
трговско	 делување	 кој	 му	 овозможува	 на	
корисникот	безбедно	да	праќа	нарачки	и	да	врши	
исплати	 во	 областа	 на	 електронски	 деловни	
трансакции	 преку	 глобални	 компјутерски	 мрежи	
или	телекомуникациски	мрежи;	софтвер	за	обука	
и	 техничка	 поддршка	 за	 компјутери	 и	 мобилни	
телефони	 од	 областа	 на	 комуникации;	 софтвер	
на	 компјутерски	 игрички	 за	 мобилни	 уреди;	
компјутерски	 софтвер	 и	 програми	 што	 содржат	
музика,	филмови,	анимации;	компјутерски	софтвер	
за	 дистрибуција	 на	 информации	 и	 интерактивна	
мултимедијална	 содржина	 која	 содржи	 текст,	
слики,	 видео	 записи	 и	 звук	 за	 корисници	 во	
областа	 на	 комуникација;	 компјутерски	 софтвер	
и	 програми	 за	 управување	и	функционирање	на	
безжични	телекомуникациски	уреди;	компјутерски	
софтвер	за	пристап,	пребарување,	индексирање	и	
преземање	информации	и	податоци	од	глобални	
компјутерски	 мрежи	 и	 глобални	 комуникациски	
мрежи	 и	 за	 прегледување	 и	 движење	 по	 веб-
сајтовите	на	овие	мрежи;	компјутерски	софтвер	за	
праќање	и	примање	кратки	пораки	и	електронска	
пошта	 и	 за	 филтрирање	 на	 нетекстуални	
информации	од	податоци;	аналогни	и	дигитални	
радио	 примопредаватели	 или	 приемници	 за	
пренос	на	податоци,	говор,	слики	и	видео	записи;	
софтвер	за	електронски	игри	за				мобилни	уреди;	
камери,	особено	фотоапарати,	дигитални	камери	
филмски	камери,	видео,	камери;	системи	и	уреди	
за	 електрични	 парични	 трансакции	 особено	
„смарт”	 картички,	 читачи	 на	 „смарт”	 картичките;	
машини	 за	 сметање;	 картички	 за	 комуникациски	
намени,	 особено	 модемски	 картички	 и	 факс-
модемски	картички	за	комуникациски	намени,	сите	

за	 употреба	 со	 комуникациски	 уреди;	 модеми,	
уреди	за	глобално	позиционирање	(ГПУ),	батерии,	
полначи	за	батерии,	адаптери	за	струја	и	антени	
кл.	 38	 -	 услуга	 на	 безжична	 телефонија	 и	
електронски	 пренос	 на	 податоци	 и	 документи	
преку	компјутерски	терминали	

(111)	 13981	 (151)	 15/04/2008
(210)	 TM		2006/963	 (220)	 04/10/2006
	 	 (181)	 04/10/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 Nintendo Co., Ltd.
 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto-

shi, Kyoto, JP
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(540)	

VIRTUALCONSOLE

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 9	 -	 кориснички	 видео	 игри;	 програми	 за	
кориснички	видео	игри;	електронски	кола,	оптички	
дискови,	 РОМ	 картички,	 РОМ	 кертриџи	 и	 други	
складирани	 средства	 за	 сместување	 програми	
за	 кориснички	 видео	 игри;	 контролери,	 рачки	 за	
управување	(џојстикови)	и	мемориски	картички	за	
кориснички	видео	игри;	други	делови	и	елементи	
за	 кориснички	 видео	 игри;	 програми	 за	 рачни	
апарати	 за	 играње	 со	 екран	 од	 течен	 кристал;	
електронски	кола,	оптички	дискови,	РОМ	картички,	
РОМ	 кертриџи	 и	 други	 складирани	 средства	 за	
сместување	програми	за	рачни	апарати	за	играње	
со	екран	од	течен	кристал;	машини	за	видео	игри	
што	 се	 активираат	 со	 метални	 пари;	 програми	
за	 машини	 за	 видео	 игри	 што	 се	 активираат	
со	 метални	 пари;	 електронски	 кола,	 оптички	
дискови,	 РОМ	 картички,	 РОМ	 кертриџи	 и	 други	
складирани	 средства	 за	 сместување	 програми	
за	 машини	 за	 видео	 игри	што	 се	 активираат	 со	
метални	 пари;	 делови	 и	 елементи	 за	 машини	
за	 видео	 игри	 што	 се	 активираат	 со	 метални	
пари;	 компјутери;	 електронски	 кола,	 магнетни	
дискови,	 оптички	 дискови	 и	 други	 складирани	
средства	за	сместување	програми	за	компјутери;	
компјутерски	 програми;	 други	 електронски	
машини,	апарати	и	нивни	делови;	лабораториски	
апарати	 и	 инструменти;	 педометри;	 други	
машини	и	инструменти	 за	мерење	и	 тестирање;	
машини	и	апарати	за	дистрибуција	или	контрола	
на	 енергија;	 акумулатори	 и	 ќелии;	 електрични	
или	 магнетни	 уреди	 за	 мерење	 и	 испитување;	
електрични	 жици	 и	 кабли;	 фотографски	
машини	 и	 апарати;	 кинематографски	 машини	 и	
апарати;	 оптички	 апарати	 и	 инструменти;	 очила	
(диоптриски	 и	 заштитни);	 обработено	 стакло	
(не	 е	 за	 градежништво);	 апарати	 и	 опрема	 за	
спасување;	целуларни	телефони;	ремени	(врвки)	
за	целуларни	телефони;	други	делови	и	елементи	
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за	целуларни	телефони;	други	телекомуникациски	
машини	 и	 апарати;	 наснимени	 компакт	 дискови;	
други	 фонографски	 записи;	 електрични	 кола	 и	
програми	 за	 електронски	 музички	 инструменти	
наснимени	 на	 ЦД	 РОМ-ови,	 со	 можност	 за	
автоматска	 изведба;	 метрономи;	 озонатори;	
електролизери	 (електролитски	 ќелии);	 ракети;	
автомати	 за	 коцкање;	 симулатори	 за	 спортски	
тренинг;	 симулатори	 за	 обука	 за	 управување	 со	
возило;	 ротациони	 претворувачи;	 модификатори	
на	 фаза;	 електрични	 рамни	 пегли;	 електрични	
виткачи	за	 коса;	електрични	зумери;	железнички	
сигнали;	 сообраќајни	 триаголници	 за	 дојава	 на	
дефект	 на	 возило;	 светлечки	 или	 механички	
сообраќајни	 знаци;	 уреди	 за	 дојава	 на	 пожар;	
уреди	 за	 дојава	 на	 гас;	 ракавици	 за	 заштита	 од	
несреќи;	противпожарни	апарати;	противпожарни	
хидранти;	 млазници	 за	 противпожарни	 црева;	
противпожарни	 возила;	 противпожарни	 чамци;	
прскачки	 системи	 за	 противпожарна	 заштита	
(спринклери);	 апарати	 за	 дојава	 на	 кражба;	
заштитни	 шлемови;	 огноотпорни	 одела;	 маски	
за	 заштита	 од	 прашина;	 гас	 маски;	 магнетни	
јадра;	 запалки	 за	 цигари	 како	 автомобилска	
опрема;	 отпорнички	 жици;	 електроди;	 маски	
за	 заварување;	 изложени	 кинематографски	
филмови;	 изложени	 слајд	 филмови;	 носачи	 на	
слајд	 филмови;	 наснимени	 видео	 дискови	 и	
видео	ленти;	електронски	публикации;	опрема	за	
бензински	станици;	машини	за	продавање;	врати	
за	паркиралишта	што	 се	активираат	 со	метални	
пари;	регистер	каси;	табли	со	лизгачки	ленири	за	
техничко	цртање;	машини	за	броење	и	сортирање	
метални	 пари;	 електрични	 сигнални	 табли	 за	
прикажување	на	саканите	броеви,	моменталните	
резултати	или	слично;	машини	за	фотокопирање;	
апарат	 за	 сметање	 што	 се	 активира	 рачно;	
машини	и	апарати	за	цртање	и	техничко	цртање;	
машини	за	втиснување	на	време	и	дата;	контролни	
часовници	(апарати	за	евиденција	на	влегување	и	
излегување);	 канцелариски	машини	што	работат	
со	 перфорирани	 картички;	 машини	 за	 гласање;	
машини	за	наплатување;	апарат	за	поништување	
поштенски	марки;	тежински	ремени	(за	користење	
со	 системи	 за	 дишење	 при	 нуркање);	 облека	 за	
нуркање	 (за	 користење	 со	 системи	 за	 дишење	
при	нуркање);	помагала	за	пливање	кои	се	полнат	
со	 воздух;	 заштитни	 шлемови	 за	 спортисти;	
резервоари	 за	 воздух	 (за	 користење	 со	 системи	
за	 дишење	 при	 нуркање);	 даски	 за	 пливање	 со	
пулсирачки	 залистоци;	 машини	 и	 апарати	 за	
нуркање	(	не	се	за	спорт);	уреди	за	регулација	(за	
користење	со	системи	за	дишење	при	нуркање);	
електрични	машини	за	заварување	со	електроди;	
машини	за	сечење	метал	(со	помош	на	електроди,	
гас	 или	 плазма	 (прекумерна	 концентрација	 на	
електрони);	свеќници	во	вид	на	јајце;	електрични	
апарати	 за	 заварување;	 електрични	 уреди	 за	
отворање	врати;	чепови	за	уши	
кл.	 28	 -	 машини	 и	 апарати	 за	 игри;	 динамични	
игри	 (игри	што	 завршуваат	 со	 збирен	 резултат);	
јапонски	шах	 (игри	шоги);	игри	со	 карти	и	нивен	
прибор;	 јапонски	 карти	 за	 играње	 (утагарута);	
коцки;	јапонски	игри	со	коцки	(сугороку);	чашки	за	
коцки;	игри	со	„каро”;	игри	со	шах;	дама	(комплети	

за	 игра	 „дама”);	 апарат	 за	 маѓионичарство;	
комплети	 за	 домино;	 карти	 за	 играње;	 јапонски	
карти	 за	 играње	 (ханафуда);	 маџонг	 (кинеска	
игра	 со	 домино);	 опрема	 за	 билијард;	 играчки	
за	игри	со	карти	и	нивен	прибор;	рачни	апарати	
за	 играње	 со	 екран	 од	 течен	 кристал;	 делови	 и	
елементи	 за	 рачни	 апарати	 за	 играње	 со	 екран	
од	 течен	 кристал;	 други	 играчки;	 кукли;	 играчки	
за	 домашни	 миленици;	 спортска	 опрема;	 восок	
за	 скии;	 рибарски	 прибор;	 алатки	 за	 собирање	
инсекти;	машини	и	апарати	за	забава,	за	употреба	
во	забавни	паркови	(различни	од	машини	за	видео	
игри	што	се	активираат	со	метални	пари)	
кл.	 41	 -	 услуги	 за	 едукација	 и	 инструкции	 што	
се	 однесуваат	 на	 уметност,	 занаети,	 спорт	 или	
општо	 образование;	 обезбедување	 информации	
за	 донација	 на	 човечки	 лешеви	 за	 медицински	
истражувања;	 организирање	 донации	 за	
човечки	 лешеви	 за	 медицински	 истражувања;	
организација,	 управување	 или	 договарање	
семинари;	 дресирање	 животни;	 изложби	 на	
растенија;	градини	за	јавно	користење;	пештери	за	
јавно	користење;	изложби	на	животни;	референтни	
библиотеки	 од	 литература	 и	 документирани	
записи;	 уметнички	 изложби;	 обезбедување	
електронски	 публикации;	 објавување	 книги;	
планирање	 и	 организирање	 кино,	 шоу,	 драмски	
или	 музички	 претстави;	 обезбедување	 слики	 по	
пат	 на	 комуникација	 со	 рачни	 уреди	 за	 игри	 со	
екран	од	 течен	 кристал;	 обезбедување	слики	по	
пат	на	комуникација	со	машини	за	видео	игри	што	
се	 активираат	 со	 метални	 пари;	 обезбедување	
слики	 по	 пат	 на	 комуникација	 со	 кориснички	
видео	 игри;	 обезбедување	 слики	 по	 пат	 на	 друг	
вид	 комуникација;	 кино	 претстави,	 производство	
на	 филмови,	 или	 дистрибуција	 на	 филмови;	
презентација	на	шоу	изведба	во	живо;	управување	
или	 презентација	 на	 претстави;	 презентација	 на	
музички	 изведби;	 производство	 на	 радио	 или	
телевизиски	програми;	производство	на	филмови	
на	 видео	 лента,	 во	 областа	 на	 образованието,	
културата,	забавата	или	спортот	(не	е	за	кино,	радио	
или	телевизиски	програми	и	не	е	за	огласување	и	
реклама);	управување	со	изработка	на	радио	или	
телевизиски	 програми;	 работење	 со	 видео	 или	
аудио	опрема	и	т.н.	за	производство	на	радио	или	
телевизиски	програми;	организација,	раководење	
или	 организирање	 спортски	 натпревари;	
организација,	 раководење	 или	 организирање	
настани	со	видео	игри;	организација,	раководење	
и	 организирање	 коњски	 трки;	 организација,	
раководење	и	 организирање	 велосипедски	 трки;	
организација,	раководење	и	организирање	трки	со	
чамци;	организација,	раководење	и	организирање	
автомобилски	трки;	работа	со	лотарии;	преводи;	
јазично	 толкување;	 фотографија;	 обезбедување	
аудио	или	видео	студија;	обезбедување	спортски	
објекти;	обезбедување	игри	по	пат	на	комуникација	
со	рачни	уреди	за	игри	со	екран	од	течен	кристал;	
обезбедување	 игри	 по	 пат	 на	 комуникација	 со	
машини	 што	 се	 активираат	 со	 метални	 пари;	
обезбедување	 игри	 по	 пат	 на	 комуникација	 со	
кориснички	 видео	 игри;	 обезбедување	 игри	 по	
пат	 на	 друг	 вид	 комуникација;	 обезбедување	
информации	 за	 забава	 преку	 компјутерски	
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терминали;	 обезбедување	 објекти	 за	 забава;	
обезбедување	 објекти	 за	 кино,	 шоу,	 драмска,	
музичка	 или	 образовна	 обука;	 резервирање	
седишта	за	шоу	претстави;	изнајмување	спортска	
опрема;	изнајмување	кинематографски	машини	и	
апарати;	изнајмување	кино	филмови;	изнајмување	
негативи;	 изнајмување	 позитиви;	 обезбедување	
програми	за	кориснички	видео	игри;	обезбедување	
програми	за	рачни	уреди	за	игри	со	екран	од	течен	
кристал;	 обезбедување	 програми	 за	 машини	 за	
видео	 игри	што	 се	 активираат	 со	метални	 пари;	
изнајмување	кориснички	видео	игри;	изнајмување	
играчки;	 изнајмување	 музички	 инструменти;		
изнајмување	 камери;	 изнајмување	 оптички	
машини	и	инструменти;	изнајмување	телевизори;	
изнајмување	 книги;	 изнајмување	 радио	 апарати;	
изнајмување	 грамофонски	 плочи	 или	 магнетни	
ленти	 со	 звучни	 снимки;	 изнајмување	 магнетни	
ленти	со	наснимени	слики;	изнајмување	машини	
и	 апарати	 за	 забава;	 изнајмување	 машини	 и	
апарати	 за	 игри;	 изнајмување	 сликарски	 дела	 и	
калиграфски	изработки;	обезбедување	игри	преку	
телекомуникациска	 мрежа;	 обезбедување	 игри	
преку	комуникациска	мрежа	

(111)	 14182	 (151)	 19/05/2008
(210)	 TM		2006/964	 (220)	 04/10/2006
	 	 (181)	 04/10/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 Wm WRIGLEY Jr. Company
 410 North Michigan Avenue, Chicago, 
 Illinois 60611, US
(740)	 Бајалски	Димитар,	адвокат	
	 Ул.	Ѓуро	Ѓаковиќ	бр.	72/1-1	1000	Скопје
(540)	

PROFESSIONAL

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	30	 -	 слаткарски	производи,	 гуми	 за	џвакање,	
гуми	 за	 џвакање	 од	 кои	 се	 прават	 балончиња,	
бонбони	и	бонбони	со	вкус	на	нане	

(111)	 14000	 (151)	 17/04/2008
(210)	 TM		2006/967	 (220)	 06/10/2006
	 	 (181)	 06/10/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC
 680 North Lake Shore Drive, Chicago, 
 Illinois 60611, US
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(540)	

PLAYMATE

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	17	 -	 каучук,	 гутаперка,	 гума,	азбест,	лискун	и	
производи	од	нив,	што	не	се	опфатени	во	другите	
класи,	полуфабрикати	од	пластични	материјали,	
материјали	 за	 подлошки,	 за	 затнување	 и	 за	
изолација,	свитливи	неметални	цевки,	апликатори	
за	 во	 бања	 (лепливи,	 нелизгачки	 задржувачи	 за	
дното	на	кадата)	
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,	 рачни	
огледала,	 прстени	 за	 завеси	 за	 туш	 и	 стапови	
(палки)	 направени	 од	 метал,	 смола,	 пластка	 и	
керамика;	перници	
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,	 3-Д	 додатоци	 (акцесорис)	 направени	 од	
смола,	 пластика,	 стакло	 и	 керамика	 (поточно,	
памучни	 топки/Ку-тип	 (Q-tip)	 држачи,	 ѕидни	
држачи	 за	 лосиони,	 држачи	 за	 четки,	 држачи	 за	
кутии	со	шамичиња,	кошници	за	отпад,	садови	за	
сапун	и	рамна	чаша	без	сталак/шолја	-	исто	така	
нарекувана	 држач	 за	 четки	 за	мејк-ап,	 држач	 за	
импровизирани-четки	за	заби	

(111)	 13980	 (151)	 15/04/2008
(210)	 TM		2006/968	 (220)	 06/10/2006
	 	 (181)	 06/10/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC
 680 North Lake Shore Drive, Chicago, 
 Illinois 60611, US
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(540)	

PLAYBOY

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	17	 -	 каучук,	 гутаперка,	 гума,	азбест,	лискун	и	
производи	од	нив,	што	не	се	опфатени	во	другите	
класи,	полуфабрикати	од	пластични	материјали,	
материјали	 за	 подлошки,	 за	 затнување	 и	 за	
изолација,	свитливи	неметални	цевки,	апликатори	
за	 во	 бања	 (лепливи,	 нелизгачки	 задржувачи	 за	
дното	на	кадата)	
кл.	 20	 -	 мебел,	 огледала,	 рамки	 за	 слики,	
производи	од	дрво,	плута,	трска,	рогозина,	врбови	
прачки,	рогови,	коски,	слонова	коска,	китови	коски,	
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школки,	 килибар,	 седеф,	 морска	 пена	 и	 замена	
на	 сите	 тие	материјали,	 или	од	 пластика,	 рачни	
огледала,	 прстени	 за	 завеси	 за	 туш	 и	 стапови	
(палки)	 направени	 од	 метал,	 смола,	 пластка	 и	
керамика;	перници	
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,	 3-Д	 додатоци	 (акцесорис)	 направени	 од	
смола,	 пластика,	 стакло	 и	 керамика	 (поточно,	
памучни	 топки/Ку-тип	 (Q-tip)	 држачи,	 ѕидни	
држачи	 за	 лосиони,	 држачи	 за	 четки,	 држачи	 за	
кутии	со	шамичиња,	кошници	за	отпад,	садови	за	
сапун	и	рамна	чаша	без	сталак/шолја	-	исто	така	
нарекувана	 држач	 за	 четки	 за	мејк-ап,	 држач	 за	
импровизирани-четки	за	заби	

(111)	 13978	 (151)	 15/04/2008
(210)	 TM		2006/970	 (220)	 09/10/2006
	 	 (181)	 09/10/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC
 680 North Lake Shore Drive, Chicago, 
 Illinois 60611, US
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	17	 -	 каучук,	 гутаперка,	 гума,	азбест,	лискун	и	
производи	од	нив,	што	не	се	опфатени	во	другите	
класи,	полуфабрикати	од	пластични	материјали,	
материјали	 за	 подлошки,	 за	 затнување	 и	 за	
изолација,	свитливи	неметални	цевки,	апликатори	
за	 во	 бања	 (лепливи,	 нелизгачки	 задржувачи	 за	
дното	на	кадата)	
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,	 рачни	
огледала,	 прстени	 за	 завеси	 за	 туш	 и	 стапови	
(палки)	 направени	 од	 метал,	 смола,	 пластка	 и	
керамика;	перници	
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,	 3-Д	 додатоци	 (акцесорис)	 направени	 од	
смола,	 пластика,	 стакло	 и	 керамика	 (поточно,	
памучни	 топки/Ку-тип	 (Q-tip)	 држачи,	 ѕидни	
држачи	 за	 лосиони,	 држачи	 за	 четки,	 држачи	 за	
кутии	со	шамичиња,	кошници	за	отпад,	садови	за	
сапун	и	рамна	чаша	без	сталак/шолја	-	исто	така	
нарекувана	 држач	 за	 четки	 за	мејк-ап,	 држач	 за	
импровизирани-четки	за	заби	

(111)	 14183	 (151)	 19/05/2008
(210)	 TM		2006/972	 (220)	 10/10/2006
	 	 (181)	 10/10/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 ТОМОВСКИ	РИСТО
	 ул.	Симеон	Кавракиров	бр.	10-1/4,	MK
(540)	

(591)	 црвена,	црна,	сива	и	бела
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	16	 -	 хартија,	 картон	и	производи	од	нив	 	 кои	
не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	 печатени	
работи,	 книговезачки	 материјал,	 фотографии;	
канцелариски	материјал,	лепила	за	канцелариска	
и	 куќна	 употреба;	 	 машини	 за	 пишување	 и	
канцелариски	 прибор	 (освен	мебел);	 материјали	
за	пакување,	кои	не	се	опфатени	во	другите	класи;	
печатарски	букви,	клишиња	

(111)	 14089	 (151)	 29/04/2008
(210)	 TM		2006/973	 (220)	 10/10/2006
	 	 (181)	 10/10/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 BONGRAIN S.A. 
 (a French Societe Anonyme)
 42 rue Rieussec, 78220 Viroflay, FR
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

SALABIS

(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,	сирење,	путер	и	млечни	производи;		масти	
за	јадење	и	масла	
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(111)	 14029	 (151)	 21/04/2008
(210)	 TM		2006/977	 (220)	 10/10/2006
	 	 (181)	 10/10/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d
 Danica 5, 48000 Koprivnica, HR
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

ARDENA

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 5	 -	 фармацевтски	 производи,	 кардио-
васкуларни	лекови	

(111)	 14030	 (151)	 21/04/2008
(210)	 TM		2006/978	 (220)	 10/10/2006
	 	 (181)	 10/10/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d
 Danica 5, 48000 Koprivnica, HR
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

RAMED

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 5	 -	 фармацевтски	 производи,	 кардио-
васкуларни	лекови	

(111)	 14031	 (151)	 21/04/2008
(210)	 TM		2006/979	 (220)	 10/10/2006
	 	 (181)	 10/10/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d
 Danica 5, 48000 Koprivnica, HR
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

RAMZID

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 5	 -	 фармацевтски	 производи,	 кардио-
васкуларни	лекови	

(111)	 14028	 (151)	 21/04/2008
(210)	 TM		2006/980	 (220)	 10/10/2006
	 	 (181)	 10/10/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d
 Danica 5, 48000 Koprivnica, HR
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

DONEZIL

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 5	 -	 фармацевтски	 производи,	 лекови	 за	
централниот	нервен	систем	

(111)	 14026	 (151)	 21/04/2008
(210)	 TM		2006/981	 (220)	 10/10/2006
	 	 (181)	 10/10/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d
 Danica 5, 48000 Koprivnica, HR
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

ALEDOX

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	5	-	фармацевтски	производи,	коскено-мускулни	
лекови	

(111)	 14027	 (151)	 21/04/2008
(210)	 TM		2006/982	 (220)	 10/10/2006
	 	 (181)	 10/10/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d
 Danica 5, 48000 Koprivnica, HR
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

BONNA

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	5	-	фармацевтски	производи,	коскено-мускулни	
лекови	
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(111)	 14032	 (151)	 21/04/2008
(210)	 TM		2006/983	 (220)	 10/10/2006
	 	 (181)	 10/10/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d
 Danica 5, 48000 Koprivnica, HR
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

ZOLTEX

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 5	 -	 фармацевтски	 производи,	 гастро-
интестинални	лекови	

(111)	 13983	 (151)	 15/04/2008
(210)	 TM		2006/985	 (220)	 12/10/2006
	 	 (181)	 12/10/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 TGI Friday’s of Minnesota. Inc., a corporation 

organized and existing according to the laws of 
the State of Minnesota 

 4201 Marsh Lane, Carrollton, Texas 75007, US
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	43	-	ресторански	и	бар	услуги	

(111)	 13984	 (151)	 15/04/2008
(210)	 TM		2006/986	 (220)	 12/10/2006
	 	 (181)	 12/10/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 TGI Friday’s of Minnesota. Inc., a corporation 

organized and existing according to the laws of 
the State of Minnesota 

 4201 Marsh Lane , Carrollton, Texas 75007, US
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(540)	

Т.G.I. FRIDAY’S

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	43	-	ресторански	и	бар	услуги	

(111)	 13985	 (151)	 15/04/2008
(210)	 TM		2006/987	 (220)	 12/10/2006
	 	 (181)	 12/10/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 TGI Friday’s of Minnesota. Inc., a corporation 

organized and existing according to the laws of 
the State of Minnesota 

 4201 Marsh Lane , Carrollton, Texas 75007, US
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(540)	

FRIDAY’S

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	43	-	ресторански	и	бар	услуги	

(111)	 14069	 (151)	 29/04/2008
(210)	 TM		2006/988	 (220)	 12/10/2006
	 	 (181)	 12/10/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 AL FAKHER FOR TOBACCO TRADING & 

AGENCIES CO., LTD
 P.O. Box 911145, Amman 11191, JO
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 16	 -	 хартија,	 картон	 и	 производи	 од	 нив,	
што	не	 се	 опфатени	 со	другите	 класи;	 печатени	
работи;	 книговезнички	 материјали;	 фотографии;	
канцелариски	материјал;	лепила	за	канцелариска	
и	 куќна	 употреба;	 сликарски	 прибор;	 четкички;	
машини	 за	 пишување	 и	 канцелариски	 прибор	
(освен	 мебелот)	 и	 материјали	 за	 инструкции	 и	
настава	 (освен	 апарати),	 пластични	 материјали	
за	пакување(	не	се	опфатени	во	другите	класи);	
печатарски	букви;	клишиња	
кл.	34	-	тутун;	производи	за	пушачите;	кибрити	
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(111)	 14128	 (151)	 13/05/2008
(210)	 TM		2006/992	 (220)	 13/10/2006
	 	 (181)	 13/10/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 E.R. Squibb & Sons, L.L.C. 
 a Delaware Limited Liability Company
 Lawrenceville-Princeton Road, Princeton, 
 New Jersey 08540, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

FUNGIZONE

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 5	 -	 фармацевтски	 препарати	 за	 човекова	
употреба	

(111)	 14112	 (151)	 08/05/2008
(210)	 TM		2006/997	 (220)	 13/10/2006
	 	 (181)	 13/10/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 МАКПРОГРЕС ДОО
 ул. Илинденска бб 2310 Виница, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	29	-	млечни	производи	
кл.	 30	 -	 какао,	 крем,	 чоколаден	 крем,	 вафли,	
какао,	 какао	 (пијалaци	врз	база	на	 какао),	 какао	
(производи	 од	 какао),	 какао	 со	 млеко,	 пудинзи,	
сладолед,	 сладолед	 (прашок	 за	 сладолед),	
слаткарски	 производи,	 слатки,	 торти,	 чоколадни	
пијалaци,	чоколадно	млеко	/напивка/,	чоколадa	

(111)	 14181	 (151)	 19/05/2008
(210)	 TM		2006/1002	 (220)	 16/10/2006
	 	 (181)	 16/10/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(300)	 1308031	kl3		06/07/2006		CA;	
	 1308032	kl25		06/07/2006		CA;	
	 1308033	kl35		06/07/2006		CA;	
	 1308036	kl18		06/07/2006		CA	and	
	 1308037	kl14		06/07/2006		CA

(732)	 Westcoast Contempo Fashions Ltd. 
 6700 Southridge Drive, burnaby, British Columbia, 

CANADA V3N 5G3, CA
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

KENSIE

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	3	-	козметика	и	мириси	за	лична	употреба	
кл.	14	-	накит	и	часовници	
кл.	18	 -	рачни	чанти,	чанти	за	преку	рамо,	мали	
чанти,	 рачни	 торби,	 паричници,	 ранци,	 торбички	
за	 појас,	 поштарски	 торби,	 несесери,	 тоалетни	
торбички,	багаж,	чадори	
кл.	 25	 -	 женска	 облека,	 особено	 здолништа,	
куси	 панталони,	 панталони,	 фармерки,	 капри	
панталони,	панталони	со	прерамки,	фустани,	поло	
маици,	плетени	и	волнени	блузи,	блузи,	маици	со	
куси	ракави,	 џемпери,	џемпери	на	 закопчување,	
горни	маички,	маици	со	прерамки,	долни	маици,	
корсети,	 јакни,	 палта,	 блејзери,	 дождовни	
јакни,	 долни	 тренерки,	 горни	 тренерки,	 блузи,	
комбинезони,	 ракавици,	 ракавици	 без	 прсти,	
шалови;	 трикотажа,	 особено	 чорапи,	 доколенки,	
хулакопки;	обувки	и	капи;	машка	облека,	особено	
панталони,	 фармерки,	 кошули,	 маици	 со	 куси	
ракави,	 костуми,	 јакни,	 палта,	 џемпери,	 куси	
панталони,	 долни	 тренерки,	 горни	 тренерки	 и	
обувки	
кл.	35	-	услуги	на	продавница	на	мало	за	облека	и	
додатоци	на	облеката	

(111)	 14046	 (151)	 29/04/2008
(210)	 TM		2006/1004	 (220)	 16/10/2006
	 	 (181)	 16/10/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 China Kweichow Moutai Distillery Co., Ltd
 No. 4 East Mountain Lane, East Road of Outside 

Loop, Guiyang City, Guizhou Province, CN
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
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(510, 511)

кл.	33	 -	 виски,	 ликери,	 вино,	 жестоки	 алкохолни	
пијалaци,	 вино	 од	 диво	 грозје,	 вино	 од	 сорго,	
вињак,	 алкохол	 (овошен	 екстракт	 со	 алкохол),	
алкохолни	пијалaци	 (со	исклучок	на	пиво),	 арак,	
алкохол	

(111)	 13986	 (151)	 15/04/2008
(210)	 TM		2006/1006	 (220)	 18/10/2006
	 	 (181)	 18/10/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(300)	 036607		20/04/2006		JP
(732)	 Nintendo Co., Ltd.
 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto-

shi, Kyoto, JP
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(540)	

WII

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 25	 -	 облека,	 подврски,	 држачи	 за	 женски	
чорапи,	градници	(со	прерамки),	мидери,	ремени	
за	облека,	обувки,	костуми	за	маскенбал,	спортска	
облека,	спортски	чизми	
кл.	 30	 -	 кафе	 и	 какао,	 непечено	 кафе	
(непреработено),	чај,	мирудии	(за	подобрување	на	
вкусот-обично	сол	и	сл.),	мирудии	(од	ароматични	
растителни	 материи),	 ароматични	 препарати	 за	
храна	(не	се	од	есенцијални	масла),	лупен	ориз,	
лупен	овес,	лупен	јачмен,	брашно	за	храна,	глутен	
за	храна,	житни	препарати,	кинески	полнети	кнедли	
(гиоза,	 зготвени),	 сендивичи,	 кинески	 парени	
кнедли	(шумаи,	зготвени),	суши,	пржени	топчиња	
од	 тестена	 смеша	 со	 мали	 парчиња	 октопод	
(такојаки),	 парени	 земички	 полнети	 со	 мелено	
месо	 (нику-манџух),	 хамбургери	 (готови),	 пици	
(готови)	 „ланчпакети”	 (готови)кифла-сендвичи	 со	
виршла	 (готови),	 пити	со	месо	 (готови),	 равиоли	
(готови),	слатки,	леб	и	земички,	смеши	за	слатки	
за	брза	(инстант)	подготовка,	смеши	за	сладолед,	
смеши	за	шербет,тесто	(паста)	од	бадеми,	прашок	
за	 квасец,	 ферментиран	 засладен	 ориз	 (коџи),	
квасец	 прашок	 за	 печење,	 мраз,	 средства	 за	
сврзување	за	сладолед,	прашоци	за	омекнување	
на	месо	за	употреба	во	домаќинство,	талог	од	саќе	
(за	 храна),	 препарати	 за	 зацврстување	 матени	
кремови	
кл.	35	-	рекламирање	преку	интернет,	огласување	
и	 рекламирање,	 обезбедување	 информации	
за	 рекламирање,	 издавање	 трговски	 жигови	
(печати/марки),	 анализа	 на	 деловен	 менаџмент	
или	 деловна	 консултација,	 истражување	
на	 пазарот,	 обезбедување	 информации	 за	
продажба	 на	 стоки,	 деловен	 менаџмент	 за	
хотели,	изготвување	финансиски	биланси,	услуги	
за	 упатување,	 обезбедување	 информации	 за	

вработување,	услуги	за	аукции,	агенции	за	увоз-
извоз,	 организирање	 претплати	 за	 весници,	
репродукција	 (умножување)	 на	 документи,	
услуги	 за	 стенографија,	 работа	 со	 компјутери,	
машини	 за	 пишување,	 телекс	 апарати	 и	 други	
слични	 канцелариски	 машини,	 транскрипција,	
архивирање	 (поднесување)	 документи	 или	
магнетни	ленти,	прием	на	посетители	во	објекти	
(згради),	 изнајмување	 рекламен	 материјал,	
изнајмување	 	 машини	 	 за	 	 пишување,	 машини	
за	 копирање	 и	 програми	 за	 обработка	 на	 текст,	
изнајмување	машини	за	продавање	
кл.	38	 -	 комуникација	 преку	 кориснички	 апарати	
за	видео	игри,	комуникација	преку	рачни	апарати	
за	игри	со	екран	од	 течен	 кристал	 комуникација	
преку	машини	 за	 видео	 игри	што	 се	 активираат	
со	 метални	 пари,	 пренесување	 пораки	 и	 слики	
со	 компјутерска	 поддршка,	 пренесување	
дигитални	податоци,	комуникација	преку	мобилен	
телефон,	 услуги	 за	 телекс,	 комуникација	 преку	
компјутерски	 терминали,	 комуникација	 преку	
телеграми,	 комуникација	 преку	 телефон,	
пренесување	информации	преку	факс,	услуги	за	
повикување	 лица	 преку	 разгласни	 станици	 или	
електронски	пејџер,	електронска	пошта,	друг	вид	
на	 телекомуникации	 (различни	 од	 емитување),	
обезбедување	 информации	 за	 комуникации	
преку	 компјутерски	 терминали,	 со	 употреба	 на	
компјутерска	датотека,	обезбедување	информации	
за	 комуникации	 преку	 компјутерски	 терминали,	
обезбедување	 информации	 за	 соопштување	
податоци,	 обезбедување	 пристап	 до	 интернет,	
обезбедување	пристап	до				комуникациски	мрежи	
преку	 компјутерски	 терминали,	 обезбедување	
пристап	до	комуникациски	мрежи	(вклучително	и	
интернет)	преку	мобилен	телефон,	пренесување	
слики	 и	 звуци,	 телевизиско	 емитување,	
емитување	 преку	 кабелска	 телевизија,	 радио	
емитување,	 други	 видови	 емитувања,	 новински	
агенции,	изнајмување	телекомуникациска	опрема,	
вклучително	 и	 телефонски	 и	 факс	 апарати,	
обезбедување	 информации	 за	 телекомуникации	
(различни	од	емитување)	
кл.	 42	 -	 проектирање	 кориснички	 видео	
игри,	 проектирање,	 претворање	 податоци	
за	 компјутерски	 програми,	 репродукција	 на	
компјутерски	програми,	проверка	и	потврдување	
на	 корисници	 по	 пат	 на	 електронска	 комерција	
преку	централен	компјутер,	изнајмување	магнетски	
ленти,	 ЦД	 POM	 и	 ДВД	 POM	 складирање	 на	
заштитни	програми	за	компјутери	и	компјутерски	
системи	за	кориснички	видео	игри,	обработка	на	
информации	со	помош	на	компјутери,	проектирање,	
програмирање	и	одржување	програми	за	машини	
за	 видео	 игри	 што	 се	 активираат	 со	 метални	
пари	 и	 кориснички	 видео	 игри,	 обезбедување	
информации	 за	 проектирање,	 програмирање	 и	
одржување	компјутерски	програми	за	заштита	на	
системски	 и	 компјутерски	 мрежи	 од	 неовластен	
пристап,	 проектирање	 на	 компјутерски	 софтвер,	
компјутерско	 програмирање	 или	 одржување	 на	
компјутерски	софтвер,	изнајмување	на	компјутери,	
обезбедување	 компјутерски	 програми	 преку	
телекомуникации,	 обезбедување	 компјутерски	
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програми,	инсталирање	на	компјутерски	софтвер	
техничка	 поддршка	 (совети)	 што	 се	 однесуваат	
на	 изведба	 (перформанси),	 работење	 и	 т.н.	 на	
компјутери,	автомобили	и	други	машини	за	кои	е	
потребно	високо	ниво	на	лично	знаење,	стручност	
или	искуство	на	лицата	кои	работат	со	нив,	заради	
постигнување	потребна	прецизност	при	работењето	
со	 истите,	 обезбедување	 метеоролошки	
информации,	 архитектонско	 проектирање,	
премер,	 геолошки	 премер	 или	 истражување,	
проектирање	 машини,	 апарати,	 инструменти	
(вклучително	 и	 нивни	 делови)	 или	 системи	
составени	од	тие	машини,	апарати	и	инструменти,	
испитување,	 контрола	 или	 истражување	 на	
фармацевтски	 препарати,	 козметички	 препарати	
или	 прехранбени	 производи,	 истражување	
во	 областа	 на	 високоградбата	 или	 урбаното	
планирање,	 испитување	 или	 истражување	 во	
областа	на	заштитата	од	загадување,	испитување	
или	 истражување	 во	 областа	 на	 електриката,	
испитување	 или	 истражување	 во	 областа	 на	
градежништвото,	 испитување,	 контрола	 или	
истражување	 во	 областа	 на	 	 	 земјоделството,	
одгледување	добиток	или	рибници,	 	 испитување	
или	 истражување	 во	 областа	 на	 машините,			
апаратите	 и	 инструментите,	 агенции	 или	 услуги	
за	 посредување	 за	 одобрување	 авторски	 права,	
агенции	 за	 социјално	 осигурување,	 изнајмување	
мерни	 апарати,	 изнајмување	 лабораториски	
апарати	и	инструменти,	изнајмување	инструменти	
за	цртање	

(111)	 14109	 (151)	 08/05/2008
(210)	 TM		2006/1007	 (220)	 18/10/2006
	 	 (181)	 18/10/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO., LTD.
 260 JIANXIN EAST ROAD, JIANGBEI DISTRICT, 

CHONGQING, CN
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	12	-	приколки	(возила),	автомобили,	приколки	
за	 живеење,	 коли	 за	 спиење,	 коли,	 шасии	 за	
возила,	 спојки	 за	 копнени	 возила,	 автомобилски	
каросерии,	 мотори	 за	 копнени	 возила,	 волани	
(управувачи)	за	возила	

(111)	 14121	 (151)	 13/05/2008
(210)	 TM		2006/1019	 (220)	 20/10/2006
	 	 (181)	 20/10/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 Bristol-Myers Squibb Company,  
 a Delaware corporation
 345 Park Avenue, New York, New York 10154, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

BEPLITUDE
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 5	 -	 фармацевтски	 препарати	 за	 човекова	
употреба	

(111)	 14189	 (151)	 19/05/2008
(210)	 TM		2006/1020	 (220)	 20/10/2006
	 	 (181)	 20/10/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 Bristol-Myers Squibb Company,  
 a Delaware corporation
 345 Park Avenue, New York, New York 10154, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

IXEMPRA
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 5	 -	 фармацевтски	 препарати	 за	 човекова	
употреба	

(111)	 14080	 (151)	 30/04/2008
(210)	 TM		2006/1034	 (220)	 26/10/2006
	 	 (181)	 26/10/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju, 

trgovinu i usluge ZAGREB
 ulica Marijana Cavica br. 1, HR
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 бела,	жолта,	жолто	портокалова,	црвена	и	светло	
кафена
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(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	29	-	маргарин	

(111)	 14004	 (151)	 22/04/2008
(210)	 TM		2006/1050	 (220)	 30/10/2006
	 	 (181)	 30/10/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 NOVO NORDISK A/S
 2880 Bagsvaerd, DK
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(540)	

НОВОРАПИД

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	5	-	анти-дијабетски	препарати	

(111)	 14006	 (151)	 21/04/2008
(210)	 TM		2006/1051	 (220)	 30/10/2006
	 	 (181)	 30/10/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 Farmasvis dooel
 ul. Londonska 19/3/6 1000, Skopje , MK
(540)	

FENOLIP

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	5	-	фармацевтски	производи	

(111)	 14175	 (151)	 19/05/2008
(210)	 TM		2006/1052	 (220)	 30/10/2006
	 	 (181)	 30/10/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 WYETH HOLDINGS CORPORATION 
 A Maine corporation
 Five Giralda Farms, Madison, 
 New Jersey 07940, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црвена	и	нијанси	на	црвена,	жолта	и	нијанси	на	
жолта,	зелена	и	нијанси	на	зелена,	сина	и	нијанси	
на	сина

(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,	забарски	смоли;	средства	за		дезинфекција;	
препарати	за	уништување	штетници;	фунгициди,	
хербициди	

(111)	 14010	 (151)	 21/04/2008
(210)	 TM		2006/1053	 (220)	 31/10/2006
	 	 (181)	 31/10/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 MITSUBISHI KAGAKU MEDIA CO., Ltd.
 31-19, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokio, JP
(740)	 Бајалски	Димитар,	адвокат	
	 Ул.	Ѓуро	Ѓаковиќ	бр.	72/1-1	1000	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	9	 -	 магнетски	медиуми	 за	 податоци;	 оптички	
медиуми	 за	 податоци;	 медиуми	 за	 складирање	
податоци,	 флопи	 дискети;	 оптички	 дискети;	
универзални	 УСБ	 стикови	 за	 складирање	
на	 податоци;	 касети	 за	 чување	 на	 компакт	
дискови	 и	 дигитални	 разни	 дискови:	 флеш	
мемориски	 картички;	 читачи	 на	 флеш	 картички;	
адаптери	 за	 флеш	 картички;	 двигатели	 на	 хард	
дискови;	 компјутери;	 компјутерски	 софтвер;	
компјутерски	 периферни	 уреди;	 компјутерски	
тастатури;	глувчиња	за	компјутери;	перничиња	за	
компјутерски	 глувчиња;	 филтри	 за	 компјутерски	
екрани	 кои	 штитат	 од	 блештење;	 раствори	
и	 дискети	 за	 чистење	 на	 копјутерски	 глави;	
прекривки	за	компјутери	против	прашина;	ташни	за	
носење	лаптоп	комјутери;	компјутерски	интерфејс	
картички;	 портабл	 касетофони	 и	 рекордери;	
слушалки;	 ѕвучници;	 микрофони;	 батерии;	
електрични,	 научни,	 контролни,	 спасувачки	 и	
образовни	 и	 надгледни	 апарати	 и	 инструменти;	
спроводни,	свртувачки,	преносни,	акумулаторски,	
регулаторски	 или	 командни	 електрични	 апарати	
и	 инструменти;	 апарати	 за	 снимање,	 npенoc	
или	репродукција	 на	 звук	или	 слика;	 автоматски	
машини	за	продавање	и	механизми	за	апарати	кои	
работат	 со	 уфрлување	 паричка;	 каси,	 сметачки	
машини	 и	 опрема	 за	 обработка	 на	 податоци;	
апарати	за	гасенење	пожар	

(111)	 14097	 (151)	 02/05/2008
(210)	 TM		2006/1055	 (220)	 31/10/2006
	 	 (181)	 31/10/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
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(732)	 Kraft Foods Schweiz Holding AG
 Bellerivestrasse 203, CH-8008 Zurich, CH
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 30	 -	 какао,	 чоколада,	 напивки	 од	 какао,	
чоколадни	 напитоци	 и	 препарати	 за	 таквите	
напитоци,	чоколадни	слатки	

(111)	 14098	 (151)	 02/05/2008
(210)	 TM		2006/1056	 (220)	 31/10/2006
	 	 (181)	 31/10/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 Kraft Foods Schweiz Holding AG
 Bellerivestrasse 203, CH-8008 Zurich, CH
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 30	 -	 какао,	 чоколада,	 напивки	 од	 какао,	
чокаладни	 напитоци	 и	 препарати	 за	 таквите	
напитоци,	чоколадни	слатки	

(111)	 14068	 (151)	 29/04/2008
(210)	 TM		2006/1057	 (220)	 31/10/2006
	 	 (181)	 31/10/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju, 

trgovinu i usluge, Zagreb 
 ul. Marijana Cavica br.1, HR
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

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

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	29	-	масло	од	тиква	

(111)	 14178	 (151)	 19/05/2008
(210)	 TM		2006/1060	 (220)	 31/10/2006
	 	 (181)	 31/10/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 Друштво за производсво, трговија и услуги 

„ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ” ДООЕЛ, експорт-
импорт

 с.Романовце 1322 Куманово, MK
(540)	

(591)	 бела,	сина	и	жолта
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	30	-	кафе	
кл.	43	-	подготвување	храна	и	пијалаци	

(111)	 14166	 (151)	 19/05/2008
(210)	 TM		2006/1061	 (220)	 01/11/2006
	 	 (181)	 01/11/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

ГТД Гоце ДООЕЛ увоз-извоз
 ул. Васил Ѓоргов- Капиштец бр. 83 дел 5 зг.1-

1/1 Скопје, MK
(740)	 МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ,	Д.О.О.	Скопје	
	 Ул.	Апостол	Гусларот	3,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	9	-	апарати	за	снимање,	пренос	и	репродукција	
на	звук	или	слика,	магнетски	носачи	на	податоци,	
дискови	за	снимање,	машини	за	сметање	и	опрема	
за	обработка	на	податоци	и	компјутери	
кл.	 11	 -	 апарати	 за	 осветлување,	 греење,	
производство	 на	 пареа,	 варење	 (готвење),	
ладење,	сушење,	вентилација	
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(111)	 14003	 (151)	 17/04/2008
(210)	 TM		2006/1064	 (220)	 01/11/2006
	 	 (181)	 01/11/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 MERCK KGaA, 
 Frankfurter Strasse 250, Darmstadt, DE
(740)	 НОШПАЛ		БОРИС,	адвокат	
	 Ул.	„Љубљанска’’	бб,	1000	Скопје,	1000,	Скопје
(540)	

EPIPEN
(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	

(111)	 14058	 (151)	 24/04/2008
(210)	 TM		2006/1067	 (220)	 02/11/2006
	 	 (181)	 02/11/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 S.C. Johnson Europe B.V.
 Groot Mijdrechtstraat 81, 3640 AB Mijdrecht, NL
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црвена,	бела	и	сива
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 5	 -	 препарати	 за	 убивање	 и	 уништување	
штетници;	 инсектициди;	 заштитувачи	 од	 молци;	
средтства	што	ги	одбиваат	инсектите	

(111)	 14174	 (151)	 19/05/2008
(210)	 TM		2006/1068	 (220)	 02/11/2006
	 	 (181)	 02/11/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 Fresenius Kabi AG
 Friedrichstr. 2-6 60323 Frankfurt am Main, DE
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје

(540)	

ADDAMEL
(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;	забарски	смоли;	средства	за		дезинфекција;	
препарати	за	уништување	штетници;	фунгициди,	
хербициди	

(111)	 14172	 (151)	 19/05/2008
(210)	 TM		2006/1069	 (220)	 02/11/2006
	 	 (181)	 02/11/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 Fresenius Kabi AG
 Friedrichstr. 2-6 60323 Frankfurt am Main, DE
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

PEDITRACE
(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;	забарски	смоли;	средства	за		дезинфекција;	
препарати	за	уништување	штетници;	фунгициди,	
хербициди	

(111)	 14173	 (151)	 19/05/2008
(210)	 TM		2006/1070	 (220)	 02/11/2006
	 	 (181)	 02/11/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 Fresenius Kabi AG
 Friedrichstr. 2-6 60323 Frankfurt am Main, DE
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

VITALIPID
(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;		средства	за		дезинфекција;	
препарати	за	уништување	штетници;	фунгициди,	
хербициди(сите	производи	од	класата	5,	освен	за	
дентални	продукти)	
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(111)	 14012	 (151)	 21/04/2008
(210)	 TM		2006/1071	 (220)	 02/11/2006
	 	 (181)	 02/11/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

ВЕТЕРИНАР ДОО експорт-импорт Гевгелија
 7-Ми Ноември бр. 75, Гевгелија, MK
(540)	

(591)	 бела	и	црвена
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	29	-	јајца	

(111)	 14090	 (151)	 29/04/2008
(210)	 TM		2006/1073	 (220)	 03/11/2006
	 	 (181)	 03/11/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 Smithers-Oasis Company
 2020 Front Street, Suite 301, Cuyahoga Falls, 
 Ohio 44221, US
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 17	 -	 фенолна	 пена	 за	 аранжирање	 цвеќиња	
што	се	продава	во	блокови,	платна,	во	пластични	
решетки	 со	 пластична	 основа,	 на	 пластика,	
хартија,	или	на	уретинска	основа,	за	стабилност	и/	
или	да	содржи	вода	и	да	биде	свиткана	или	не	во	
пластика	за	да	задржи	влага,	во	држачи	за	цвеќе,	
на	 држачи	 и	 во	 вазни;	 уретински	 блокови	 пена,	
платна	и	сечени	и	формирани	облици	

(111)	 14011	 (151)	 21/04/2008
(210)	 TM		2006/1075	 (220)	 06/11/2006
	 	 (181)	 06/11/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 MITSUBISHI KAGAKU MEDIA CO., Ltd.
 31-19, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo, JP

(740)	 Бајалски	Димитар,	адвокат	
	 Ул.	Ѓуро	Ѓаковиќ	бр.	72/1-1	1000	Скопје
(540)	

VERBATIM

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	9	 -	 магнетски	медиуми	 за	 податоци;	 оптички	
медиуми	 за	 податоци;	 медиуми	 за	 складирање	
податоци,	 флопи	 дискети;	 оптички	 дискети;	
универзални	УСБ	стикови	за	складирање	податоци;	
касети	 за	 чување	 компакт	 дискови	 и	 дигитални	
разни	 дискови:	 флеш	 мемориски	 картички;	
читачки	 на	 флеш	 картички;	 адаптери	 за	 флеш	
картички;	двигатели	на	хард	дискови;	компјутери;	
компјутерски	 софтвер;	 компјутерски	 периферни	
уреди;	 компјутерским	 тастатури;	 глувчиња	 за	
компјутери;	перничиња	за	компјутерски	глувчиња;	
филтри	 за	 компјутерски	 екрани	 што	 штитат	
од	 блештење;	 раствори	 и	 дискети	 за	 чистење	
копјутерски	глави;	прекривки	за.компјутери	против	
прашина;	 чанти	 за	 носење	 лаптоп	 комјутери;	
компјутерски	 интерфејс	 картички;	 портабал	
касетофони	 и	 рекордери;	 слушалки;	 звучници;	
микрофони;	 батерии;	 електрични,	 научни,	
контролни,	 спасувачки	 и	 образовни	 и	 надгледни	
апарати	и	инструменти;	спроводни,	раздвојувачки,	
преносни,	 акумулаторски,	 регулаторски	 или	
командни	 електрични	 апарати	 и	 инетрументи;	
апарати	 за	 снимање,	 пренос	 или	 репродукција	
на	 звук	 или	 слика;	 автоматски	 машини	 за	
продавање	и	механизми	за	апарати	што	работат	
со	 уфрлување	 паричка;	 каси,	 сметачки	 машини	
и	опрема	 за	обработка	на	 податоци;	 апарати	 за	
гасенење	пожар	

(111)	 14185	 (151)	 19/05/2008
(210)	 TM		2006/1078	 (220)	 06/11/2006
	 	 (181)	 06/11/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 Здравствена организација, 
 Галенска лабораторија „ФИТОФАРМ” Скопје
 ул. Киро Димишков 40б, 1000 Скопје, MK
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

IVILEN

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 5	 -	 фармацевтски	 производи,	 помошни	
лековити	средтства	

(111)	 14120	 (151)	 13/05/2008
(210)	 TM		2006/1086	 (220)	 08/11/2006
	 	 (181)	 08/11/2016
	 	 	(450)	30/06/2008
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(732)	 EУРОМИЛК ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО експорт- 
импорт

 ул. Лисец бб 1000 Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	29	-	млеко	и	млечни	производи	
кл.	35	-	трговски	дејности	

(111)	 13969	 (151)	 15/04/2008
(210)	 TM		2006/1088	 (220)	 08/11/2006
	 	 (181)	 08/11/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 А.Д. МАКПРОМЕТ- Штип
 ул. Брегалничка бб. 2000 Штип, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

EMELA

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	30	-	бонбони,	карамел	бонбони	
кл.	35	-	трговски	дејности	
кл.	43	-	услужни	дејности	за	снабдување	со	храна	
и	пијалаци	

(111)	 14126	 (151)	 19/05/2008
(210)	 TM		2006/1092	 (220)	 09/11/2006
	 	 (181)	 09/11/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 Checkpoint Systems, Inc.
 101 Wolf Drive, P.O. Box 188 Thorofare, 
 NJ 08086, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

CHECKPOINT

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 9	 -	 компјутерски	 софтвер	 за	 употреба	 во	
малопродажбата	 и	 техничко	 производство	 на	
информатички	 материјали,	 имено,	 компјутерски	

софтвер	за	одредување	на	цените	на	производите;	
електронски	 системи	 за	 обезбедување	 и	 надзор	
што	 содржат	 магнетски	 сензори,	 магнетски	
таблички	и	уреди	за	деактивирање	на	магнетските	
таблички;	 електронски	 системи	 за	 контрола	
на	 пристап	 што	 служат	 за	 обезбедување	 на	
средствата	 на	 претпријатието,	 имено,	 картички	
за	 контрола	 на	 пристапот,	 уреди	 за	 читање	 на	
картичките	за	контрола	на	пристапот,	компјутери	
за	 работа	 и	 контрола	 на	 електронските	 системи	
за	 контрола	 на	 пристапот	 и	 компјутерски	
програми	 за	 функционирање	 на	 електронскиот	
систем	 за	 контрола	 на	 пристапот;	 телевизиски	
системи	со	затворено	коло	наменети	за	следење	
на	 средствата	 што	 опфаќаат	 телевизори,	
контролери,	 камери	и	 компјутери	 за	работење	и	
контрола	на	телевизиските	системи	со	затворено	
коло;	 системи	 за	 идентификација	 на	 радио	
фреквенција	 и	 системи	 за	 надзор,	 наменети	
за	 набљудување	 на	 локацијата	 и	 контрола	 над	
средствата,	што	се	состојат	од	уреди	за	читање	
на	 радио	 фреквенцијата,	 таблички	 -	 носачи	 на	
радио	 фреквенција	 и	 компјутерски	 програми	 за	
работење	 со	 системот	 за	 идентификација	 на	
радиофреквенција	и	системот	за	набљудување	
кл.	16	 -	систем	за	употреба	во	малопродажбата,	
наменети	 за	 обезбедување	 информации	
за	 производи,	 имено	 системи	 за	 писмена	
малопродажна	 промоција	 наменети	 за	 употреба	
во	 рачното	 производство	 на	 информации	 за	
производи,	 при	 што	 наведените	 системи	 се	
состојат	 од	 хартиени	 и	 картонски	 производи,	
имено,	пенкала,	канцелариски	материјал,	печатени	
или	бланко	постери,	печатени	или	бланко	знаци,	
печатени	листови	и	печатени	модели	(мостри)	за	
обесување	во	продажните	простории,	наменети	за	
промоција	на	продажбата;	системи	за	приоритет	
на	купувачите,	наменети	за	одредување	на	редот	
кај	 купувачите,	 при	 што	 наведените	 системи	 се	
состојат	од	печатени	ливчиња	за	одредување	на	
редоследот	на	 	 	купувачите,	држачи	за	печатени	
ливчиња	 за	 одредување	 на	 редоследот	 на	
купувачите	 и	 табли	 за	 екранско	 прикажување;	
рачни	 системи	 за	 печатени	етикети	наменети	 за	
етикетирање	 на	 производи,	 што	 се	 состојат	 од	
печатени	 етикети,	 не	 се	 од	 текстил,	 специјални	
мастила	што	 се	 користат	 во	 маркерите	 за	 цени	
и	 се	 наменети	 за	 одбележување	 на	 етикетите,	
машини	 за	 етикетирање,	 уреди	 за	 издавање	
етикети,	 печатарски	 букви,	 полначи	 на	 мастило	
и	 валци	 за	 мастило	 наменети	 за	 промоција	 на	
продажбата,	за	рекламирање	и	за	набљудување	
на	производите	во	продавниците	на	мало	

(111)	 14152	 (151)	 19/05/2008
(210)	 TM		2006/1096	 (220)	 10/11/2006
	 	 (181)	 10/11/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 LG Electronics Inc.
 20 Yoido-dong, Yongdungpo-gu, Seoul, KP
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје

14152



Glasnik, 15/3,  str. 347-441, juni 2008 Skopje

Trgovski marki

422

(540)	

SHINE BLACK LABEL SERIES

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	9	-	подвижни	апарати	за	комуникација,	особено,	
радиа,	микротелефонска	комбинација,	воки-токи,	
сателитски	 телефони,	 теристријални	 телефони,	
дигитални	мобилни	телефони	

(111)	 14035	 (151)	 02/05/2008
(210)	 TM		2006/1104	 (220)	 14/11/2006
	 	 (181)	 14/11/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 АМТОС АД СКОПЈЕ 
 Бул. Кузман Ј. Питу бр. 28/24, 1000 Скопје, MK
(740)	 ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ	А.Д.	СКОПJЕ		
	 бул.	„Кузман	Јосифовски	Питу„	28	лок.8,	
	 1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	6	-	обични	метали	и	нивните	легури;	метални	
градежни	 материјали;	 метални	 преносни	
конструкции;	 метални	 материјали	 за	 железнички	
шини;	жици	и	кабли	од	обичен	метал;	браварски	
производи,	 мали	 метални	 производи;	 метални	
цевки;	 каси;	 производи	 од	 метал	 што	 не	 се	
опфатени	со	другите	класи,	руди	
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	
кл.	20	-	мебел,	огледала,	рамки	за	слики;	производи	
од	 дрво,	 плута,	 трска,	 рогозина,	 врбови	 прачки,	
рогови,	 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	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.	 35	 -	 огласување,	 	 водење	 	 на	 	 работење,	
управување	со	работи,		канцелариски	работи	
кл.	 36	 -	 осигурување,	 финансиски	 работи,	
монетарни	работи,	работи	поврзани	за	недвижен	
имот	
кл.	 37	 -	 градежни	 конструкции,	 поправки,	
инсталациски	услуги	
кл.	38	-	телекомуникации	
кл.	 39	 -	 транспортни	 услуги,	 пакување	 и	
складирање	стока,	организирање	патувања	
кл.	40	-	обработка	на	материјали	
кл.	41	-	образовни	услуги,	подготвување	настава,	
забава,	спортски	и	културни	активности	
кл.	42	-	научни	и	технолошки	услуги,	истражувања	
и	 планирања	 што	 се	 однесуваат	 на	 истите;	
услуги	 за	 индустриски	 анализи	 и	 истражувања;	
проектирање	и	развој	на	компјутерски	хардвер	и	
софтвер;	правни	услуги	
кл.	43	-	услуги	за	подготвување	храна	и	пијалаци;	
привремено	сместување	
кл.	44	 -	медицински	 услуги;	 ветеринарни	услуги;	
хигиенска	нега	и	нега	на	убавината	на	луѓето	или	
животните;	услуги	од	областа	на				земјоделството,	
градинарството	и	шумарството	
кл.	45	-	лични	и	општествени	услуги	што	ги	даваат	
трети	 лица	 за	 задоволување	 на	 потребите	 на	
поединци;	безбедносни	услуги	за	заштита	на	имот	
и	лица	

(111)	 14088	 (151)	 02/05/2008
(210)	 TM		2006/1110	 (220)	 16/11/2006
	 	 (181)	 16/11/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 Aktiebolaget Electrolux
 SE-105 45 Stockholm, SE
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

BEEP PROTECT

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	7	-	машини	за	миење	садови	и	делови	за	нив	
особено	 кошници;	 машини	 за	 перење,	 сушалки,	
цедење,	(машини	за	цедење),	машини	за	сушење	
како	 центрифуги,	 валци	 за	 пеглање,	 машини	 за	
пеглање,	 електрични	маталки	 за	домаќинството,	
електрични	мелници	за	домаќинството,	електрични	
мешалки,	мачкалки,	машини	/електрични	апарати	
за	 ситнење	 и	 мешање	 намирници/,	 мешалки	 /
миксери/,	машини	за	миксирање	храна,	процесори	
за	храна,	електрична	машина	за	сечење,	машина	
за	мелење	 (дробење),	 делови	 и	 опрема	 за	 сите	
погоренаведени	производи	
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кл.	 11	 -	 фрижидери,	 замрзнувачи,	 шпорети,	
скари,	рерни,	микробранова	печка,	инсталации	и	
апарати	за	климатизација,	вентилатори,	плински	
шпорет,	 плочи	 на	 камин,	 плочи	 за	 греење,	
апарати	за	прочистување	на	водата,	електричен	
чајник,	 машини	 за	 подготвување	 	 греачи	 на	
вода,	 прочистувачи	 за	 	 	 воздух,	 влажначи	 за	
воздух,	тостери,	електрични	калапи	за	колачиња,	
апарати	 и	 инсталации	 за	 сушење,	 кабини	 за	
сушење,	 сушилници,	 делови	 и	 опрема	 за	 сите	
погоренаведени	производи	

(111)	 14122	 (151)	 13/05/2008
(210)	 TM		2006/1111	 (220)	 16/11/2006
	 	 (181)	 16/11/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 Checkpoint Systems, Inc.
 101 Wolf Drive, P.O. Box 188 Thorofare, 
 NJ 08086, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 сива,	бела	и	црвена
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 9	 -	 компјутерски	 софтвер	 за	 употреба	 во	
малопродажбата	 и	 техничко	 производство	 на	
информатички	 материјал,	 имено,	 компјутерски	
софтвер	за	одредување	на	цените	на	производите;	
електронски	 системи	 за	 обезбедување	 и	 надзор	
што	 содржат	 магнетни	 сензори,	 магнетски	
таблички	и	уреди	за	деактивирање	на	магнетните	
таблички;	 електроноки	 системи	 за	 контрола	
на	 пристап	 кои	 служат	 за	 обезбедување	 на	
средствата	 на	 претпријатието,	 имено,	 картички	
за	 контрола	 на	 пристапот,	 уреди	 за	 читање	 на	
картичките	за	контрола	на	пристапот,	компјутери	
за	 работа	 и	 контрола	 на	 електронските	 системи	
за	контрола	на	пристапот;	компјутерски	програми	
за	 функционирање	 на	 електронскиот	 систем	 за	
контрола	 на	 пристапот;	 телевизиски	 системи	
со	 затворено	 коло	што	се	наменети	 за	 следење	
на	 средствата	 	 кои	 опфаќаат	 телевизори,		
контролери,	 камери	и	 компјутери	 за	работење	и	
контрола	на	телевизиските	системи	со	затворено	
коло;	 системи	 за	 идентификација	 на	 радио	
фреквенција	 и	 системи	 за	 надзор,	 наменети	
за	 набљудување	 на	 локацијата	 и	 контрола	 над	
средствата,	што	се	состојат	од	уреди	за	читање	
на	 радио	 фреквенцијата,	 таблички	 -	 носачи	 на	
радио	 фреквенција	 и	 компјутерски	 програми	 за	
работење	 со	 системот	 за	 идентификација	 на	
радио	фреквенција	и	системот	за	набљудување	

кл.	16	-	системи	за	употреба	во	малопродажбата,	
наменети	 за	 обезбедување	 информации	
за	 производи,	 имено	 системи	 за	 писмена			
малопродажна			промоција	наменети	за	употреба	
во	 рачното	 производство	 на	 информации	 за	
производство,	 при	 што	 наведените	 системи	 се	
состојат	 од	 хартиени	 и	 картонски	 производи,	
имено,	пенкала,	канцелариски	материјал,	печатени	
или	бланко	постери,	печатени	или	бланко	знаци,	
печатени	листови	и	печатени	модели	(мостри)	за	
обесување	во	продажните	простории,	наменети	за	
промоција	на	продажбата;	системи	за	приоритет	
на	купувачите,	наменети	за	одредување	на	редот	
кај	 купувачите,	 при	 што	 наведените	 системи	 се	
состојат	од	печатени	ливчиња	за	одредување	на	
редоследот	на	 	 	купувачите,	држачи	за	печатени	
ливчиња	 за	 одредување	 на	 редоследот	 на	
купувачите	 и	 табли	 за	 екранско	 прикажување;	
рачни	 системи	 за	 печатени	етикети	наменети	 за	
етикетирање	 на	 производи,	 што	 се	 состојат	 од	
печатени	етикети	кои	не	се	од	текстил,	специјални	
мастила	што	се	користат	во	маркерите	за	цени	и	
се	 наменети	 за	 одбележување	 етикети,	 машини	
за	 етикетирање,	 уреди	 за	 издавање	 на	 етикети,	
печатарски	букви,	полначи	на	мастило	и	валци	за	
мастило	наменети	за	промоција	на	продажбата,	за	
рекламирање	и	за	набљудување	на	производите	
во	продавниците	на	мало	

(111)	 14066	 (151)	 02/05/2008
(210)	 TM		2006/1132	 (220)	 24/11/2006
	 	 (181)	 24/11/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE 

COLOMBIA
 Calle 73, No.8-13, Bogota, CO
(740)	 Бајалски	Димитар,	адвокат	
	 Ул.	Ѓуро	Ѓаковиќ	бр.	72/1-1	1000	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	16	-	хартија,	картон	и	производи	направени	од	
овие	материјали,	што	не	се	вклучени	во	другите	
класи;	 печатени	 материјали;	 книговезнички	
материјали;	 фотографии;	 канцелариски	
материјали;	адхезиви	за	канцелариски	материјали	
и	 за	 употреба	 во	 домаќинството;	 материјали	 за	
потребите	на	сликарите;	сликарски	четки;	машини	
за	 пишување	 и	 канцелариски	 реквизити	 (освен	
мебел);	 материјал	 за	 инструкции	 и	 предавање	
(освен	 апарати);	 пластични	 материјали	 за	
пакување	(што	не	се	вклучени	во	другите	класи);	
карти	 за	 играње;	 видови	 печатари,	 печатарски	
блокови	
кл.	18	-	кожа	или	имитација	на	кожа	и	производите	
направени	од	овие	материјали	(што	не	се	вклучени	
во	другите	класи);	кожа	од	животни,	крзна;	ковчези	
и	 патнички	 торби;	 чадори,	 чадори	 за	 сонце	 и	
бастуни;	камшици,	узди	и	самар	
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кл.	21	-	садови	и	кутии	за	домаќинството	или	за	во	
кујна	 (не	се	од	скапоцени	метали	или	обвиткани	
со	 нивен	 слој);	 чешли	 и	 сунѓери;	 четки	 (освен	
сликарски	 четки);	 материјали	 за	 изработка	 на	
четки;	 артикли	 за	 чистење;	 жица	 за	 стружење;	
необработено	или	полуобработено	стакло	(освен	
стакло	за	згради);	стакларија,	порцелан	и	земјени	
производи	(што	не	се	вклучени	во	другите	класи),	
неелектрични	машини	за	кафе	
кл.	25	-	облека,	обувки,	прекривки	за	глава	
кл.	 30	 -	 кафе,	 чај,	 какаo	 шеќер,	 ориз,	 тапиока,:	
саго,	 замена	 за	 кафе;	 брашно	 и	 производи	 од	
жита,	леб,	сладолед,	мед,	меласа;	квасец,	прашок	
за	печење,	сол,	сенф;	оцет,	сосови	(како	мирудии),	
мирудии;	мраз,	напивки	на	база	на	кафе,	какао	и	
чоколадо	
кл.	43	-	услуги	за	подготвување	храна	и	пијалаци	
за	потрошувачка	на	луѓето;	ресторани,	кафетерии,	
привремено	сместување	

(111)	 14002	 (151)	 17/04/2008
(210)	 TM		2006/1145	 (220)	 30/11/2006
	 	 (181)	 30/11/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 ORGANON AGENCIES B.V. Weth van Eschstraat 
 1 PO Box 20 5340 BH Oss , NL
(740)	 НОШПАЛ		БОРИС,	адвокат	
	 Ул.	„Љубљанска’’	бб,	1000	Скопје,	1000,	Скопје
(540)	

ORGAMETRIL

(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	

(111)	 14184	 (151)	 19/05/2008
(210)	 TM		2006/1146	 (220)	 30/11/2006
	 	 (181)	 30/11/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 AstraZeneca AB
 Vastra Malarehamnen 9, S-151 85 Sodertalje, SE
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

FIDARIS

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	5	 -	фармацевтски	препарати	за	 третирање	и	
превенција	на	атеросклероза	

(111)	 14091	 (151)	 29/04/2008
(210)	 TM		2006/1162	 (220)	 01/12/2006
	 	 (181)	 01/12/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 Societa Italo Britannica L. Manetti- H. Roberts & 

C.p.a.
 Via Pellicceria, 8 Firenze, IT
(740)	 ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ	А.Д.	СКОПJЕ		
	 бул.	„Кузман	Јосифовски	Питу„	28	лок.8,	
	 1000,	Скопје
(540)	

ROGE CAVAILLES

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 3	 -	 средства	 за	 белење	 и	 други	 супстанции	
за	 перење;	 препарати	 за	 чистење,	 полирање,	
триење	 и	 нагризување;	 сапуни,	 парфимерија,	
етерични	масла;	 козметички	производи,	лосиони	
за	коса;	препарати	за	нега	на	забите	
кл.	 5	 -	 фармацевтски	 и	 ветеринарни	 препарати;	
санитарни	 препарати	 за	 медицински	 цели;	
диететски	 супстанции	 што	 се	 користат	 во	
медицината;	 храна	 за	 бебиња;	 фластери,	
материјали	за	завои;	материјали	за	пломбирање	
заби	и	забарски	смоли;	средства	за		дезинфекција;	
препарати	за	уништување	штетници;	фунгициди,	
хербициди	

(111)	 13964	 (151)	 15/04/2008
(210)	 TM		2006/1163	 (220)	 01/12/2006
	 	 (181)	 01/12/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 PODRAVKA prehrambena industrija d.d.
 Ante Starcevica 32, HR-48000 Koprivnica, HR
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(540)	

OD SRCA SRCU

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	29	-	супи;	концентрати	за	супи;	супи	од	месни	
концентрати;	 супи	 од	 зеленчук	 (состојки	 за	
пoдготвување	 супи	 од	 зеленчук);	 супи	 од	 зелен;	
супи,	чисти	(бистри),	месни,	/бујон/	
кл.	 35	 -	 огласување	 и	 рекламирање;	
водење	 комерцијални	 работи;	 комерцијална	
администација;	канцелариски	работи	
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(111)	 14039	 (151)	 22/04/2008
(210)	 TM		2006/1164	 (220)	 01/12/2006
	 	 (181)	 01/12/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 Друштво за производство и преработка на 

месо АГРИА-АГРОИНДУСТРИСКА ГРУПАЦИЈА 
ДОО Велес

 Нас. Бабуна бр. 66 Велес, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 бела,	жолта	и	црвена
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 29	 -	 месо,	 месо	 (замрзнато),	 месо	
(конзервирано	 месо),	 месо	 (месен	 сок),	 месо	
(месни	 екстракти),	 масти	 за	 јадење,	 мрсни	
супстанции	за	производство	на	масти	за	јадење,	
колбаси	 (месни),	 паштета	 (паштета	 од	 џигер),	
прехранбени	 масти,	 салами,	 саламурење,	 сало,	
свинско	месо,	сланина,	сувомесни	производи,	црн	
дроб	
кл.	31	 -	 брашно	 за	животни,	 брашно	 за	 товење,	
добиток	 (храна	 за	 добиток),	 добиточна	 репка,	
добиточна	 сол,	 животни	 -	 живи,	 жита	 (остатоци	
од	 обработка)	 за	 добиточна	 храна,	 крма,	 крма	
за	 јакнење,	 напој	 со	 трици	 (храна	 за	 добиток),	
прехранбени	производи	за	животни,	протеини	за	
исхрана	 на	 животните,	 пченица,	 пченка,	 товење	
на	животни	(производи	за	товење	на	животните),	
храна	за	животни	
кл.	35	-	увоз	-	извоз	(агенции	за	извоз-увоз),	помош	
во	 управување	 со	 индустриски	 или	 трговски	
претпријатија	

(111)	 13979	 (151)	 15/04/2008
(210)	 TM		2006/1175	 (220)	 05/12/2006
	 	 (181)	 05/12/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 easyGroup IP Licensing Limited The Rotunda 
 42-43 Gloucester Crescent Camden, 
 London, NW1 7DL, UK
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(540)	

EASYJET

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	16	-	печатени	работи	и	публикации;	обвивки	и	
опаковки;	книги,	прирачници,	памфлети,	билтени,	

албуми,	 весници,	 магазини	 и	 периодичници;	
билети,	ваучери,	купони	и	патни	документи;	лични	
карти;	 налепници	и	етикети;	 постери,	 поштенски	
картички,	 календари,	 дневници,	 фотографии,	
карти	 за	 подароци	 и	 честитки;	 материјали	 за	
подучување	 и	 за	 инструкции;	 канцеларисиски	
материјали,	 материјалуи	 за	 уметници,	 карти	 за	
играње,	инструменти	за	пишување	
кл.	 39	 -	 транспортирање	 на	 производи,	 патници	
и	 патувачи	 по	 воздушен	 пат;	 авионски	 и	
шпедитерски	услуги;	аеродромски	чек-ин	 (check-
in)	 услуги;	 аранжирање	 и	 транспортирање	 на	
производи,	 патници	 и	 патувачи	 по	 земја	 и	 вода;	
авионски	 услуги;	 услуги.на	 манипулирање	
со	 багаж;	 услуги	 на	 карго	 манипулирање	 и		
товарни	 услуги	 (возарина);	 шпедитерски	 услуги,	
амбулантни	 услуги;	 аранжирање,	 оперирање	
и	 овозможување	 на	 средства/капацитети	 за	
крстосување,	 тури,	 екскурзии	 и	 одмори;	 чартер	
на	 авиони;	 закуп	 и	 наем	 на	 авиони,	 возила	
и	 бродови;	 услуги	 на	 паркирање	 на	 авиони,	
услуги	на	туристички	агенции	и	туристички	бира;	
советодавни	и	информативни	услуги	во	врска	со	
гореспоменатите	 услуги;	 информативни	 услуги	
во	 врска	 со	 транспортните	 услуги,	 вклучително	
и	 информативни	 услуги	 овозможени	 on-line	 од	
компјутерска	база	на	податоци	или	интернет	
кл.	43	-	привремено	сместување;	снабдување	храна	
и	пијалаци;	кетеринг;	услуги	на	хотели,	ресторани,	
кафе	 и	 бар	 услуги;	 услуги	 на	 менаџмент	 на	
хотели	и	резервации;	овозможување	на	средства/
капацитети	 за	 изложби	 и	 конференции;	 услуги	
на	 букирање	 и	 резервации	 кои	 се	 однесуваат	
на	 сите	 гореспоменати	 услуги;	 вклучително,	 но	
не	 и	 ограничено,	 сите	 гореспоменати	 услуги	
овозможени	 преку	 телекомуникациски	 мрежи,	
преку	online	испорака	и	по	пат	на	интернет	и	www	
(word	wide	web)	

(111)	 14129	 (151)	 13/05/2008
(210)	 TM		2006/1177	 (220)	 06/12/2006
	 	 (181)	 06/12/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 Дипл. инж. Лидија Балтовска 
 ул. Франклин Рузвелт бр. 22 1000 Скопје, MK
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црна,	бела	и	сива
(551)	 индивидуална
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(510, 511)

кл.	 31	 -	 земјоделски,	 градинарски	 и	 шумски	
производи	и	зрнести	производи	што	не	се	опфатени	
со	другите	класи;	животни	(живи);	свежо	овошје	и	
зеленчук,	семиња,	билки	и	природно	цвеќе;	храна	
за	животни;	пивски	слад	
кл.	 32	 -	 пиво;	 минерална	 и	 сода	 вода	 и	 други	
безалкохолни	 пијалаци;	 пијалаци	 од	 овошје	 и	
овошни	 сокови;	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалаци	
кл.	33	-	алкохолни	пијалаци	(освен	пиво)	

(111)	 14124	 (151)	 13/05/2008
(210)	 TM		2006/1178	 (220)	 06/12/2006
	 	 (181)	 06/12/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 ДПТУ „Са-Тра” доо Скопје
 ул. 12 бр. 6 нас. Илинден 1041 Скопје, MK
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 темно	жолта,	светло	жолта,	црвена,	црна	и	сива
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 12	 -	 возила;	 апарати	 за	 движење	 по	 земја,	
воздух	или	вода	
кл.	 35	 -	 огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	 со	 работи;	 канцелариски	 работи,	
а	 особено	 големопродажба	 и	 малопродажба	
на	 возила,	 репроматеријали	 за	 поправки	 и	
одржување	 на	 возилата,	 како	 и	 дополнителна	
опрема	за	истите	
кл.	 37	 -	 градежни	 конструкции;	 поправки;	
инсталациски	 услуги,	 а	 особено	 услуги	 што	 се	
однесуваат	на	поправка	и	одржување	на	возила	
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,	а	особено	услуги	што	
се	поврзани	со	дизајнирање	на	возила	и	стилско	
редизајнирање	на	постоечките	возила	

(111)	 14132	 (151)	 13/05/2008
(210)	 TM		2006/1179	 (220)	 06/12/2006
	 	 (181)	 06/12/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 ДПТУ „Са-Тра” доо Скопје
 ул.12 бр. 6 нас. Илинден 1041 Скопје , MK
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје

(540)	

(591)	 темно	 жолта,	 светло	 жолта,	 црвена,	 црна,	
сива,	 темно	 кафена,	 светло	 кафена,	 бела	 и	
портокалова

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 12	 -	 возила;	 апарати	 за	 движење	 по	 земја,	
воздух	или	вода	
кл.	 35	 -	 огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	 со	 работи;	 канцелариски	 работи,	
а	 особено	 големопродажба	 и	 малопродажба	
на	 возила,	 репроматеријали	 за	 поправки	 и	
одржување	 на	 возила,	 	 како	 и	 дополнителна	
опрема	за	истите	
кл.	 37	 -	 градежни	 конструкции;	 поправки;	
инсталациски	 услуги,	 а	 особено	 услуги	 кои	 се	
однесуваат	на	полравка	и	одржување	на	возила	
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,	а	особено	услуги	што	
се	 поврзани	 со	 дизајнирање	 возила	 и	 стилско	
редизајнирање	на	постоечки	возила	

(111)	 14157	 (151)	 19/05/2008
(210)	 TM		2006/1184	 (220)	 08/12/2006
	 	 (181)	 08/12/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 Genzyme Corporation
 500 Kendall Street Cambridge, 
 Massachusetts 02142, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

CAMPATH

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 5	 -	 терапевтски	 антитела	 за	 употреба	 како	
анти-лимфоцитни	агенси	

(111)	 14154	 (151)	 19/05/2008
(210)	 TM		2006/1185	 (220)	 08/12/2006
	 	 (181)	 08/12/2016
	 	 	(450)	30/06/2008
(732)	 Genzyme Corporation
 500 Kendall Street Cambridge, 
 Massachusetts 02142, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје

14124



Glasnik, 15/3,  str. 347-441, juni 2008 Skopje   

Trgovski marki

427

(540)	

CLOLAR

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 5	 -	 фармацевтски	 препарати	 од	 областа	 на	
онкологијата	

(111)	 14113	 (151)	 09/05/2008
(210)	 TM		2006/1193	 (220)	 12/12/2006
	 	 (181)	 12/12/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 Keyline Brands Limited
 3-5 Armstrong Way, Great Western Industrial 

Park, Southall, Middlesex UB2 4SD , UK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

AAPRI

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	3	-	тоалетни	производи,	козметички	производи	
за	 нега	 на	 кожа,	 производи	 за	 чистење	 кожа,	
производи	 за	 хидратација	 на	 кожата,	 производи	
за	 употреба	 во	 бања	 и	 туширање,	 производи	
за	 симнување	 шминка,	 шамичиња	 натопени	 во	
козметички	 лосиони,	 козметички	 производи	 за	
нанесување	на	нокти	(лак	за	нокги),	производи	за	
чистење,	хидратација	и	нега	на	нокти	

(111)	 14141	 (151)	 19/05/2008
(210)	 TM		2006/1194	 (220)	 13/12/2006
	 	 (181)	 13/12/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 International Paper Company 
 a Corporation of the State of New 
 6400 Poplar Avenue, Memphis, 
 Tennessee 38197, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	1	-	пулпа,	имено,	целулозна	пулпа,	воздушеста	
(пердувеста)	пулпа,	дрвена	пулпа,	хартиена	пулпа	
што	 се	 користи	 при	 производство	 на	 хартија	 и	
сурова	пулпа	
кл.	 16	 -	 хартија	 за	 печатење,	 публикација,	
репродукција,	 копирање,	 пишување	 и	 цртање;	
хартија	 и	 тенок	 картон,	 дебел	 картон,	 рамен	
површински	картон,	брановит	(коругиран)	картон,	

лепенки	 (слоевити	 картони)	 и	 производи	што	 се	
прават	од	истите	вклучително	кутии,	 контејнери,	
картонски	амбалажа	и	преобликувани	картони	за	
правење	кутии	

(111)	 14156	 (151)	 19/05/2008
(210)	 TM		2006/1195	 (220)	 13/12/2006
	 	 (181)	 13/12/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 Wm WRIGLEY Jr. Company
 410 North Michigan Avenue, Chicago, 
 Illinois 60611, US
(740)	 Бајалски	Димитар,	адвокат	
	 Ул.	Ѓуро	Ѓаковиќ	бр.	72/1-1	1000	Скопје
(540)	

AIRWAVES DROPS

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	30	 -	 слаткарски	производи,	 гуми	за	џвакање,	
гуми	 за	 џвакање	 од	 кои	 се	 прават	 балончиња,	
бонбони	и	бонбони	со	вкус	на	нане	

(111)	 13995	 (151)	 22/04/2008
(210)	 TM		2006/1205	 (220)	 18/12/2006
	 	 (181)	 18/12/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(300)	 2425310		23/06/2006		UK
(732)	 Dunhill Tobacco of London Limited
 1A St.James‘s Street, London,SW1A 1EF, UK
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	34	-	цигарети,пури,	цигарилоси	(тенки	цигари),	
тутун	 за	 завиткување,	 тутун	 за	 луле,	 тутун	 и	
тутунски	производи	

(111)	 14049	 (151)	 22/04/2008
(210)	 TM		2006/1207	 (220)	 19/12/2006
	 	 (181)	 19/12/2016
	 	 (450)	 30/06/2008

14049
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(732)	 Vlasinka d.o.o.
 Risinska br. 12a, 11000 Belgrade, YU
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 32	 -	 пиво,	 минерални	 игазирани	 води	 и	
останати		безалкохолни	пијалаци,	овошје	напивски	
и	овошни	сокови,	сирупи	и	останати	препарати	за	
подготвување	напивки	

(111)	 13991	 (151)	 22/04/2008
(210)	 TM		2006/1220	 (220)	 19/12/2006
	 	 (181)	 19/12/2016
	 	 (450)	 30/06/2008
(300)	 2425192		22/06/2006		UK
(732)	 Dunhill Tobacco of London Limited
 1A St.James‘s Street, London,SW1A 1EF, UK
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(540)	

DUNHILL REFINADO

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	34 -	цигари,	пури,	цигарилоси	 (тенки	цигари),	
тутун	 за	 завиткување,	 тутун	 за	 луле,	 тутун	 и	
тутунски	производи	

(111)	 14001	 (151)	 17/04/2008
(210)	 TM		2007/29	 (220)	 11/01/2007
	 	 (181)	 11/01/2017
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 MERCK & CO., Inc., a New Jersey corporation
 One Merck Drive, P.O.Box 100, Whitehouse 

Station, New Jersey, US
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(540)	

TRIVOLVE

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 5	 -	 фармацевтски	 и	 ветеринарни	 препарати;	
санитарни	 препарати	 за	 медицински	 цели;	
диететски	 супстанции	 што	 се	 користат	 во	
медицината,	 храна	 за	 бебиња,	 фластери,	
материјали	за	завои,	материјали	за	пломбирање	
заби	и	забарски	смоли,	средства	за		дезинфекција,	
препарати	за	уништување	штетници,	фунгициди,	
хербициди	

(111)	 14108	 (151)	 08/05/2008
(210)	 TM		2007/33	 (220)	 16/01/2007
	 	 (181)	 16/01/2017
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 Друштво за промет и услуги 
 ЕГОБАР ДОО Скопје
 Ул. Лондонска бр. 17, Скопје, MK
(740)	 ПЕТКОВСКИ	БРАНКО,	адвокат	
	 Ул.	Народен	Фронт	бр.7/4	1000	Скопје
(540)	

EVERYTHING GOES ON
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	37	-	услуги	во	областа	на	градежништвото	
кл.	 41	 -	 образовни	 услуги;	 забава;	 спортски	 и	
културни	активности	
кл.	 43	 -	 ресторантски	 и	 бар	 услуги;	 хотелски	
услуги	

(111)	 14111	 (151)	 08/05/2008
(210)	 TM		2007/34	 (220)	 16/01/2007
	 	 (181)	 16/01/2017
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 Друштво за промет и услуги 
 ЕГОБАР ДОО Скопје
 Ул. Лондонска бр. 17, Скопје, MK
(740)	 ПЕТКОВСКИ	БРАНКО,	адвокат	
	 Ул.	Народен	Фронт	бр.7/4	1000	Скопје
(540)	

EGO BAR
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	37	-	услуги	во	областа	на	градежништвото	
кл.	 41	 -	 образовни	 услуги;	 забава;	 спортски	 и	
културни	активности	
кл.	 43	 -	 ресторантски	 и	 бар	 услуги;	 хотелски	
услуги	

(111)	 14107	 (151)	 08/05/2008
(210)	 TM		2007/35	 (220)	 16/01/2007
	 	 (181)	 16/01/2017
	 	 (450)	 30/06/2008

13991
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(732)	 Друштво за промет и услуги 
 ЕГОБАР ДОО Скопје
 Ул. Лондонска бр. 17, Скопје, MK
(740)	 ПЕТКОВСКИ	БРАНКО,	адвокат	
	 Ул.	Народен	Фронт	бр.7/4	1000	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	37	-	услуги	во	областа	на	градежништвото	
кл.	 41	 -	 образовни	 услуги;	 забава;	 спортски	 и	
културни	активности	
кл.	 43	 -	 ресторантски	 и	 бар	 услуги;	 хотелски	
услуги	

(111)	 14144	 (151)	 19/05/2008
(210)	 TM		2007/43	 (220)	 17/01/2007
	 	 (181)	 17/01/2017
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GmbH & 

Co. KG
 Bussmatten 1 Buehl 77815 , DE
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

ALLUNA

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 5	 -	 фармацевтски	 препарати	 и	 супстанции	
за	 употреба	 на	 човекот;	 диететски	 супстанци	 за	
медицинска	 употреба;	 витамински	 и	 минерални	
препарати	

(111)	 14065	 (151)	 29/04/2008
(210)	 TM		2007/46	 (220)	 18/01/2007
	 	 (181)	 18/01/2017
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 Hayat Kimya Sanayi Anonim Sirketi
 Cobancesme Sanayi Caddesi No: 16, Yenibosna, 

Istanbul, TR
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(540)	

ЈОLY

(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл.	 5	 -	 фармацевтски	 и	 ветеринарни	 препарати;	
санитетски	 препарати	 за	 медицинска	 употреба;	
хигиенски	производи	особено	хигиенски	производ	
за	 телесни	 течности	 вклучително	 и	 оние	 што	
се	 користат	 за	 пациенти	 со	 инконтиненција	 и	
менструација,	особено	влошки,	тампони,	пелени,	
гаќи;	фластери	 за	 плускавици,	фластери,	 завои,	
материјали	 за	 завои	 за	 медицинска	 употреба;	
диететски	супстанци	прилагодени	за	медицинска	
употреба,	храна	за	деца;	материјали	за	превивање;	
материјали	 за	 пломбирање	 заби	 и	 забни	
отисоци;	 дезинфекциски	 средства;	 производи	 за	
уништување	 животински	 штетници;	 фунгициди,	
хербициди,	отстранувачи	на	непријатни	миризби	
за	 соби,	 возила	 и	 останати	 места,	 освежувачи	
на	 воздух,	 дезодоранси	 освен	 оние	 за	 лична	
употреба	
кл.	16	-	производи	од	хартија;	хартиени	шамичиња,	
салвети	 и	 крпи;	 влажни	 шамичиња;	 	 тоалетни	
хартии;		перничиња	и	шамичиња	за	отстранување	
шминка;	пелени	за	еднократна	употреба	

(111)	 14064	 (151)	 29/04/2008
(210)	 TM		2007/47	 (220)	 18/01/2007
	 	 (181)	 18/01/2017
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 Hayat Kimya Sanayi Anonim Sirketi
 Cobancesme Sanayi Caddesi No: 16, Yenibosna, 

Istanbul, TR
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(540)	

HAYAT

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 3	 -	 производи	 за	 белење	 и	 други	 производи	
за	 перење	 алишта;	 препарати	 за	 чистење,	
полирање,	рибање	и	стругање;	детергенти	(освен	
оние	 за	 индустриска	 и	 медицинска	 употреба);	
сапуни;	парфимерија,	етерични	масла,	козметика,	
шампони,	 	 лосиони	 за	 коса;	 пасти	 за	 заби,	
производи	 за	 нега	 на	 бебиња,	 особено	 кади	 за	
капење	бебиња,	козметички	креми	за	доенчиња,	
шамичиња	натопени	со	масло	за	нега	на	кожа	и	
шампони	за	деца;	приготовки	за	чистење	кожа	во	
течна	и	цврста	состојба	
кл.	 5	 -	 фармацевтски	 и	 ветеринарни	 препарати;	
санитетски	 препарати	 за	 медицинска	 употреба;	
хигиенски	производи	особено	хигиенски	производ	
за	 телесни	 течности	 вклучително	 и	 оние	 што	
се	 користат	 за	 пациенти	 со	 инконтиненција	 и	
менструација,	особено	влошки,	тампони,	пелени,	
гаќи;	фластери	 за	 плускавици,	фластери,	 завои,	
материјали	 за	 завои	 за	 медицинска	 употреба;	
диететски	супстанци	прилагодени	за	медицинска	
употреба,	храна	за	деца;	материјали	за	превивање;	
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материјали	 за	 пломбирање	 заби	 и	 забни	
отисоци;	 дезинфекциски	 средства;	 производи	 за	
уништување	 животински	 штетници;	 фунгициди,	
хербициди,	 отстранувачи	 на	 непријатни	миризби	
за	 соби,	 возила	 и	 останати	 места,	 освежувачи	
на	 воздух,	 дезодоранси	 освен	 оние	 за	 лична	
употреба	
кл.	16	-	производи	од	хартија;	хартиени	шамичиња,	
салвети	 и	 крпи;	 влажни	 шамичиња;	 	 тоалетни	
хартии;		перничиња	и	шамичиња	за	отстранување	
шминка;	пелени	за	еднократна	употреба	

(111)	 14036	 (151)	 22/04/2008
(210)	 TM		2007/57	 (220)	 23/01/2007
	 	 (181)	 23/01/2017
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 SAINT-GOBAIN VIDROS S.A.
 Av. Santa Marina, No. 482, 3rd floor, 
 Sao Paulo, BR
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(540)	

МАRINEX

(551)	 индивидуална

(510,	511)

кл.	21	-	опрема	за	кујна,	комплет	за	јадење,	сад	за	
печење,	сад	за	салата,	 големи	шолјички,	 кригли,	
чинии,	 чаши,	 десертни	 чаши,	 стаклени	 тегли,	
стаклени	бокали,	комплети	за	кафе,	копмлети	за	
чај,	 капачиња	за	пладњеви	(тацни),	капачиња	за	
тенџериња	 (лонци),	 капачиња	 за	 калапи,	 садови	
за	путер,	садови	за	 јадење,	садови	за	феијоада,	
садови	 за	 супа,	 капачиња	 за	 садови	 за	 супа,	
калапи	за	пица,	садови	за	шеќер,	сад	(ведро)	за	
мраз,	 домашни	 послужавници,	 основни	 плочи,	
стаклени	садови	за	употреба	во	кујна	

(111)	 14037	 (151)	 30/04/2008
(210)	 TM		2007/59	 (220)	 23/01/2007
	 	 (181)	 23/01/2017
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 Deutsche Telekom AG
 Friedrich-Ebert-Allee 140, D-53113 Bonn, DE
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(540)	

T-MOBILE MAX

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	9	-	електрични,	електронски,	оптички	апарати	
и	инструменти,	 како	и	апарати	и	инструменти	за	

мерење,	сигнализација,	контрола	и	обука;	апарати	
за	снимање,	пренос,	обработка	и	репродукција	на	
звук,	слика	или	податоци	во	електронски	формат	
(се	 додека	 е	 вклучено	 во	 класата	 9);	 носачи	 на	
податоци	што	се	покренуваат	машински,	особено	
магнетски,	 електрични	 и	 оптички	 носачи	 за	
снимање,	 репродукција,	 пренос	 и	 обработка	 на	
звук,	слики	или	податоци;	автомати	и	механизми	за	
автоматски	уреди	што	се	задвижуваат	со	претходно	
уфрлање	на	паричници;	опрема	и	 компјутери	 за	
обработка	 на	 податоци;	 компјутерски	 програми	
(зачувани),	компјутерски	софтвер	(зачуван)	
кл.	 16	 -	 печатарски	 производи,	 посебно	
одбележани	и/или	печатени	карти	од	картон	или	
пластика;	 материјали	 за	 учење	 и	 инструкции	
(освен	 апарати);	 фотографии;	 канцелариски	
прибор	(освен	мебел)	
кл.	 35	 -	 огласување	 и	 деловно	 управување;	
собирање,	систематизација	и	економска	анализа	
на	податоци	и	информации	во	компјутерските	бази	
на	 податоци;	 деловна	 администрација;	 услуги	
на	 малопродажба	 врзани	 за	 телекомуникација	
и	 опрема	 за	 пренос	 на	 податоци;	 услуги	 на	
малопродажба;	 исто	 така,	 преку	 интернет	 и	
останати	комуникациски	мрежи	во	подрачјето	на	
забава	 и	 комуникации,	 посебно	 со	 аудио,	 видео	
и	останати	мултимедијални	содржини;	 како	и	 со	
софтверот	
кл.	36	-	финансиски	услуги,	парични	работи,	услуги	
на	управување	со	недвижности	
кл.	 38	 -	 телекомуникации;	 управување	 и	
изнајмување	телекомуникациска	опрема,	посебно	
радио	 и	 телевизија;	 собирање	 и	 преземање	
вести;	собирање	и	преземање	податоци,	посебно	
пренос	на	податоци	во	комуникација,	податоци	и	
компјутерски	мрежи,	овозможување	на	достапно	
време	 до	 податоците	 во	 комуникацијата,	
податоците	и	компјутерски	мрежи	
кл.	 42	 -	 компјутерско	 програмирање;	 развој,	
одржување	и	обновување	на	софтвер	на	база	на	
податоци,	 услуги	 на	 база	 на	 податоци,	 особено	
овозможување	 и	 изнајмување	 пристапно	 време	
до	 базите	 на	 податоци,	 изнајмување	 опрема	 за	
обработка	на	податоци	и	компјутери;	лиценцирање	
на	 правата	 на	 индустриска	 сопственост;	
лиценцирање	на	софтверот;	студии	на	техничките	
проектирања	и	услуги	на	планирање	поврзани	со	
опрема	 за	 телекомуникациски	 услуги	 и	 дизајн;	
индустриска	анализа	и	истражувачки	услуги	

(111)	 14070	 (151)	 05/05/2008
(210)	 TM		2007/858	 (220)	 03/09/2007
	 	 (181)	 03/09/2017
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 Фаредин	Адеми	and	
	 Ќани	Адеми
	 ул.”Атинска”	бр.13,	1000	Скопје,	MK	and	
	 Скопје,	Атинска	13	,	MK
(540)	

SWORD
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(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	34	-	тутун,	производи	за	пушачите,	кибрит	

(111)	 14067	 (151)	 05/05/2008
(210)	 TM		2007/859	 (220)	 03/09/2007
	 	 (181)	 03/09/2017
	 	 (450)	 30/06/2008
(732)	 Фаредин	Адеми	and	
	 Ќани	Адеми
	 ул.”Атинска”	бр.13,	1000	Скопје,	MK	and	
	 Скопје,	Атинска	13	,	MK
(540)	

FS INTERNATIONAL

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	34	-	тутун,	производи	за	пушачите,	кибрит	
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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

PREGLEDI

	 (510)		 (111)	 	 (510)		 				(111)	 	 (510)		 (111)	
	 kl.	1	 13965
	 	 14043
	 	 14084
	 	 14102
	 	 14141

	 kl.	2	 14102

	 kl.	3	 13956
	 	 13965
	 	 13989
	 	 13990
	 	 13992
	 	 13997
	 	 14019
	 	 14059
	 	 14060
	 	 14061
	 	 14064
	 	 14087
	 	 14091
	 	 14095
	 	 14102
	 	 14113
	 	 14134
	 	 14163
	 	 14177
	 	 14181
	 	 14199
	 	 14200

	 kl.	4	 14102
	 	 14142
	 	 14167
	 	 14168
	 	 14199

	 kl.	5	 13937
	 	 13940
	 	 13945
	 	 13951
	 	 13953
	 	 13954
	 	 13957
	 	 13968
	 	 13970

	 	 13971
	 	 13975
	 	 13976
	 	 13988
	 	 13998
	 	 14001
	 	 14002
	 	 14003
	 	 14004
	 	 14005
	 	 14006
	 	 14007
	 	 14008
	 	 14009
	 	 14013
	 	 14019
	 	 14020
	 	 14026
	 	 14027
	 	 14028
	 	 14029
	 	 14030
	 	 14031
	 	 14032
	 	 14040
	 	 14058
	 	 14061
	 	 14064
	 	 14065
	 	 14087
	 	 14091
	 	 14095
	 	 14101
	 	 14121
	 	 14128
	 	 14136
	 	 14143
	 	 14144
	 	 14154
	 	 14157
	 	 14158
	 	 14163
	 	 14172
	 	 14173
	 	 14174
	 	 14175

	 	 14184
	 	 14185
	 	 14189
	 	 14191
	 	 14192

	 kl. 6	 13944
	 	 14035

	 kl. 7	 13947
	 	 14088
	 	 14161
	 	 14180

	 kl. 9	 13947
	 	 13952
	 	 13961
	 	 13966
	 	 13981
	 	 14010
	 	 14011
	 	 14014
	 	 14033
	 	 14037
	 	 14041
	 	 14044
	 	 14047
	 	 14048
	 	 14050
	 	 14051
	 	 14052
	 	 14055
	 	 14056
	 	 14057
	 	 14085
	 	 14086
	 	 14099
	 	 14100
	 	 14114
	 	 14116
	 	 14117
	 	 14119
	 	 14122
	 	 14126
	 	 14152
	 	 14166
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	 (510)		 (111)	 	 (510)		 (111)	 	 (510)		 (111)	

Pregledi

	 	 14171
	 	 14186
	 	 14187
	 	 14188

	 kl.	10	 14002
	 	 14003
	 	 14013
	 	 14050
	 	 14130
	 	 14136
	 	 14155
	 	 14191

	 kl.	11	 14088
	 	 14142
	 	 14166
	 	 14180

	 kl.	12	 13959
	 	 14038
	 	 14079
	 	 14109
	 	 14124
	 	 14132

	 kl.	14	 13947
	 	 14181

	 kl.	15	 13947

	 kl.	16	 13947
	 	 13952
	 	 13961
	 	 13979
	 	 14033
	 	 14035
	 	 14037
	 	 14047
	 	 14051
	 	 14052
	 	 14055
	 	 14064
	 	 14065
	 	 14066
	 	 14069
	 	 14087
	 	 14094
	 	 14100
	 	 14102
	 	 14106
	 	 14122
	 	 14126
	 	 14141
	 	 14145
	 	 14159
	 	 14169

	 	 14183
	 kl.	17	 13947
	 	 13978
	 	 13980
	 	 14000
	 	 14090
	 	 14102

	 kl.	18	 13999
	 	 14033
	 	 14066
	 	 14131
	 	 14181

	 kl.	19	 14118

	 kl.	20	 13978
	 	 13980
	 	 14000
	 	 14035
	 	 14190

	 kl.	21	 13947
	 	 13978
	 	 13980
	 	 14000
	 	 14035
	 	 14036
	 	 14066
	 	 14102
	 	 14199

	 kl.	22	 13965

	 kl.	23	 13965

	 kl.	24	 13965
	 	 14033
	 	 14071

	 kl.	25	 13950
	 	 13986
	 	 13999
	 	 14015
	 	 14023
	 	 14024
	 	 14025
	 	 14033
	 	 14047
	 	 14066
	 	 14071
	 	 14106
	 	 14127
	 	 14177
	 	 14181

	 kl.	26	 14071

	 kl.	28	 13981
	 	 14033
	 	 14177

	 kl.	29	 13953
	 	 13954
	 	 13958
	 	 13964
	 	 13965
	 	 13993
	 	 13996
	 	 14012
	 	 14039
	 	 14053
	 	 14054
	 	 14068
	 	 14080
	 	 14081
	 	 14089
	 	 14112
	 	 14120
	 	 14138
	 	 14139
	 	 14160
	 	 14162
	 	 14179

	 kl.	30	 13938
	 	 13939
	 	 13941
	 	 13942
	 	 13943
	 	 13948
	 	 13953
	 	 13954
	 	 13965
	 	 13969
	 	 13986
	 	 14016
	 	 14066
	 	 14072
	 	 14073
	 	 14074
	 	 14075
	 	 14076
	 	 14077
	 	 14078
	 	 14097
	 	 14098
	 	 14112
	 	 14115
	 	 14133
	 	 14135
	 	 14140
	 	 14156
	 	 14178
	 	 14182



Glasnik, 15/3,  str. 347-441, juni 2008 Skopje

Trgovski marki

434

	 (510)		 (111)	 	 (510)		 (111)	 	 (510)		 (111)	
	 	 14193
	 	 14194
	 	 14196
	 	 14197
	 	 14198

	 kl.	31	 13965
	 	 14039
	 	 14093
	 	 14129
	 	 14160
	 	 14162

	 kl.	32	 13953
	 	 13954
	 	 13960
	 	 14017
	 	 14018
	 	 14049
	 	 14103
	 	 14115
	 	 14129
	 	 14133
	 	 14135
	 	 14138
	 	 14146
	 	 14147
	 	 14148
	 	 14149
	 	 14150
	 	 14151

	 kl.	33	 13965
	 	 13994
	 	 14046
	 	 14096
	 	 14129
	 	 14146
	 	 14147
	 	 14148
	 	 14149
	 	 14150
	 	 14151

	 kl.	34	 13949
	 	 13967
	 	 13974
	 	 13991
	 	 13995
	 	 14034
	 	 14067
	 	 14069
	 	 14070
	 	 14123
	 	 14125
	 	 14164
	 	 14165

	 	 14170
	 	 14195

	 kl.	35	 13946
	 	 13952
	 	 13955
	 	 13961
	 	 13964
	 	 13966
	 	 13969
	 	 13973
	 	 13977
	 	 13986
	 	 13987
	 	 14017
	 	 14033
	 	 14035
	 	 14037
	 	 14039
	 	 14045
	 	 14047
	 	 14051
	 	 14052
	 	 14055
	 	 14062
	 	 14082
	 	 14083
	 	 14085
	 	 14086
	 	 14099
	 	 14104
	 	 14105
	 	 14106
	 	 14120
	 	 14124
	 	 14127
	 	 14131
	 	 14132
	 	 14142
	 	 14145
	 	 14153
	 	 14159
	 	 14160
	 	 14162
	 	 14167
	 	 14168
	 	 14169
	 	 14181

	 kl.	36	 13955
	 	 13961
	 	 13966
	 	 14033
	 	 14035
	 	 14037
	 	 14051
	 	 14052

	 	 14055
	 	 14082
	 	 14083
	 	 14136
	 	 14145
	 	 14159
	 	 14186
	 	 14187

	 kl.	37	 13959
	 	 13961
	 	 13966
	 	 14035
	 	 14042
	 	 14047
	 	 14050
	 	 14082
	 	 14083
	 	 14107
	 	 14108
	 	 14111
	 	 14124
	 	 14132
	 	 14159
	 	 14167
	 	 14168

	 kl.	38	 13946
	 	 13947
	 	 13952
	 	 13961
	 	 13966
	 	 13977
	 	 13986
	 	 14033
	 	 14035
	 	 14037
	 	 14041
	 	 14042
	 	 14048
	 	 14051
	 	 14052
	 	 14055
	 	 14056
	 	 14085
	 	 14086
	 	 14153
	 	 14171
	 	 14186
	 	 14187
	 	 14188

	 kl.	39	 13944
	 	 13955
	 	 13961
	 	 13966
	 	 13979

Pregledi
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	 	 14033
	 	 14035
	 	 14082
	 	 14083
	 	 14092
	 	 14099
	 	 14169
	 	 14188

	 kl.	40	 13944
	 	 14035
	 	 14094
	 	 14159

	 kl.	41	 13946
	 	 13952
	 	 13961
	 	 13966
	 	 13977
	 	 13981
	 	 14017
	 	 14021
	 	 14033
	 	 14035
	 	 14047
	 	 14051
	 	 14055
	 	 14056
	 	 14063
	 	 14094
	 	 14100
	 	 14104
	 	 14105
	 	 14106
	 	 14107
	 	 14108
	 	 14111
	 	 14136
	 	 14153
	 	 14159

	 kl.	42	 13947
	 	 13952
	 	 13961
	 	 13966
	 	 13986
	 	 14033
	 	 14035
	 	 14037
	 	 14042
	 	 14045
	 	 14047
	 	 14051
	 	 14052
	 	 14055
	 	 14057
	 	 14082
	 	 14083

	 (510)		 (111)	 	 (510)		 (111)	
	 	 14085
	 	 14086
	 	 14117
	 	 14124
	 	 14132
	 	 14169
	 	 14186
	 	 14187
	 	 14188

	 kl.	43	 13962
	 	 13963
	 	 13969
	 	 13979
	 	 13983
	 	 13984
	 	 13985
	 	 14035
	 	 14047
	 	 14066
	 	 14107
	 	 14108
	 	 14110
	 	 14111
	 	 14140
	 	 14167
	 	 14168
	 	 14176
	 	 14177
	 	 14178

	 kl.	44	 14035
	 	 14136
	 	 14159

	 kl.	45	 14035
	 	 14063

Pregledi
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Pregledi

(732)	 nositel na pravoto na trgovska marka
(111)  registarski broj na dokumentot
(210)  broj na prijavata

PREGLED PO NOSITELI NA TRGOVSKI MARKI

(732)	 ABRO Industries, Inc.	
(111)	 14102	 (210)	 MK/T/	2005/168

	 Advanced Medical Optics, Inc.	
	 14013	 MK/T/	2005/413

	 Aktiebolaget Electrolux	
	 14180	 MK/T/	2006/934
	 14088	 MK/T/	2006/1110

	 Aktsionerno Droujestvo 
 BULGARTABAC HOLDING	
	 13967	 MK/T/	2005/251

	 AL FAKHER FOR TOBACCO TRADING &   
 AGENCIES CO., LTD	
	 14069	 MK/T/	2006/988

	 ALAL DIS TICARET VE SANAYI 
 LIMITED SIRKETI	
	 14084	 MK/T/	2005/329

	 AstraZeneca AB	
	 14184	 MK/T/	2006/1146

	 BADEL 1862 d.d. 
 vina, alkoholna i bezalkoholna pica	
	 13994	 MK/T/	2003/910

	 Becton, Dickinson and Company	
	 14043	 MK/T/	2006/838

	 BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d	
	 14029	 MK/T/	2006/977
	 14030	 MK/T/	2006/978
	 14031	 MK/T/	2006/979
	 14028	 MK/T/	2006/980
	 14026	 MK/T/	2006/981
	 14027	 MK/T/	2006/982
	 14032	 MK/T/	2006/983
	 14020	 MK/T/	2006/832

	 Beverage Partners Worldwide S.A	
	 14103	 MK/T/	2003/617

	 BIOGEN IDEC MA INC.	
	 14155	 MK/T/	2006/892
	 14130	 MK/T/	2006/893
	 14136	 MK/T/	2006/894

	 BONGRAIN S.A. 
 (a French Societe Anonyme)	
	 14089	 MK/T/	2006/973

(732)	 Bosch Corporation	
(210)	 14161	 MK/T/	2005/147

	 BOSNALIJEK, farmaceutska i hemijska   
 industrija, dionicko drustvo	
	 13988	 MK/T/	2006/550

	 Boyner Holding Anonim Sirketi	
	 14023	 MK/T/	2006/833
	 14024	 MK/T/	2006/834
	 14025	 MK/T/	2006/835
	 14015	 MK/T/	2006/836

	 BRIGHTPOINT, INC. 
 (a corporation of the State of Delaware)	
	 14082	 MK/T/	2004/326
	 14083	 MK/T/	2004/327

	 Bristol-Myers Squibb Company,  
 a Delaware corporation	
	 14121	 MK/T/	2006/1019
	 14189	 MK/T/	2006/1020

	 British American Tobacco (Brands) Inc.	
	 14034	 MK/T/	2004/233
	 13974	 MK/T/	2006/217

	 Caffe Nero Group Plc		
	 14110	 MK/T/	2006/803

	 Campbell Soup Company	
	 13958	 MK/T/	2006/450

	 CARGILL, Incorporated		
	 14093	 MK/T/	2006/902

	 Checkpoint Systems, Inc.	
	 14126	 MK/T/	2006/1092
	 14122	 MK/T/	2006/1111

	 China Kweichow Moutai Distillery Co., Ltd	
	 14046	 MK/T/	2006/1004

	 CHONGQING CHANGAN 
 AUTOMOBILE CO., LTD.	
	 14109	 MK/T/	2006/1007

	 COLGATE - PALMOLIVE COMPANY	
	 14061	 MK/T/	2006/891
	 14059	 MK/T/	2006/951
	 14060	 MK/T/	2006/952
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(732)	 CORPORACION HABANOS, S.A.	
(111)	 13987	 (210)	 MK/T/	2006/555

	 Costa Limited		
	 14133	 MK/T/	2006/912

	 Deutsche Telekom AG	
	 14033	 MK/T/	2006/435
	 13961	 MK/T/	2006/436
	 14052	 MK/T/	2006/609
	 14047	 MK/T/	2006/700
	 14037	 MK/T/	2007/59

	 Dr.Reddy’s Laboratories LTD.	
	 13951	 MK/T/	2006/824

	 Dunhill Tobacco of London Limited	
	 13995	 MK/T/	2006/1205
	 13991	 MK/T/	2006/1220

	 E.ON Ruhrgas AG	
	 14169	 MK/T/	2003/493

	 E.R. Squibb & Sons, L.L.C. 
 a Delaware Limited Liability Company	
	 14128	 MK/T/	2006/992

	 easyGroup IP Licensing Limited The Rotunda		
	 13979	 MK/T/	2006/1175

	 EУРОМИЛК ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО 
 експорт- импорт	
	 14120	 MK/T/	2006/1086

	 Farmasvis dooel	
	 14006	 MK/T/	2006/1051

	 FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE  
 COLOMBIA	
	 14066	 MK/T/	2006/1132

	 Freescale Semiconductor, Inc. 
 a Delaware corporation	
	 14057	 MK/T/	2004/457

	 Fresenius Kabi AG	
	 14174	 MK/T/	2006/1068
	 14172	 MK/T/	2006/1069
	 14173	 MK/T/	2006/1070

	 FUJINON CORPORATION 
 a corporation of Japan, 
 organized and existing under the 
 laws of Japan	 	
	 14050	 MK/T/	2005/153

	 Genzyme Corporation	
	 14157	 MK/T/	2006/1184
	 14154	 MK/T/	2006/1185

	 GlaxoSmithKline Consumer Healthcare 
 GmbH & Co. KG	
	 14144	 MK/T/	2007/43

	 Great Wall Motor Company Limited	
	 13959	 MK/T/	2006/955

	 Hayat Kimya Sanayi Anonim Sirketi	
	 14065	 MK/T/	2007/46
	 14064	 MK/T/	2007/47

	 Hemofarm Koncern A.D. 
 farmaceutsko-hemijska industrija	
	 14095	 MK/T/	2005/231
	 14101	 MK/T/	2005/347
	 14009	 MK/T/	2006/956
	 13998	 MK/T/	2006/957
	 14008	 MK/T/	2006/958
	 14007	 MK/T/	2006/959

	 Home Box Office Inc.	
	 14056	 MK/T/	2005/195

	 INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d.	
	 14167	 MK/T/	2005/515
	 14168	 MK/T/	2005/516

	 INNOTECH INTERNATIONAL Laboratory	
	 14191	 MK/T/	2003/315

	 International Paper Company 
 a Corporation of the State of New		
	 14141	 MK/T/	2006/1194

	 Internationale Spar Centrale B.V. 	
	 13973	 MK/T/	2006/883

	 Interseek d.o.o.	
	 13966	 MK/T/	2004/300

	 J.C. BAMFORD EXCAVATORS LIMITED,	
	 14079	 MK/T/	2006/794

	 Jack Daniel’s Properties, Inc., 
 a Delaware U.S.A. corporation	
	 14096	 MK/T/	2006/945

	 JADRAN - Galenski Laboratorij d.d.	
	 14040	 MK/T/	2006/783

	 Kelly Gesellschaft m.b.H	
	 14016	 MK/T/	2006/884

	 Kemiska, prehrambena i farmaceutska   
 industrija SAPONIA  d.d. Osijek	
	 13956	 MK/T/	2004/619

	 Keyline Brands Limited 
	 14113	 MK/T/	2006/1193

Pregledi
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(732)	 KOKA d.d.	
(111)	 14138	 (210)	 MK/T/	2005/171

	 KOSS CORPORATION, 
 а Delaware corporation	
	 14119	 MK/T/	2006/301

	 KRAFT FOODS HOLDINGS, INC.	
	 13953	 MK/T/	2005/438
	 13954	 MK/T/	2005/439

	 Kraft Foods Schweiz Holding AG	
	 14097	 MK/T/	2006/1055
	 14098	 MK/T/	2006/1056

	 La Senza Inc.	
	 14127	 MK/T/	2005/166

	 La Sportsac, Inc., 
 a New York corporation	
	 14131	 MK/T/	2006/872

	 Laboratoire Garnier & Cie 
 (Societe en nom collectif)	
	 14134	 MK/T/	2006/792

	 LF, LLC 
 (a Delaware limited liability company)	
	 14159	 MK/T/	2003/928

	 LG Electronics Inc.	
	 14152	 MK/T/	2006/1096

	 Lidl Stiftung & Co. KG 
	 14199	 MK/T/	2004/503
	 14200	 MK/T/	2004/505

	 McDonalds Corporation	
	 14139	 MK/T/	2001/427

	 MERCK & CO., Inc., 
 a New Jersey corporation	
	 13968	 MK/T/	2006/937
	 13971	 MK/T/	2006/938
	 13975	 MK/T/	2006/939
	 13976	 MK/T/	2006/940
	 14001	 MK/T/	2007/29

	 MERCK KGaA, 	
	 14003	 MK/T/	2006/1064

	 MITSUBISHI KAGAKU MEDIA CO., Ltd.	
	 14010	 MK/T/	2006/1053
	 14011	 MK/T/	2006/1075

	 Mittal Steel Technologies Limited	
	 13944	 MK/T/	2005/279

(732)	 Motorola,Inc.,a Delaware corporation	
(111)	 14171	 (210)	 MK/T/	2006/962

	 National Gypsum Properties, LLC	
	 14118	 MK/T/	2006/486

	 NicOx S.A.		
	 13970	 MK/T/	2006/812

	 NICOX SA (A French company)	
	 13957	 MK/T/	2006/737

	 Nintendo Co., Ltd.	
	 13981	 MK/T/	2006/963
	 13986	 MK/T/	2006/1006

	 NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 
 (also trading as Nissan Motor Co., Ltd.)	
	 14038	 MK/T/	2006/900

	 NOVARTIS AG	
	 14143	 MK/T/	2006/701

	 NOVO NORDISK A/S	
	 14004	 MK/T/	2006/1050

	 Nudie Jeans Co. AB	
	 13999	 MK/T/	2006/948

	 ORGANON AGENCIES B.V. 
 Weth van Eschstraat		
	 14002	 MK/T/	2006/1145

	 Pivot Point International, Inc. 
	 14100	 MK/T/	2004/978

	 PLAYBOY ENTERPRISES 
 INTERNATIONAL, INC	
	 14000	 MK/T/	2006/967
	 13980	 MK/T/	2006/968
	 13978	 MK/T/	2006/970

	 PLIVA d.d.	
	 14158	 MK/T/	2003/791

	 PODRAVKA prehrambena industrija d.d.	 	
	 13964	 MK/T/	2006/1163

	 Reckitt & Colman (Overseas) Limited	
	 14163	 MK/T/	2004/234

	 Red.com, Inc.	
	 14114	 MK/T/	2006/844
	 14117	 MK/T/	2006/845
	 14116	 MK/T/	2006/846

	 RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER	
	 14063	 MK/T/	2006/878

Pregledi
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(732)	 S.C. Johnson Europe B.V.	
(111)	 14058	 (210)	 MK/T/	2006/1067

	 S.S.TARIS PAMUK VE YAGLI TOHUMLAR 
 TARIM SATIS KOOPERATIFLERI BIRLIGI	
	 13965	 MK/T/	2002/594

	 SAINT-GOBAIN VIDROS S.A.	
	 14036	 MK/T/	2007/57

	 Search for Common Ground	
	 14021	 MK/T/	2006/813

	 SEBA DIS TICARET VE NAKLIYAT 
 ANONIM SIRKETI	
	 14164	 MK/T/	2004/336
	 14165	 MK/T/	2004/337

	 Six Continents Hotels, Inc	
	 13962	 MK/T/	2006/640
	 13963	 MK/T/	2006/641

	 Smithers-Oasis Company	
	 14090	 MK/T/	2006/1073

	 Societa Italo Britannica L. Manetti- 
 H. Roberts & C.p.a.	
	 14091	 MK/T/	2006/1162

	 SONY ERICSSON MOBILE 
 COMMUNICATIONS AB	
	 14014	 MK/T/	2002/209

	 Spirits Product  International 
 Intellectual Property B.V.	
	 14149	 MK/T/	2006/674
	 14147	 MK/T/	2006/675
	 14146	 MK/T/	2006/676
	 14148	 MK/T/	2006/677
	 14150	 MK/T/	2006/678
	 14151	 MK/T/	2006/679

	 STARBUCKS CORPORATION d/b/a, 
 STARBUCKS COFFEE COMPANY	
	 14135	 MK/T/	2006/791
	
	 TGI Friday’s of Minnesota. Inc., 
 a corporation organized and existing   
 according to the laws 
 of the State of Minnesota		
	 13983	 MK/T/	2006/985
	 13984	 MK/T/	2006/986
	 13985	 MK/T/	2006/987

	 The Coca-Cola Company, 
	 13960	 MK/T/	2006/573
	 14018	 MK/T/	2006/323
	 14017	 MK/T/	2006/489

(732)	 The Independent Tobacco FZE	
(111)	 13949	 (210)	 MK/T/	2003/35

	 The Procter & Gamble Company	
	 13997	 MK/T/	2006/738
	 13990	 MK/T/	2006/931
	 13992	 MK/T/	2006/932

	 T-Mobile International AG&Co.KG	
	 14051	 MK/T/	2006/158
	 14055	 MK/T/	2006/169
	 13952	 MK/T/	2006/543

	 „Torlak” Institut za imunologiju i virusologiju		
	 13937	 MK/T/	2005/455
	 	
	 ULTRA d.o.o. Proizvodnja elektronskih naprav	
	 14186	 MK/T/	2004/352
	 14187	 MK/T/	2004/353
	 14188	 MK/T/	2004/354

	 Unilever N.V.	
	 14019	 MK/T/	2004/419

	 United Parcel Service of America, Inc,	
	 14099	 MK/T/	2006/669

	 Vlasinka d.o.o.	
	 14049	 MK/T/	2006/1207

	 Westcoast Contempo Fashions Ltd.		
	 14181	 MK/T/	2006/1002

	 Wm WRIGLEY Jr. Company	
	 14182	 MK/T/	2006/964
	 14156	 MK/T/	2006/1195

	 WYETH HOLDINGS CORPORATION 
 A Maine corporation	
	 14175	 MK/T/	2006/1052

	 ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju,  
 trgovinu i usluge	
	 14072	 MK/T/	2006/784
	 14078	 MK/T/	2006/785
	 14074	 MK/T/	2006/786
	 14077	 MK/T/	2006/787
	 14076	 MK/T/	2006/788
	 14075	 MK/T/	2006/789
	 14073	 MK/T/	2006/790
	 14080	 MK/T/	2006/1034
	 14068	 MK/T/	2006/1057

	 А.Д. МАКПРОМЕТ- Штип	
	 13969	 MK/T/	2006/1088

	 Адвокатско друштво ТРПЕНОСКИ	
	 14045	 MK/T/	2006/935

Pregledi
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(732)	 АДНАН ХОЏА	
(111)	 13945	 (210)	 MK/T/	2005/290

	 АМТОС АД СКОПЈЕ		
	 14035	 MK/T/	2006/1104

	 Борис ВИДЕСКИ		
	 13977	 MK/T/	2006/650

	 ГОРАН ИВАНОВСКИ	
	 14190	 MK/T/	2004/413

	 ЃОРЃИЕВ ИВАН	
	 13940	 MK/T/	2004/264

	 Д.У.Т.КОМПАНИЈА СТОЕВСКИ -   
 Д.О.О.Е.Л.СКОПЈЕ	
	 14062	 MK/T/	2006/364

	 Дипл. инж. Лидија Балтовска		
	 14129	 MK/T/	2006/1177

	 ДПТУ „Са-Тра” доо Скопје	
	 14124	 MK/T/	2006/1178
	 14132	 MK/T/	2006/1179

	 Дрога Колинска дооел Скопје	 	
	 13943	 MK/T/	2005/302
	 13942	 MK/T/	2005/303
	 13941	 MK/T/	2005/304

	 Друштво за електронско-   
 телекомуникациски материјали и услуги 
 ГЕРМАНОС ТЕЛЕКОМ А.Д. Скопје	
	 13947	 MK/T/	2003/368

	 Друштво за информатички инженеринг 
 „НЕТ-БИТ” Д.О.О.	
	 14086	 MK/T/	2006/326
	 14085	 MK/T/	2006/327

	 Друштво за производсво, трговија и услуги
 „ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ” ДООЕЛ, 
 експорт-импорт	
	 14178	 MK/T/	2006/1060

	 Друштво за производство и 
 преработка на месо 
 АГРИА-АГРОИНДУСТРИСКА ГРУПАЦИЈА  
 ДОО Велес	
	 14039	 MK/T/	2006/1164

	 ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ПРОМЕТ 
 „ПРОМЕС” ДОО Увоз- извоз Скопје	
	 14162	 MK/T/	2004/214
	 14160	 MK/T/	2004/213

(732)	 Друштво за производство на мало и големо  
 КАМ ДОО	
(111)	 14087	 (210)	 MK/T/	2005/192

	 Друштво за производство на мелнички, 
 пекарски и слаткарски производи, 
 промет на големо и мало, 
 увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје	
	 14198	 MK/T/	2005/492
	 14197	 MK/T/	2005/493
	 14196	 MK/T/	2005/494
	 14194	 MK/T/	2005/495
	 14193	 MK/T/	2006/537

	 Друштво за производство, 
 трговија и услуги 
 ВЕТЕРИНАР ДОО 
 експорт-импорт Гевгелија	
	 14012	 MK/T/	2006/1071

	 Друштво за производство, трговија и   
 услуги ГТД Гоце ДООЕЛ увоз-извоз	
	 14166	 MK/T/	2006/1061

	 Друштво за производство, трговија и   
 услуги ИНТРАКОМ ДООЕЛ Скопје	
	 14042	 MK/T/	2006/841

	 Друштво за производство, трговија и 
 услуги КРИСТАЛ КОМПАНИ-сејит ДООЕЛ 
 експорт-импорт	
	 14115	 MK/T/	2006/915

	 Друштво за производство, трговија и 
 услуги на големо и мало 
 МУЛТИПРОМ ДООЕЛ	
	 13948	 MK/T/	2004/848
	 13939	 MK/T/	2005/1020
	 13938	 MK/T/	2005/1022

	 Друштво за промет и услуги АНЕКС Зоран 
 увоз извоз ДООЕЛ Скопје 
 (со скратен назив Анекс експорт импорт  
 ДООЕЛ  Скопје)	
	 14142	 MK/T/	2005/63

	 Друштво за промет и услуги 
 ЕГОБАР ДОО Скопје	
	 14108	 MK/T/	2007/33
	 14111	 MK/T/	2007/34
	 14107	 MK/T/	2007/35

	 Друштво за трговија и услуги 
 Е-Траде ДООЕЛ увоз извоз Скопје 
	 14044	 MK/T/	2006/814

	 Друштво за услуги, производство и промет 
 ЛА ДАНЗА ДООЕЛ увоз-извоз 
	 14192	 MK/T/	2006/782

Pregledi
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(732)	 Здравствена организација, 
 Галенска лабораторија „ФИТОФАРМ”   
 Скопје	
(111)	 14185	 (210)	 MK/T/	2006/1078

	 К-15 ПРОДУКЦИЈА ДОО СКОПЈЕ 
	 14105	 MK/T/	2006/78
	 14104	 MK/T/	2006/79

	 КОСМОФОН Услуги на мобилна телефонија  
 АД Скопје	
	 14041	 MK/T/	2006/917
	 14048	 MK/T/	2006/918

	 Костовски Трифун	
	 14106	 MK/T/	2005/88

	 КРEЧЕВА НАТКА		
	 14094	 MK/T/	2006/960

	 МАКПРОГРЕС ДОО	
	 14112	 MK/T/	2006/997

	 Миле Ѓошевски and 
 Милчо Узунов	
	 14153	 MK/T/	2006/551

	 Модна Конфекција СОНИТЕКС 
 Акционерско Друштво - Кавадарци	
	 14071	 MK/T/	2002/239

	 Претпријатие за производство, увоз-извоз, 
 услуги и трговија на големо и мало 
 „БУЧЕН КОЗЈАК”- Ц.О.	
	 14179	 MK/T/	2006/933

	 Производно трговско друштво 
 Златен Клас Славчо ДООЕЛ 
 експорт-импорт	 	
	 14140	 MK/T/	2002/1033

	 „САРА КОЛАНТ” д.о.о.е.л.	
	 13950	 MK/T/	2004/772
	 	
	 СТОЈКА СТОЈКОВСКА	
	 14081	 MK/T/	2006/905

	 Тhe Procter & Gamble Company	
	 13989	 MK/T/	2006/936

	 ТД ОГЛАСНИК  М ЕМ ДООЕЛ СКОПЈЕ	
	 14145	 MK/T/	2005/142

	 ТОМОВСКИ РИСТО	
	 14183	 MK/T/	2006/972

	 ТРАНШПЕД ТРЕЈД ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 Арсенчо Алексовски	
	 14092	 MK/T/	2006/279

(732)	 Трговски Друтштво за производство промет 
 и услуги ХЕМИКОМ Мичо и Олгица 
 ДОО ТЦ  Бисер	
	 14176	 MK/T/	2006/725

	 Трговско Радио дифузно друштво 
 РАДИО КАНАЛ 4 Борче ДООЕЛ	
	 13946	 MK/T/	2005/298

	 Тутунов Комбинат 
 ’’Боро Петрушевски - Папучар’’ А.Д.	
	 14195	 MK/T/	2005/478

	 Фабрика за масло БРИЛИЈАНТ ДООЕЛ	
	 14054	 MK/T/	2006/909
	 14053	 MK/T/	2006/910
	 13993	 MK/T/	2006/953
	 13996	 MK/T/	2006/954

	 Фаредин Адеми and 
 Ќани Адеми	
	 14070	 MK/T/	2007/858
	 14067	 MK/T/	2007/859

	 Фармацевтска хемиска 
 козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД -  
 Скопје 
	 14005	 MK/T/	2005/28

	 „ХЕПИНЕС ИНЖИЊЕРИНГ” ДООЕЛ-СКОПЈЕ 
	 13955	 MK/T/	2006/596
	 	
	 Шалевски Миодраг	
	 14170	 MK/T/	2006/288
	 14177	 MK/T/	2006/390
	 14125	 MK/T/	2006/459
	 14123	 MK/T/	2006/460

Pregledi
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            (111) (186)

prodol@uvawa

00540	 	 	 		 	 21/04/2015
03109	 	 	 		 	 30/08/2014	
03359	 	 	 		 	 13/10/2016	
03373			 	 		 	 20/11/2017	
01451	 	 	 		 	 12/09/2017	
01456	 	 	 		 	 22/03/2018	
01495	 	 	 		 	 25/03/2016	
01496	 	 	 		 	 25/03/2016	
05101	 	 	 		 	 08/07/2014	
05619	 	 	 		 	 01/12/2014	
05620	 	 	 		 	 01/12/2014	
05633	 	 	 		 	 01/12/2014	
01570	 	 	 		 	 25/03/2016	
01767	 	 	 		 	 23/08/2015	
05733	 	 	 		 	 05/01/2015	
05889	 	 	 		 	 17/03/2015	
06445	 	 	 		 	 19/05/2015	
06034	 	 	 		 	 02/06/2015	
06085	 	 	 		 	 16/06/2015	
06448	 	 	 		 	 30/06/2015	
06735	 	 	 		 	 05/07/2015	
06739	 	 	 		 	 05/07/2015	
06734	 	 	 		 	 05/07/2015	
06736	 	 	 		 	 05/07/2015
06733	 	 	 		 	 11/07/2015
06276	 	 	 		 	 11/07/2015	
06275	 	 	 		 	 11/07/2015	
06274	 	 	 		 	 11/07/2015	
06273	 	 	 		 	 11/07/2015	
06272	 	 	 		 	 11/07/2015	
06271	 	 	 		 	 11/07/2015	
06278	 	 	 		 	 11/07/2015	
06283	 	 	 		 	 11/07/2015	
06300	 	 	 		 	 12/07/2015	
06950	 	 	 		 	 13/07/2015	
06951	 	 	 		 	 13/07/2015	
06259	 	 	 		 	 13/07/2015	
06639	 	 	 		 	 17/07/2015	
06282	 	 	 		 	 25/07/2015	
06607	 	 	 		 	 26/07/2015	
06606	 	 	 		 	 26/07/2015
06605	 	 	 		 	 26/07/2015	
06604	 	 	 		 	 26/07/2015
06603	 	 	 		 	 26/07/2015	



Glasnik, 15/3, str. 442-447, juni 2008 Skopje   443

Trgovski marki Prodol`uvawa, promeni, prenosi, prestanok na va`ewe, licenci

	 	 06602	 	 		 	 26/07/2015	 	
	 	 06601	 	 		 	 26/07/2015	
	 	 06512	 	 		 	 09/08/2015	
	 	 06471	 	 		 	 07/09/2015	
	 	 06719	 	 		 	 13/09/2015	
	 	 06702	 	 		 	 27/10/2015	
	 	 06489	 	 		 	 27/10/2015	
	 	 06490	 	 		 	 27/10/2015	
	 	 06580	 	 		 	 02/11/2015	
	 	 07127	 	 		 	 14/11/2015	
	 	 02351	 	 		 	 25/07/2015	
	 	 05914	 	 		 	 10/09/2015	
	 	 02410	 	 		 	 12/07/2005	
	 	 07207	 	 		 	 23/10/2016	
	 	 08479	 	 		 	 10/06/2008	
	 	 06569	 	 		 	 02/07/2018

            (111) (186)
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promena na imeto ili adresata na nositelot na pravoto na trgovska marka 

promeni

(111)	00537

(732)	MOTT’S LLP 
	 900	King	Street	Rye	Brook,	New	York,	US
(111)	00537

(732)	MOTT’S LLP 
	 900	King	Street	Rye	Brook,	New	York,	US
(111)	00538

(732)	The House of Edgeworth Incorporated
	 Zahlerweg	4,	6300	Zug,	CH
(111)	03109

(732)	Danskin, Inc.
	 530	Seventh	Avenue,	New	York,	New	York	

10018,	US
(111)	05617

(732)	Nycomed GmbH
	 Byk-Gulden-Strasse	2		78467	Konstanz,	

DE
(111)	04468

(732)	Doctor’s Associates Inc., a Florida USA 
corporation („DAI”)

	 300	Sout	Island	Road,	Suite	306	
Plantation	Florida,	33324,	US

(111)	05914

(732)	Swissbike Vertriebs GmbH
	 Obere	Spichermatt	12		CH-6370	Stans,	

CH
(111)	05914

(732)	Swissbike Vertriebs GmbH
	 Obere	Spichermatt	12		CH-6370	Stans,	

CH
(111)	07207

(732)	Chrysler LLC a limited company 
organized and existing under the laws 
of the State of  Delaware

	 1000	Chrysler	Drive	City	of	Auburn	Hills,	
Michigan	48326-2766,	US

(111)	07207

(732)	Chrysler LLC a limited company 
organized and existing under the laws 
of the State of  Delaware

	 1000	Chrysler	Drive	City	of	Auburn	Hills,	
Michigan	48326-2766,	US

(111)	07955

(732)	The House of Edgeworth Incorporated
	 Zahlerweg	4,	6300	Zug,	CH
(111)	08146

(732)	The House of Edgeworth Incorporated
	 Zahlerweg	4,	6300	Zug,	CH
(111)	10067

(732)	Друштво за трговија, производство, 
услуги, шпедиција, увоз-извоз 
ПЕКАБЕСКО АД Скопје

	 ул.„Шуто	Оризари”	бб,		1000	Скопје,,	
MK

(111)	10066

(732)	Друштво за трговија, производство, 
услуги, шпедиција, увоз- извоз 
ПЕКАБЕСКО АД Скопје

	 ул.„Шуто	Оризари”	бб,		1000	Скопје	,,	
MK

(111)	10064

(732)	Друштво за трговија, производство, 
услуги, шпедиција, увоз-извоз 
ПЕКАБЕСКО АД Скопје

	 ул.„Шуто	Оризари”	бб,	1000	Скопје,	MK
(111)	12464

(732)	MASPEX OLYMPOS KFT
	 6032	Nyarlorinc,	II.	Kerulet	37.,,	HU
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(111)	10947	

(732)	Genzyme  Corporation
	 500	Kendall	Street	Cambridge,	

Massachusetts	02142,	US
(111)	10859

(732)	Pharmacia & Upjohn Company LLC
	 201	Tabor	Road,	Morris	Plains	NJ	07950,	

US
(111)	10953

(732)	SB Pharmco Puerto Rico Inc.
	 The	Prentice	Hall	Corp.	System	c/o	FGR	

Corporate	Services,	Inc,	BBV	Tower,	8th	
floor	254	Munoz	Rivera	Avenue,	San	Juan	
00918,,	PR

(111)	11347

(732)	PFIZER ENTERPRISES SARL
	 Rond-Point	du	Kirchberg	51,	Avenue	J.F.	

Kennedy	L-1855	Luxembourg,	LU
(111)	11171

(732)	Pharmacia & Upjohn Company LLC
	 201	Tabor	Road,	Morris	Plains	NJ	07950,	

US
(111)	11742

(732)	Bayer Schering Pharma 
Aktiengesellschaft

	 Mullerstrasse	178,	D-13353	Berlin,	DE
(111)	11740

(732)	Bayer Schering Pharma 
Aktiengesellschaft

	 Mullerstrasse	178,	D-13353	Berlin,	DE
(111)	11543

(732)	SB Pharmco Puerto Rico Inc.
	 The	Prentice		Hall	Corp.	System	c/o	FGR	

Corporate	Services,	Inc,	BBV	Tower,	8th	
floor	254	Munoz	Rivera	Avenue,	San	Juan	
00918,,	PR

(111)	12397

(732)	MGI GP Inc
	 Corporation	Trust	Center,	1209	Orange	

Street,	Wilmington,	DE,	County	of	New	
Castle,	US

(111)	10860

(732)	Акционерско друштво за 
производство и промет на вино 
ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт 
импорт АД Скопје

	 ул.Трифун	Хаџи	Јанев	бр.5,	1000	
Скопје,		MK
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prenos

(111)	03708

(732)	Sandvik Intellectual Property HB
	 SE-811	81	Sandviken,	SE
(111) 04301

(732)	Sandvik Intellectual Property HB
	 SE-811	81	Sandviken,	SE
(111) 04303

(732)	Sandvik Intellectual Property HB
	 SE-811	81	Sandviken,	SE
(111)	01375

(732)	Sandvik Intellectual Property HB
	 SE-811	81	Sandviken,	SE
(111)	01376

(732)	Sandvik Intellectual Property HB
	 SE-811	81	Sandviken,	SE
(111)	09529

(732)	Guaber S.p.A.
	 Via	P.	Gobetti	4,	40050	FUNO	(BO),	IT

	

(111)	03621

(732)	InterMune Pharmaceuticals, Inc.
	 1710	Gilbreth	Road	Suite	301,	

Burlingame,	California	94010-1317	,	US
(111)	01649

(732)	COLGATE-PALMOLIVE S.P.A.
	 Via	Giorgione	59/63	Roma,	IT
(111) 05781

(732)	INVISTA Technologies S.a.r.l.
	 Three	Little	Falls	Centre	2801	Centerville	

Road	Wilmington,	DE	19808,	US
(111)	05889

(732)	KSIN Luxembourg II, S.ar.l
	 c/o	Halsey	Group	S.a.r.l.	174	Route	de	

Longwy	L-1940	Luxembourg,	LU

(111)	03274

(732)	NOVARTIS AG, a Swiss company
	 CH-4002	Basel,	CH
(111)	02206

(732)	INVISTA Technologies S.a.r.l.
	 Three	Little	Falls	Centre	2801	Centerville	

Road	Wilmington,	DE	19808,	US
(111)	02226

(732)	INVISTA Technologies S.a.r.l.
	 Three	Little	Falls	Centre	2801	Centerville	

Road	Wilmington,	DE	19808,	US
(111) 05914

(732)	Swissbike Vertriebs GmbH
	 Obere	Spichermatt	12		CH-6370	Stans,	

CH
(111)	08443

(732)	Taiho Pharmaceutical Co., Ltd. a 
corporation established under the laws 
of Japan

	 1-27	Kandanishiki-cho,	Chiyoda-ku,	
Tokyo,	101-8444,	JP

(111)	11304

(732)	C.P. Pharmaceuticals International 
C.V. organized under the laws of the 
Nether’lands

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

(111)	11202

(732)	Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.,  а 
Japanese company

	 2-9	Kanda	Tsukasa-cho,	Chiyoda-ku,	
Tokyo	101-8535,	JP
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SPOJUVAWE NA FIRMA

(111)	00537

(732)	MOTT’S LLP 
	 900	King	Street	Rye	Brook,	New	York,	US
(111)	00537

(732)	MOTT’S LLP 
	 900	King	Street	Rye	Brook,	New	York,	US
(111)	06324

(732)	Diageo Brands B.V.
	 Molenwerf	10-12,	1014	BG	Amsterdam,	

NL
(111)	12397

(732)	MGI GP Inc
	 Corporation	Trust	Center,	1209	Orange	

Street,	Wilmington,	DE,	County	of	New	
Castle,	US
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ZA[TITENI GEOGRAFSKI NAZIVI

Registarski broj na ovlasteniot korisnik: 11
Broj i data na re{enieto: 13-2008/1OK/4 od 26.06.2008
Data na vpi{uvawe vo registar: 26.06.2008
Ovlasten korisnik: „MEDKOM” DOOEL SV. NIKOLE
ul. Udarni~ka br. 4, Sveti Nikole, MK
Registarski broj na oznakata na potekloto
za koja se ovlastuva korisnikot: 49
Geografski naziv na oznakata na potekloto: „OV^EPOLSKI MED”
Vidot na proizvodot: med
Teritorijalna pripadnost na ovlasteniot korisnik:
OV^EPOLSKI REGION
Data do koga trae pravoto na ovlasten korisnik: 27.06.2007 

OVLASTEN KORISNIK
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Grbovi, znamiwa, amblemi, kratenki, nazivi

GRBOVI, ZNAMIWA I DRUGI DR@AVNI AMBLEMI, 
KRATENKI ILI NAZIVI NA ME|UNARODNI I 

ME|UDR@AVNI ORGANIZACII

AMBLEM (i) IME/ PRIFATENA KRATENKA

KONTAKT DETALI:

AMBLEM (i)

IME:

 DOGOVOR ZA VKLU^UVAWE NA MALITE KITOVI NA BALTIKOT, SEVERNO 
I ISTO^NIOT ATLANTIK, IRSKA I I SEVERNITE MORIWA

KRATENKA:

VEB STRANA:
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OD REGISTAROT NA ZASTAPNICITE

Vo registarot na zastapnicite na Dr`avniot zavod za industriska sopstvenost izvr{eni se 
izmeni na listata na zastapnicite, objavena vo Glasnik br.1 fevruari 2008

136. Nina Atanasovska, advokat
 ul. \or~e Petrov br. 11A
 1000 Skopje, 
 Republika Makedonija
 tel. 389 02 20 353 49
 faks. 389 02 20 353 49

PROMENI VO REGISTAROT NA ZASTAPNICI

Reg.
br.

IZBRI[ANI OD REGISTAROT NA ZASTAPNICI

Reg.
br.

104. Stavre Xikov, advokat
 ul. Pavle Ili} 19/1/5
 1000 Skopje
 Republika Makedonija
 tel/faks: 389 02 263-9299

129. Dragan Simonovski,  advokat
 ul. Pajko maalo bb
 1000 Skopje
 Republika Makedonija
 tel/faks: 389 02 3237-810

86. EUROKOM dooel Skopje
 bul. „Ko~o Racin” 7A1/1
 1000 Skopje
 Republika Makedonija
 tel: 389 02 3136-178
 mob: 389 70 243-227

     VPI[ANI  VO REGISTAROT NA ZASTAPNICI

137. SD Peto{evi} DOO, 
 Dru{tvo za ostvaruvawe i za{tita 
 na intelektualna sopstvenost Skopje
 ul. Teodosij Gologanov br. 35/1-4 Skopje-centar
 1000 Skopje, 
 Republika Makedonija
 tel: 389 02 322 1224
 faks: 389 02 322 1224
 e-mail: Macedonia@petosevic.com

Reg.
br.

119. Dimitar Bajalski, advokat
 ul. „\uro \akovi}” br. 72/1-1
 1000 Skopje, 
 Republika Makedonija
 tel. 389 02 3130-064
 faks. 389 02 3130-064
 e-mail: dimbaj@mt.net.mk

89. KPMG AS DOOEL Skopje
 ul. „Dame Gruev” 28, kat 4
 1000 Skopje, 
 Republika Makedonija
 tel. 389 02 3111-811
 faks. 389 02 3111-811
 e-mail: kpmg@unet.com.mk
 

Reg.
br.
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- Vo Glasnik br. 2 od 2008 naslovot:

ISPRAVKI

za[tItita na geograFskI naziv

se zamenuva so naslovot:

za[tIteni  geograFskI nazivi
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I.
	 На	 31	 март	 2008	 година	 Владата на Швајцарската Конфедерација	 го	
депонираше	 инструментот	 за	 ратификацијата	 на	 Договорот	 за	 патентното	
право,	прифатен	во	Женева	на	1	јули	2000	година.
	 Договорот	 за	 патентно	 право	 ќе	 стапи	 на	 сила	 на	 територијата	 на	
Швајцарската	Конфедерација	на	1	јули	2008	година.

II Izvestuvawa

	 So ogled na pristapuvaweto na Republika Sirija kon @enevskiot Akt 
na Ha{kiot dogovor koj se odnesuva na me|unarodnata registracija na 
industriski dizajn, koj }e stapi vo sila na 07 maj 2008 godina, Me|unarodnoto 
biro na Svetskata organizacija za intelektualna sopstvenost (WIPO), 
za korisnicite }e gi napravi dostapni novite formi za podnesuvawe 
me|unarodna registracija za industriski dizajn (DM/1), zapi{uvawe 
na ograni~uvawata (DM/3), obnovuvaweto (DM/4) i zapi{uvaweto na 
odka`uvaweto (DM/5).
 Poslednata verzija na ovie formi }e bide dostapna od 07 maj 2008  godina 
na  web stranata na WIPO, na slednata adresa:

 http://www.wipo.int/hague/en/forms/index.html  (na angliski)

 http://www.wipo.int/hague/fr/forms/index.html   (na francuski)






