Republika

Makedonija

DR@AVEN ZAVOD ZA INDUSTRISKA SOPSTVENOST

Skopje
god. 12 - br.4
dekemvri 2005

GLASNIK, god. 12 - br.4, dekemvri 2005, Skopje

Sodr`ina



I.

SLU@BENI OBJAVI...........................................................................

Oglasuvawe za ni{tovno re{enie za priznavawe na pravo na
industriska sopstvenost............................................................................
Patenti........................................................................................................
Pregledi.....................................................................................................    

Prijavi na ndustriski dizajn.................................................................
Pregledi.....................................................................................................

Idustriski dizajn.....................................................................................
Pregledi.....................................................................................................




1-372

1
2-104
102-104
105-114
114
115-132
132

Prijavi na trgovski marki.....................................................................

133-266

Pregledi.....................................................................................................

254-266

Trgovski marki..........................................................................................

267-323

Pregledi.....................................................................................................

318-323

Prodol`uvawa, promeni, prenos, prestanok na va`ewe.................    
Grbovi..........................................................................................................
Od registarot  na zastapnici.................................................................

324-365
366-369
370-372

II. MANIFESTACII................................................................................

373-374

II. IZVESTUVAWA.....................................................................................

375-376

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

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

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

KODOVI NA ME\UNARODNI ORGANIZACII

AP

- Afrikanska regionalna organizacija za industriska
sopstvenost (ARIPO)

BX

- Biroto na Beneluks za `igovi i modeli

EA

- Evroaziska patentna organizacija

EM

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

EP

- Evropsko patentno biro (EPO)

IB

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

OA

- Afrikanska organizacija za intelektualna
sopstvenost (OAPI)

WO

- Svetska organizacija za intelektualna sopstvenost (WIPO)

GC

- Kooperativen sovet na arapskite zemji vo Zalivot

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

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

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

(11)
(13)

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

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

(97)

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

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

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data
Patenti

Glasnik,

(51)

C 07D 417/1   

(11)

901275

A 61K 31/42  31/454  

(13)

А

A 61P 35/00   

(22)

14/02/2003

C 07D 417/14

(45)

30/09/2004

(21)

 2003/47

(30)

09/616 627 26/07/2000  US
09/727 957 01/12/2000  US
09/746 060  22/12/2000 US

(86)

09/05/2001 PCT/US01/15081

(87)

07/02/2002 WO02/10162

(73)

Bristol-Myers Squibb Company,
Lawrenceville-Princeton
Rd.,
Princeton, NJ 08543-4000, US

(74)

P.O.Box

12/4, str. 1-104, dekemvri 2005 Skopje



(54)

N-[5-[[[5-АЛКИЛ-2-ОКСАЗОЛИЛ]МЕТИЛ]ТИО]-2ТИАЗОЛИЛ]КАРБОКСАМИДНИ ИНХИБИТОРИ
НА КИНАЗИ ЗАВИСНИ ОД ЦИКЛИН

(57)

Овој пронајдок опишува соединенија со формулата
I и нивни енантиомери, диа-стереоизомери,
солвати и фармацевтски прифатливи соли.
Соединенијата со формулата I се инхибитори на
протеинска киназа и се корисни за третирање на
размножувачки заболувања, на пример, канцер,
инфламација и артритис. Тие може да бидат
корисни и за третирање на Алцхајмерова болест,
алопеција индуцирана од хемотерапија и кардиоваскуларно заболување.

4000,

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

(72)

MISRA, RAJ, N.  and  
XIAO, HAI-YUN

(51)

H 04M 1/00

(11)
(13)

А

(21)

 2003/53

(22)

19/02/2003

(45)

30/09/2004

(73)

901182

Сашо Трпески
ул. Иво P. Лола бр. 37-3-23, 1000 Скопје, МК

(72)

Сашо Трпески

(54)

Заднински звук за мобилни телефони

(57)

Заднинскиот звук за мобилни телефони опфаќа
надградба на секој тип и модел на мобилен
телефон со склоп на модули, нова мемориска
единица или со користење на веќе постоечката
мемориска единица и со пренасочување на
соодветни сигнали во мобилниот телефон. На тој
начин се овозможува при разговор преку мобилниот

Patenti

телефон да се мешаат гласот на говорникот
заедно со други соодветни звуци (заднински
звуци) по потреба, а сето ова се управува со
соодветна софтверска подршка инсталирана во
мобилниот телефон. На тој начин при разговор,
иако корисникот на мобилниот телефон се
наоѓа на тивко или на не многу бучно место, во
завосност од тоа каков заднински звук одбрал,
соговорникот од другата страна на линијата има
претстава дека корисникот се наоѓа на место што
се карактеризира со дадениот заднински звук (на
пр. на отворено прометно место, во ресторан, на
состанок, во автомобил, во производна хала, во
кино сала, на стадион, на концерт итн.).

901182



Glasnik,

(51)

12/4,
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(11)

C 07D 491/04

901170

(72)

DIMARCO, John, D.;  

A 61K 31/425

(13)

А

A 61P 35/00

(22)

26/02/2003

VITEZ, Imre, M.;  

(21)

 2003/59

(45)

30/09/2004

DAVIDOVICH, Martha;  

(30)

60/225.590  16/08/2000  US

GALELLA, Michael;  

(86)

01/08/2001 PCT/US01/24540

MALLOY, Timothy, M.;   

(87)

21/02/2002 WO02/14323

GUO, Zhenrong and  

(73)

Bristol-Myers Squibb Company
Lawrenceville-Princeton
Rd.,
Princeton, NJ 08543-4000, US

(74)

FAVREAU, Denis
P.O.Box

4000,

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

(51)

C 01B 33/38

(11)
(13)

А

(21)

 2003/86

(22)

03/04/2003

(45)

30/09/2004

(73)

СТРМОШ АД Рудници за неметали

901252

ул Стрмошки пат бб, Пробиштип, MK
(72)

Др. Боривоје Аднаџевиќ

(54)

ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ КОМПОЗИТЕН
НАТРИУМ АМИНОСИЛИКАТЕН ЈОНОИЗМЕ–
НУВАЧ СО КОРИСТЕЊЕ НА ОПАЛИЗИРАН ТУФ

(57)

Прикажана е постапката за добивање нов
материјал-композитен натриум алумо силикатен
јоноизменувач,наменет за примена во средствата
за перење со користење на евтин природен
материјал опализиран туф. Композитниот јоноиз–
менувач се карактеризира со следните физичко
хемиски својства: јоноизменувачки    капацитет
e190mg СаО/gasm; почетна брзина на јонската
измена e65mg СаО/gasm и средна димензија на
кристалите d50 d 1 µm.
Композитниот јоноизменувач на температура
Т=70-120°С во време

901170

GOUGOUTAS, Jack, Z.;  

(54)

ПОЛИМОРФИ НА АНАЛОГ НА ЕПОТИЛОН

(57)

Bo склад со овој пронајдок обезбедени се два
кристални полиморфи, означени како форма А
и форма Б, засебно, како и нивни мешавини,
на аналог на епотилон којшто е претставен со
формулата (I). Исто така, обезбедени се и методи
за добивање на новите полиморфи, терапевтски
методи кои ги користат и фармацевтски дозирни
форми кои ги содржат истите.

t=1-1h      кристализира      во      мало   кристализационо      
поле:
(Na2O/SiO2)mol = 1.1-1.4 ; (ЅiО2/Аl2О3) mol = 2.53.0 ; (H2О/Nа2О)mol
= 15-25.
Постапката за добивање композитен јоноиз–
менувач се состои од 6 фази.
Во   првата   фаза   опализираниот   туф, термички   
активираниот туф, зеосомит или водено стакло се
дозират во натиум алуминатен раствор.
Добиената    реакциона    смеша    во    втората   
фаза   на   процесот кристализира со мешање на
одредена температура и одредено време.
Во   третата   фаза   на   процесот   на   реакционата   
смеша    со филтрацијата   се   разделува   на  
матичен реакционен  раствор  и неиспран колач.
Неиспраниот колач во четвртата фаза на процесот
се испира и добиениот филтрат се неутрализира
со H2ЅО4.
Во петата фаза на процесот испраниот колач се
суши, а во шестата фаза на процесот неутралниот
филтрат мембрански се концентрира и суши.

Patenti

Glasnik,

(51)

H 01B 3/00

(11)
(13)

А

(21)

 2003/201

(22)

27/06/2003

(45)

30/09/2004

(73)

,

ул. Илинденска бр.21, нас. Илинден, 1000 Скопје,
MK
(74)

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

(72)

ИВАНОВ, Здравко

(54)

КОМПОЗИТЕН ИЗОЛАТОР ЗА ВИСОК НАПОН

(57)

Пронајдокот “ Композитен изолатор за висок
напон “ се применува за пренос на електрична
енергија со висок напон. Овој изолатор се
карактеристичен по тоа што неговото јадро е

(51)

F 23J 13/00

(11)
(13)

А

(21)

 2003/218

(22)

16/07/2003

(45)

30/09/2004

(30)

2002/01844  18/07/2002  TR

(73)

DORUK Ev Gerecleri Sanayi ve Ticaret Limited
Sirketi

901208

Organize Sanayi Bolgesi 8. Cad, Eskisehir 26110,
TR
(74)

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

(72)

METIN SUREL

(54)

ПЕЧКА

Patenti



изработено од мешавина на епоксид и полифибер
со што се добива цврстина на јадрото слична
како кај конструктивниот челик. Структурата на
јадрото добиена на овој начин е монолитна и
компактна што му дава на пронајдокот извонредни
електрични и изолациони карактеристики. Стреите
кај композитниот исолатор за висок напон се
обложени со силиконска гума со што се зголемува
водоодбојноста (хидрофобноста) и се сведува на
минимум можноста за пресок на напонот. Формата
на изолаторот е цилиндрична со тоа што неговата
висина (h) е   значително   поголема   од   неговата   
ширина   (а)   што   овозможува достигнување на   
должината на струјната патека изнесува до 1000
mm додека специфичната должина на струјната
патека изнесува до 40 mm/KV што овозможува
и изолација на високонапонските мрежи на
поголема одалеченост помеѓу проводниците.

901156

Акционерско друштво за производство
трговија и услуги ИГМА ИНЖЕНЕРИНГ

12/4, str. 1-104, dekemvri 2005 Skopje

(57)

Овој пронајдок се однесува на печките кои
работат на цврсто, течно и гасно гориво, особено
на заменливите механизми за призцврстување
на издувната цевка кои се користат за
прицврстување на цевката на оџакот со горната
плоча лоцирани кај овие печки.Овој механизам за
прицврстување на издувната цевка (8) се состои
од кружен отвор (3), лоциран на горната плоча
(1); еден или повеќе продолжетоци во форма на
пружина (12) во внатрешната површина на овој
отвор (3); цилиндричен цевен излез (9) поставен
во овој отвор; граничен дел (10) со големина
поголема од онаа на отворот, лоциран на горниот
крај од отворот; и канџи (11) со ист број како и
продолжетоците.

901208



Glasnik,

12/4,

str.1-104, dekemvri 2005 Skopje

(51)

F 17C 7/02, 5/02

(11)
(13)

А

(21)

 2003/314

(22)

02/10/2003

(45)

30/09/2004

(30)

20010004492  03/04/2001  FR

(86)

03/04/2002 PCT/EP02/03684

(87)

17/10/2002 WO 02/081963 A1

(73)

Messer France S.A.

901218

26, Freres Chausson 9260 ASNIERES(HAUTS-DESEINE), FR
(74)

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

(72)

MATHEOUD, Patrick

(54)

МЕТОДа И ПОСТРОЈКА ЗА ПРОПУШТАЊЕ НА
ТЕЧЕН ГАС ПОМЕЃУ МОБИЛЕН РЕЗЕРВОАР ЗА
СНАБДУВАЊЕ И УСЛУЖЕН КОНТЕЈНЕР

901218

(57)

Снабдување со течни гасови. Постојката се
карактеризира со тоа што отворот за извлекување
обезбеден со пумпа за пренос (16) и еден ејектор
(17), кои се лоцирани испред спојникот (11),
празниот простор на контејнерот (1) опремен е со
линија за рециклирање на гасната фаза (5), која се
завршува со спојник (15), и средство за размена на
топлина (19) поставени со цел да се кондензира
целата или дел од рециклираната гасна фаза
од контејнерот (1) и повторно да се вбризга во
течна состојба во ејекторот (17), каде секоја
понатамошна кондензација се завршува, како и
да испари дел од течната фаза во резервоарот
(6) за да се одржи гасната фаза која го поседува
празниот простор во резервоарот. Се применува
за полнење на неколку контејнери од страна на
мобилен резервоар.

Patenti
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pregledi
PREGLED NA objavENI PATENTI SPORED ME\UNARODNATA KLASIFIKACIJA NA PATENTITE
(51)
(51)
(11)

kod po Me|unarodnata klasifikacija na patentite (MKP)
kod po Me|unarodnata klasifikacija na patentite (MKP) - osnoven
registarski broj na dokumentot

(51)

(51) osnoven

(11)

A61K31/425

C07D491/04

901170

A61K31/427

C07D417/12

901275

A61K31/454

C07D417/12

A61P35/00

C07D417/12

A61P35/00

(51)

(51) osnoven

(11)

C07D417/14

C07D417/12

901275

C07D491/04

C07D491/04

901170

901275

F17C5/02

F17C7/02

901218

901275

F17C7/02

F17C7/02

901218

C07D491/04

901170

F23J13/00

F23J13/00

901208

C01B33/38

C01B33/38

901252

H01B3/00

H01B3/00

901156

C07D417/12

C07D417/12

901275

H04M1/00

H04M1/00

901182

PREGLED PO NOSITELI NA objavENI PATENTI
(73)
(51)
(11)

nositel na pravoto na patent
kod po Me|unarodnata klasifikacija na patentite (MKP)
registarski broj na dokumentot

Акционерско друштво за производство , трговија
и услуги ИГМА ИНЖЕНЕРИНГ
MK/P/ 2003/201
901156
Bristol-Myers Squibb Company
MK/P/ 2003/59

901170

Bristol-Myers Squibb Company
MK/P/ 2003/47

901275

DORUK Ev Gerecleri Sanayi ve Ticaret Limited
Sirketi
MK/P/ 2003/218
901208
Messer France S.A.
MK/P/ 2003/314

901218

Сашо Трпески
MK/P/ 2003/53

901182

СТРМОШ АД Рудници за неметали
MK/P/ 2003/86

901252

Patenti

Pregledi



Glasnik,

(51)

12/4,

str.1-104, dekemvri 2005 Skopje

B 29C 47/38 47/06

(11)

B 29D 9/00

(13)

А1

C 08L 23/06  23/26

(22)

09/09/1998

(21)

 1998/87

(45)

30/09/2004

(30)

964991  12/12/1996  FI

(86)

19/03/1997 FI 97/00180

(87)

16/10/1997 WO 97/37830

(73)

Uponor Innovation AB

900691

965182  20/12/1996  FI

Industrivagen, S-51381 Fristad, SE
(74)

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

(72)

Jyri JARVENKYLA;
Kari KIRJAVAINEN  
Michael SJOBERG   

(54)

МЕТОДА И АПАРАТ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА
ИСТИСНАТ ПЛАСТИЧЕН ПРОИЗВОД, КАКО И
ПЛАСТИЧЕН ПРОИЗВОД

(57)

1. Метода за производство на истискувачки
производи, каде што материјалот што треба да се

900691

истиска се внесува во облик на прашок, зрнца или
гранулат, со употреба на едно или повеќе средства
за снабдување (6), во празнината за обработка
којашто се состои од волумените на жлебовите
(7) во роторот (1), на жлебовите (8) во статорот
(2, 3) и од просторот помеѓу нив, назначена со
тоа што попречувачката површина на споменатата
празнина се намалува барем делумно континуирано
долж оската на апаратот за истискување и со
релативното ротирачко движење на статорот (2, 3)
и роторот (1), споменатиот материјал се води долж
оската „х”, со што топлината од триењето којашто
е предизвикана со поместувањето, растопува дел
од материјалот што образува подлога којашто се
состои главно од нерастопени честици и извесно
количество на растопена маса околу нив, со
што се овозможува образување на празнина
за обработка, којашто е целосно исполнета до
одредена препрека на растојание од крајот на
апаратот, а, оттука, и зголемување на притисокот
до ниво коешто е повисоко од она што е потребно
за подоцнежното водење на материјалот низ
калапот долж оската „х”.
Има уште 34 патентни барања

Patenti
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pregledi
PREGLED NA objavENI PATENTI SPORED ME\UNARODNATA KLASIFIKACIJA NA PATENTITE
(51)
(51)
(11)

kod po Me|unarodnata klasifikacija na patentite (MKP)
kod po Me|unarodnata klasifikacija na patentite (MKP) - osnoven
registarski broj na dokumentot

(51)

(51) osnoven

B29C47/06

B29C47/38

900691

B29C47/38

B29C47/38

900691

B29D9/00

B29C47/38

900691

C08L23/06

B29C47/38

900691

C08L23/26

B29C47/38

900691

(11)

PREGLED PO NOSITELI NA objavENI PATENTI
(73)
(51)
(11)

nositel na pravoto na patent
kod po Me|unarodnata klasifikacija na patentite (MKP)
registarski broj na dokumentot

(73)		Uponor Innovation AB
(51)		MK/P/ 1998/87

Patenti

(11)

900691
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Glasnik,

12/4,
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(51)

C 07D 209/42

(11)
(13)

Т1

(21)

 2003/147

(22)

19/05/2003

(45)

30/09/2004

(30)

20000008791  06/07/2000  FR

(96)

06/07/2001 EP01954060.8

(97)

10/09/2003 EP1296948

(73)

LES LABORATOIRES SERVIER

901136

(57)

1. „γ” кристална форма на соединението со
формулата (I):

1, Rue Carle Hebert, 92415 Courbevoie Cedex, FR
(74)

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

(72)

PFEIFFER, Bruno;
GINOT, Yves-Michel;
COQUEREL, Gerard and  
BEILLES, Stephane

(54)

Нова гама кристална форма на перин–
доприл терц-бутиламинска сол, метода
за добивање и фармацевтски состави
кои ги содржат истите

9011036

назначена со тоа што содржи следниот дијаграм
на прекршување на X зраците врз прашок, мерено
врз дифрактометар (бакарна антикатода) и
изразено како меѓулиниско растојание d, агол на
Bragg 2 тета, интензитет и релативен интензитет
(изразен во проценти во однос на најинтензивната
линија):
Има уште 10 патентни барања.

Patenti
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C 07D 307/33

(11)

901137

A 61K 31/34 38/07

(13)

Т1

C 07K 5/10

(22)

29/05/2003

(45)

30/09/2004

(21)

 2003/162

(30)

19970008932  15/07/1997  FR

(96)

09/07/1998 EP98937591.0

(97)

07/05/2003 EP0998470

(73)

Aventis Pharma S.A.

(74)

БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

(57)

1. (1R,2Ѕ,4R)-(-)-2-[(2’-{N,N-диметиламино} еткси)]2-[фенил]-1,7,7-три-[метил] бицикло[2.2.1]хептан со
формула:

20, avenue Raymond Aron, 92160 Antony, FR
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(72)

BOUCHET, Raphael ;   
BRION, Francis;  
COLLADANT, Colette and  

и негови фармацевтски прифатливи киселински
адитивни соли, назначени со тоа што   тие   
не  содржат  повеќе  од  0.2%   од  (1R,3S,4R)-3[(2’-{N,N-диметиламино}-етил)]-1,7,7-три-[метил]бицикло[2.2.1]хептан-2-он со формула:

LAGOUARDAT, Jacques
(54)

Постапка за добивање деривати на
алкилокси
фуранон,
соединенија
добиени со споменатата постапка и
употреба на споменатите соединенија

или од негова фармацевтско прифатлива киселинска
адитивна сол.
Има уште 7 патентни барања.

901137

Patenti

Glasnik,

(51)

A 61K 9/20

(11)
(13)

Т1

(21)

 2003/136

(22)

13/05/2003

(45)

30/09/2004

(30)

19971005538  14/02/1997  DE

(96)

03/02/1998 EP98908042.9

(97)

07/05/2003 EP0959876

(73)

GODECKE GmbH

901138

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

(72)

липидни или липоидни компоненти, што
се топат на висока температура така и со
фино распределени липидни или липоидни
компоненти, што ce топат на ниски температури
каде што тежинскиот однос на двете липидни
или липоидни компоненти се наоѓа во подрачјето
помеѓу 1:5 и 5:1;
с. смешата што ќе се добие од активната
супстанциjа В и липидните или липоидните
компоненти се става на температура што е над
точката на топење на компонентата со ниска
температура на топење, но сепак под точката на
топење на компонентата со висока температура
на топење, при што активната супстанциjа
и липидната или липоидната компонента со
висока температура на топење истовремено се
диспергираат во целосно стопена липидна или
липоидна компонента со ниска температура на
топење;

Pfizerstrasse 1, 76139 Karlsruhe, DE
(74)
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WEILAND-WAIBEL, Andrea;  
RAUCHFUSS, Roland;  
BAMBACH, Thomas;  
SEEGMULLER, Lothar and  
SCHRIMPL, Leopold

(54)

МЕТОДА ЗА ОДДЕЛУВАЊЕ НА АКТИВНИТЕ
СУПСТАНЦИИ ВО ЦВРСТИ ФАРМАЦЕВТСКИ
ПРЕПАРАТИ

(57)

1. Методa за просторно одделување на најмалку
две активни супстанци (односно помошни
супстанции) А и В во цврсти форми на лекови, при
што
а. активните супстанциjа А и В фино се разпре–
делуваат;
b . активната супстанца В во фино распределена
форма се меша како ео фино распределени

d. смесата што се добива после топењето на
компонентата на ниска температура се лади под
нејзината точка на топење и
е. смесата што се добива за време на ладењето или
после тоа гранулира, при што податоците „ниска
температура на топење” или „висока температура
на топење” во однос на нивната релација взаемно
се применуваат без да се земаат некои други
посебни точки на топење, назначено со тоа
што пред фазата (б) фино распределената
активна супстанциjа A истовремено се изработува
во липидна или липоидна компонента со повисока
температура на топење и така добиената смеса
се гранулира или фино се распределува на друг
начин.
Има уште 5 патентни барања.

(51)
(21)
(30)

C 07D 207/26  401/06
 2003/156

(11)

901139

(13)

Т1

(22)

26/05/2003

(45)

30/09/2004

19970313784  14/11/1997  JP
19970319994  20/11/1997  JP

(96)

13/11/1998 EP98121178.2

(97)

10/09/2003 EP0916656

(73)

Schering Aktiengesellschaft
Mullerstrasse 178, 13353 Berlin, DE

(74)

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

Има уште 4 патентни барања.

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

(57) 1. Апарат за пастеризирање на прехранбени
производи кој содржи топлински изменувач, пумпа
на второто коло на изменувачот и метални или
пластични цевки, назначен со тоа, што има цевка
која го поврзува изменувачот, пумпата и контејнер
или контејнери со прехранбени производи,
потоа има цевки кои се погодни за внесување во
контејнерот за да се овозможи циркулација на
течноста која е наменета за налевање и, исто така,
назначен со тоа што е предвидено херметичко
одделување на течноста која е наменета за
внесување во контејнерот, пумпата, цевките и
топлинскиот изменувач.

Iizuka, Hajime;
Nagase, Hiroshi  
and  Mita, Naruyoshi

(54)

МЕТОДА ЗА ДОБИВАЊЕ
ПИРОЛИДИНОН

Patenti
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B 65B 55/02

(11)

901140

A 23L 3/00 3/10 3/12 3/16

(13)

Т1

B 65B 55/14
(21)

 2003/175

(96)

23/06/1999 EP99929607.2

(97)

06/08/2003 EP1187766

(73)

Boldizsar, Istvan

(22)

09/06/2003

(45)

30/09/2004

Ijasz u. 15, 2000 Szentendre, HU
(74)

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

(72)

Boldizsar, Istvan

(54)

Апарати и метода за топлинскотретирање на хранливи продукти во
пластични кеси

(57)

1.Постапка за добивање на пиролидинон
соединение ред ставени со формулата (|):

од 1 до 4 карбонски атоми, или супституирана или
несупституирана фенилна група; во формулата
(Зc), W е алкилна група од 1 до 4 карбонски атоми,
супституирана или несупституирана фенилна
група или алкилна група од 1 до 2 карбонски
атоми супституирани со супституирана или
несупституирана фенилна група; и во формулата
(3d), m и n се секој независно цели броеви од
1 до 4, z e водороден атом, алкилна група од
1 до 18 карбонски атоми, супституирана или
несупституирана фенилна група, алкилна група
од 1 до 2 карбонски атоми супституирани со
супституирана или несупституирана фенилна
група, или супституент претставен со формулата
(4):

(каде што к е цел број од 2 до 3; и R5 е водороден
атом, алкил група од 1 до 3 карбонски атоми,
алкенил група од 2 до 3 карбонски атоми, или
алкинил група од 2 до 3 карбонски атоми)}]
кој што процес вклучува фаза на реакција на
соединението представено со формулата (5):
назначена со тоа, што [R1 e алкал група од 1 до
12 карбонски атоми или субституент представен
со формулата (2)

(каде што R2 е водороден атом, халоген атом, алкил
група од 1 до 4 карбонски атоми, алкокси група од
1 до 4 карбонски атоми, перфлуороалкил група од
1 до 4 карбонски атоми, хидроксил група, циано
група, амино група, нитро група, карбамоил група,
тиол група, алкилтио група од 1 до 4 карбонски
атоми или карбоксил група; р е цел број од 1 до 5;
кога р е 2 или повеќе, секој R2 независно има иста
дефиниција како што е дадена погоре; и ј е цел
број од 0 до 2), и q е субституент представен со
формулата (За), (3b), (3c) или (3d):

(каде R1 има иста дефиниција како што е дадена
погоре) со еден амино дериват представен со
формулата (6а), (6b), (6c) или (6d):{во формулата
(6а), R3 и R4 имаат иста дефиниција како што е
дадена погоре; во формулата (6b), X, Y, m и n
имаат иста дефиниција како што е дадена погоре;
во формулата (6с), W има иста дефиниција како
што е дадена погоре; и во формулата (6d) Z, m и n
имаат иста дефиниција како што е дадена погоре}
во присуство на формалдехид за да се произведе
пиролидинон соединение со формулата (1).
Има уште 9 патентни барања.

{во формулата (За), R3 и R4 се секој независно
водороден атом или алкил група од 1 до 4
карбонски атоми, и R3 и r4 може да се поврзани
еден со друг да формираат морфолински прстен;
во формулата (3b), m и n се секој независно цели
броеви од 1 до 4, X е водороден атом, хидроксил
група, цијано група, карбамоил група, халоген
атом или алкилна група од 1 до 4 карбонски
атоми, и Y е водороден атом, алкилна група од 1
до 4 карбонски атоми, перфлуороалкилна група
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хетероциклична група избрана од пиперидинил и
морфолинил;
R2 е С1 до С6 алкил;

19980014187  30/06/1998  GB

R3 е С1 до С4 алкил по слободен избор заменет со еден
или два супституенти одбрани од ОН, C1 до С4 алкокси,
бензилокси, NR5R6, фенил, фуранил и пиридинил; С3
до С6 циклоалкил; 1-(C1 до С4 алкил)пиперидинил;
тетрахидрофуранил или тетрахидропиранил;

(96)

25/03/1999 ЕP99907805.8

R4 e SO2NR7R8;

(97)

13/08/2003 EP1073658

(73)

PFIZER INC.

(21)

 2003/155

(30)

19980008315  20/04/1998  GB

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

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

(72)

WOOD, Anthony;
BUNNAGE, Mark Edward;
MAT–HIAS, John Paul  and  
STREET, Stephen Derek A.

(54)

ИНХИБИТОРИ НА ПИРАЗОЛОПИРИМИДИНОНИ
ЦГМП ПДЕ5 ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА НАМАЛЕНА
СЕКСУАЛНА ФУНКЦИЈА

(57)

1. Соединението со формула (IA) или (IB), назначено
со тоа, што

R5 и R6 (секој засебно) се независно одбрани од Н и С1
до С4 алкил, или заедно со атомот на азот на кој тие се
прикачени, формираат пиролидинил, пиперидинил или
морфолинил група;
R7 и R8 , заедно со атомот на азот на кој тие се
прикачени, формираат 4-R10-пиперазинил група по
слободен избор заменета со една или две С1 до С4
алкил групи и по слободен избор во форма на нивни
4-N-оксид;
R10 e H; C1 до C4 алкил пo слободен избор заменет
со еден или два супституенти одбрани од OH, NR5R6
CONR5R6 , фенил no слободен избор заменет со С1
до С4 алкокси, бензодиоксолил и бензодиоксанил;
С3 до С6 алкенил; пиридинил или пиримидинил;

и Het e С-поврзана 6-члена хетероциклична
група која содржи еден или два атоми на азот, по
слободен избор во форма на негов моно-N-оксид,
или С-поврзана 5-члена хетероциклична група
која содржи два или три атоми на азот, каде што
секоја од споменетите хетероциклични групи e пo
слободен избор заменета со C1 и С4 алкил.
Има уште 19 патентни барања.

R1e С1 алкил заменет со Het или С2 до С3 алкил
по слободен избор заменет со N-поврзана
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 2003/154

(30)

19970021964  16/10/1997  GB

(96)

05/10/1998 EP98954357.4

(97)

21/05/2003 EP1023268

(73)

PFIZER INC.

(74)

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

235 East 42nd Street, New York, N.Y. 10017, US
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(72)

BARBER, Christopher, Gordon;  
FISH, Paul, Vincent  and  
DICKINSON, Roger, Peter

(54)

ИЗОКИНОЛИНИ КАКО ИНХИБИТОРИ НА УРО–
КИНАЗА

(57)

1. Соединението со формула (I):

или негова фармацевтски прифатлива сол,
назначено со тоа, што еден од R1 и R2 е Н а другиот
е N=C(NH2)2 или NHC(=NH)NH2. R3 е Н, халоген,
С1-6 алкил по слободен избор заменети од еден
или повеќе халогени, или С1-6алкокси по слободен
избор заменети од еден или повеќе халогени, R4,
R5, R6 и R7 (секој одделно) се Н, ОН, халоген, С1-6
алкил по слободен избор заменети од еден или
повеќе супституенти независно селектирани од
халоген или OH, C1-6 алкокси по слободен избор
заменети од еден или повеќе халогени,   CN,  
CO(C1 6 алкил по слободен избор заменети од еден
или повеќе халогени), (Сm-алкилен)СО2R8, О(Сnалкилен)СО2R8, O(Сn- алкилен)СN, (Сn алкилен)СN,
(Cm-aлкилeн)CONR9R10, (Сm aлкилeн)NR9COR10,
O(Cn-aлкилен)CONR9R10, (Сm-алкилен)NR9ЅО2R11,
(Сm-алкилен)Ѕ(О)рR11,   (Сm-алкилен)ЅО2NR9R10,
CH=CHCOR8, CH=CHCONR9R10, CH=CHSO2R8,
CH=CHSO2NR9R10, СН=СНЅО2арил или група со
формула Х-арил или X-het, или каде што два од
R4, R5, R6 и R7 се прикачени за соседни карбонски
атоми, тие можат да бидат земени заедно за да
фомираат средина на -О(Сn-алкилен) О-.  R8  e H,
C1-6 алкил по слободен избор заменети од еден или
повеќе халогени или арил(С1-6 алкилен),  R9 и R10
(секој засебно) се Н, С1-6 алкил по слободен избор
заменети од еден или повеќе халогени, арил(С1-6
алкилен), арил, хетероарил или хетероарил(С1-6
алкилен), или R9 и R10 може да бидат поврзани
заедно од половина алкилен за да формираат,
со атомите на кои тие се прикачени, 4- до 7-

901142

членен прстен по слободен избор инкорпорирајќи
додатна хетеро група избрана од атом на О или
Ѕ или NR12 група, R11 e арил, хетероарил, или
С1-6 алкил по слободен избор заменети од еден
или повеќе халогени, R12 е   Н, С1-6 алкил по
слободен избор заменети од еден или повеќе
халогени, или СО(С1-6 алкил по слободен избор
заменети од еден или повеќе халогени) X е
директно поврзан, Сn-алкилен, О, (Сn-алкилен)О,
О(Сn-алкилен), СН(ОН), C(C1-6 алкил)ОН, CO,
Ѕ(О)р(Сm-алкилен), (Сm-алкилен)Ѕ(О)р, СН=СН,
или с≡с. „арил” е фенил или нафтил по слободен
избор заменети од еден или повеќе супституенти
независно избрани од халоген, C1-6 алкил по
слободен избор заменети од еден или повеќе
супституенти независно избрани од халоген и
OH, C1-6 алкокси по слободен избор заменети од
еден или повеќе халогени, CN, О(Сn-алкилен)СN,
(Сn-алкилен)СN, CO(C1-6 алкил по слободен
избор заменети од еден или повеќе халогени),
(Сm-алкилен)СО2R13, О(Сn-алкилен)СO2R13, (Cmалкилен)CONR14R15,
(Сm-алкилен)NR4СOR15,
4 15
О(Сn-алкилен)СОNR R ,
(Cm-алкилен)Ѕ(О)рR3,
(Сm-алкилен)ЅО2NR15,
(Cm-aлкилен)NR14SО2R16,
CH=CHSO2R13, CH=CHSO2NR14R15, CH=CHSO2aril1,
CH=CHCOR13 и CH=CHCONR14R15. „хетероарил”
е пo слободен избор бензо-фузиониран 5- или
6-члена хетероциклична група поврзана со
било кој употреблив атом во хетероцикличниот
или бензо-прстенот (ако е присутен), која што
хетероциклична група е одбрана од диоксолил,
фурил, тиенил, пиролил, оксазолил, тиазолил,
изоксазолил,
изотиазолил,
имидазолил,
пиразолил,
оксадиазолил,
тиадиазолил,
триазолил, тетразолил, пиридил, пиримидинил,
пиридазинил, пиразинил и пиранил, наведената
„хетероарил” група може да биде по слободен избор
супституирана со еден или повеќе супституенти
независно одбрани од халоген, C1-6 алкил по
слободен избор заменети од еден или повеќе
супституенти независно избрани од халоген или
ОН, C1-6 алкокси по слободен избор заменети од
еден или повеќе халогени, CN, О(Сn-алкилен)СN,
(Сn-алкилен)СN, СО(С1-6 алкил по слободен
избор заменети од еден или повеќе халогени),
(Сm-алкилен)СО2R13, О(Сn-алкилен)СО2R13, (Сm
алкилен)СОNR14R15, (Сm-алкилен)NR14СOR15, О(Сn
алкилен)СОNR14R15,
(Сm-алкилен)NR14ЅО2R16,
13,
(Сm-алкилен)Ѕ(О)рR ,
(Сm-алкилен)ЅО2NR14R15,
CH=CHCOR13, CH=CHCONR14R15, CH=CHSO2R13
CH=CHSO2NR14R15, или CH=CHSO2aril1, „het” e
пo слободен избор бензофузионирана 5- или
6-члена хетероциклична група поврзана за
„X” половина преку било кој употреблив атом
во хетероцикличниот или бензо-прстенот (ако
е присутен), којашто хетероциклична група е
одбрана од диоксолил, диоксоланил, фурил,
тиенил, пиролил, оксазолил, оксазинил, тиазинил,
тиазолил, изоксазолил, изотиазолил, имидазолил,
пиразолил, оксадиазолил, тиадиазолил, триазолил,
тетразолил, пиридил, пиримидинил, пиридазинил,
пиразинил и пиранил, или потполно незаситени ,
делумно или потполно заситени негови аналози,
таквата „het” група постанува по слободен избор

Patenti

Glasnik,

супституирана од еден или повеќе супституенти
независно одбрани од халоген, C1-6 алкил по
слободен избор заменети од еден или повеќе
супституенти независно избрани од халоген и
OH, C1-6 алкокси по слободен избор заменети од
еден или повеќе халогени, CN, О(Сn-алкилен)СN,
(Сn-алкилен) СN, СО (С16алкил по слободен
избор заменети од еден или повеќе халогени),
(Сm-алкилен)СО2R13, О(Сn алкилен)СО2R13, (Сmалкилен)СОNR14R15, (Сm алкилен)NR14СOR15 , О(Сnалкилен)СОNR 14 R 15 ,(C m -aлкилeн)NR 14 SO 2 R 16 ,
(С m-алкилен)Ѕ(О) рR 13,(С m-алкилен)ЅO 2NR 14R 15,
СН=СНСОR13, CH=CHCONR14R15, CH=CHSO2R13,
CH=CHSO 2 NR 14 R 15 ,CH=CHSO 2 aril 1 ,„арил 1 ”е
фенил или нафтил пo слободен избор заменети
од еден или повеќе супституенти независно
избрани од халоген, C1-6 алкил по слободен
избор заменети од еден или повеќе супституенти
независно избрани од халоген и OH, C1-6
алкокси по слободен избор заменети од еден
или повеќе халогени, CN, О(Сn-алкилен)СN,
(Сn-алкилен)СN, CO(C1-6 алкил по слободен
избор заменети од еден или повеќе халогени),
(Сm-алкилен)СО2R13, О(Сn-алкилен)СО2R13, (Сm
алкилен)СОNR 14 R 15 ,(С m -алкилен)NR 14 СОR 15 ,
О(Сn-алкилен)СОNR14R15, (Сm-алкилен)Ѕ(О)рR13,
(Сm-алкилен)ЅО2NR14R15,(Сm-алкилен)NR14ЅО2R16,
CH=CHSO2R13, CH=CHSO2NR14R15, CH=CHCOR13 и
CH=CHCONR14R15. R13 e H, C1-6 алкил пo слободен
избор заменет од еден или повеќе халогени, или
арил2(С1-6алкилен),  R14 и R15 (секој засебно) се H,
C1-6 алкил по слободен избор заменети од еден
или повеќе халогени, арил2(С1-6 алкилен),  арил2,  
хетероарил1  или  хетероарил1(С1 6алкилен), или R9
и R10 може да бидат поврзани заедно од половина
алкилен за да формираат, со атомите на кои тие
се прикачени, 4-до 7-членен прстен по слободен
избор инкорпорирајќи додатна хетеро група
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избрана од атом на О или Ѕ или NR12 група, R16
е арил2, хетероарил1, или С16 алкил по слободен
избор заменет од еден или повеќе халогени, „арил2”
е фенил или нафтил по слободен избор заменети
од еден или повеќе супституенти независно
избрани од халоген, С1-6 алкил по слободен
избор заменети од еден или повеќе супституенти
независно избрани од халоген или ОН, С1-6 алкокси
по слободен избор заменети од еден или повеќе
халогени, CN, О(Сn алкилен)СN, (Сn-алкилен)СN,
или СО(С1-6алкил по слободен избор заменети
од еден или повеќе халогени), „хетероарил1” е
по слободен избор бензо-фузионирана 5- или 6члена хетероциклична група поврзана со било кој
употреблив атом во хетероцикличниот или бензопрстенот (ако е присутен), која што хетероциклична
група е одбрана од диоксолил, фурил, тиенил,
пиролил, оксазолил, тиазолил, изоксазолил,
изотиазолил,
имидазолил,пиразолил,оксадиа
золил, тиадиазолил, триазолил, тетразолил,
пиридил, пиримидинил, пиридазинил, пиразинил
и пиранил, наведената „хетероарил1” група може
да биде по слободен избор супституирана со еден
или повеќе супституенти независно одбрани од
халоген, С1-6 алкил по слободен избор заменети со
еден или повеќе супституенти независно избрани
од халоген или ОН, С1-6 алкокси по слободен
избор заменети од еден или повеќе халогени, CN,
О(Сn алкилен)СN, (Сn-алкилен)СN, или СО(С1-6
алкил по слободен избор заменети од еден или
повеќе халогени),  каде што „С-алкилен” поврзани
групи во горните дефиниции се линеарни или
разгранети, и по слободен избор се заменети од
еден или повеќе (С1-6 алкил по слободен избор
заменети од еден или повеќе халоген) групи, m е
цел број од 0 до 3, n e цел број од 1 до 3, и р е цел
број од 0 до 2.
Има уште 29 патентни барања.
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- електрично напојување
наведениот Пелтиев модул;

(34)

поврзано

со

- глава за ладење (23) поставена врз ладната
страна;
- елементот за растурање на топлина (24) поставен
на наведената топла страна;

(30)

19960000928  04/11/1996  BE

(96)

04/11/1997 EP978701779

(97)

12/03/2003 EP0840078

(73)

Pira Luc

- резервоар (25) за термички спроводлива течност
во контакт со наведениот елементот за растурање
на топлина(24);

Vestinglaan 51, 2640 Mortsel, BE

- шупливо цилиндрично куќиште (21);

ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ

(72)

Pira Luc

(54)

Криогенска сонда базирана на Пелтиев
модул

назначена со тоа што наведената глава за
ладење (23) има кружен канал (89) со кружен О
- прстен (90) за затворање и термичко изолирање
помеѓу наведената глава за ладење (23) и
наведеното куќиште (21) каде заедно со главата
за ладење (23) е сместен во куќиштето (21).

(57)

1. Криогенската сонда вклучува:

Има уште 8 патентни барања.

(74)

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

- Пелтиеов модул (22) со ладна страна и топла
страна;

901143

Patenti

Glasnik,

(51)

C 07F 9/38

(11)
(13)

Т1

(21)

 2003/195

(22)

23/06/2003

(45)

30/09/2004

(30)
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БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

1. Постапка за добивање на 4-амино-1хидроксибутилиден-1,1-бисфосфонска
киселина и нејзина трихидрирана мононатриумова
сол, која опфаќа реакција на 4-амино-бутерна
киселина со мешавина на фосфонација и
хидролиза на производот добиен од реакцијата,
со понатамошно изолирање, со адекватно
подесување на рН вред-носта, на слободната
киселина или мононатриумовата con, назначена
со тоа што мешавината на фосфонацијата е
формирана од фосфорна киселинаи анхидрид на
метан сулфокиселина.
Има уште 12 патентни барања.

ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(72)
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PAGANS LISTA, Eugenia;
BOSCH I LLADO Jordi and  
ONRUBIA MIGUEL, M del Carmen

(54)

(51)
(21)

Постапка за производство на 4амино - 1 - хидро – ксиб у тилиден - 1 , 1 бисфосфонска киселина и нејзина
мононатриумова сол трихидрат

C 07D 211/58  

(11)

901145

(54)

КРИСТАЛИН ФОРМИ НА ОСАНЕТАНТ

A 61K 31/445

(13)

Т1

(57)

 2003/219

(22)

17/07/2003

1. Постапката на кристализација на осанетант, е
назначен со тоа што:

(45)

30/09/2004

(96)

03/08/1999 EP99936672.7

(97)

18/06/2003 EP1102747

(73)

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

(74)

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

(72)

ALCADE, Alain;  

а) осанетант кој вклучува помалку од 20%
нечистотии се кристализира од смесата од вода и
етанол или од изопропанол за да даде кристална
форма I,
б) осанетант кој вклучува помалку од 20%
нечистотии се кристализира од смешa од вода и
етанол и изопропил етер за да даде кристална
форма II.
Има уште 21 патентни барања.

ANNE-ARCHARD, Gilles;
GROS–CLAUDE, PatricK;  
MONNIER, Olivier  and  ROCHE, Jerome

Patenti

901145

20

Glasnik,

12/4,

str.1-104, dekemvri 2005 Skopje

(51)

C 07C 235/80  231/04

(11)
(13)

Т1

(21)

 2003/178

(22)

10/06/2003

(45)

30/09/2004

(30)

19980000708  25/03/1998  CH

(96)

11/03/1999 EP99104842.2

(97)

28/05/2003 EP0945430

(73)

Lonza AG

901146

(57)

Кадешто R е водород или еден или повеќе
супституенти од сериите алкил, алкокси или
халоген како стврдната растопина во форма која
може да се употребува во индустријата и е лесна
за ракување, која содржи вода помеѓу 5% од
тежината и 15% од тежината.

4052 Basel, CH
(74)

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

(72)

1. Арилацетоацетамидите се дефинирани со
основната формула

BALMER, Bernard;  

Има уште 9 патентни барања.

HAFKESBRINK, Sven, Dr. and  
LAUWINER, Max, Dr.
(54)

N-фенилацетоацетамиди и постапка за
нивна подготовка

(51)

H 04N 5/00
A 61P 5/26

(13)

Т1

(21)

 2003/165

(22)

30/05/2003

(45)

30/09/2004

(30)

19981025591  09/06/1998  DE

(96)

07/06/1999 EP 99938132.0

(97)

05/03/2003 EP 1084569

(73)

SCHERING AG Corporate Patents

(54)

АНДРОГЕНИ
ВО
КОМБИНАЦИЈА
СО
ГЕСТАГЕНИ
ЗА
КОМПЕНЗАЦИЈА
НА
НЕДОСТИГ НА ТЕСТОСТЕРОН КАЈ МАЖИТЕ,
СО ИСТОВРЕМЕНА ЗАШТИТА НА ПРОСТАТАТА

(57)

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

1. Употреба на природен или синтетички андроген
во комбинација со компонента од групата
која се состои од гестагени, за производство
на комбиниран препарат за компензација на
апсолутен или релативен недостиг на тестостерон,
со истовремена профилакса за развој на бенигна
хиперплазија на простатата (БХП) или карцином
на простатата.

ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје

Има уште 4 патентни барања.

(11)

901147

Mullerstrasse 178  13353 Berlin, DE
(74)
(72)

ELGER, Walter;
HUBLER,Doris;  
OETTEL, Michael;  
SOBEK, Lothar  and  
AL-MUDHAFFAR, Abdul-Abbas

901146

Patenti

Glasnik,

(51)

(21)

C 12Q 1/56

(11)

901148

C 12N 9/72  

(13)

Т1

C 12Q 1/37

(22)

21/07/2003

 2003/220

(45)

30/09/2004

(30)

19990163607P  04/11/1999  US

(96)

01/11/2000 EP00978343.2

(97)

18/06/2003 EP1226269

(73)

GENENTECH, INC.
1 DNA Way, South San Francisco  California
94080-4990, US

(74)

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

(72)

XU,Yuan

(54)

ПРОБА

(57)
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1. Постапка за набљудување на ефикасноста
на процесот на прочистување при отстранување
на ендогенскиот плазминогенски активатор (РА)
спрема клетките на јајникот на кинески глодар,
од примерок коj содржи човечки tPA или негови
вариjанти, коjашто постапка опфаќа инкубирање
на примерокот со протеаза која може специфично
да ја расцепи врската Arg27-lle276 кај дивиот
вид на tPA кај човекот, a потоа и со средство за
денатурирање и за редукција, и тоа во количества
кои се ефикасни за намалување на дисулфидните
врски на дивиот вид на tPA кај човекот;
подложување на примерокот на етапа на обратна
фаза на течна хромагографија со висока изведба,
како и анализирање на профилот на елуирање
од етапата на хроматографија за количеството
на ендогенски РА спрема клетките на јајникот на
кинески глодар кои се присутни во него.
Има уште 10 патентни барања.

Patenti

901148

22

Glasnik,

12/4,

str.1-104, dekemvri 2005 Skopje

(51)

C 07D 401/14
A 61K 31/44  31/445

(13)

Т1

(21)

 2003/206

(22)

01/07/2003

(45)

30/09/2004

(30)

(11)

901149

19980000318  09/03/1998  DK
PCT/DK99/00119  09/03/1999  WO

(96)

09/03/1999 EP99907330.7

(97)

28/05/2003 EP1068198

(73)

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

(74)

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

(72)

фуранил, 3-фуранил, 2-тиазолил, 2-оксазолил,
2-имидазолил, 2-пиридил, 3-пиридил, или 4пиридил;
R2, R3, R4 или R5 се независно избрани од
хидроген, C1-6-алкил, C1-6-алкокси, хидрокси,
халоген, трифлуорометил, нитро, цијано, амино,
C1-6-алкиламино и C1-6-диалкиламино;
R6 e хидроген, С3-8-циклоалкил, С3-8-циклоалилС1-6-алкил,С1-6-аликил, или С2-6-алкенил, по избор
заменети со една или две хидроксил групи, секоја
хидроксилна група e пo избор естерифицирана со
алифатик карбоксилик киселина имајки вклучено
од два до дваесетичетири карбон атоми, или R6 е
група од формулате II или III.

PERREGAARD, Jens Kristian;
ANDERSEN, Kim and  
BALLE, Thomas

(54)

5-ХЕТЕРОАРИЛ ЗАМЕНЕТ ИНДОЛ

(57)

1. Соединението ја има генералната формула

каде што m e цел број од 2 - 6. W е О , или Ѕ.
U е N или СН;
Z e -(CH2)p-, р постои од 2 или 3, или Z е -СН-СНили 1,2-фенилен по избор заменет со халоген или
трифлуорометил, иили Z e -СОСH2-или -СЅСH2;

во коешто
Het e пет или шесточлен ароматик, хетероцикличен
прстен составен најмалку од нитроген како
прстенест член, или по избор заменет со еден или
повеќе субститути селектирани од C1-6 аликл, C1-6алкокси, C1-6 алкилтио и хидрокси;
n е 0, или 1.

G e N, С, или СН; испрекинатата линија
претставува врска каде G е С, и испрекинатата
линија не претставува врска каде G e CH, или N;

V е О,Ѕ, СH2, или NR9, каде R9 е худроген, C1-6алкил или С2-6-алкенил по избор заменет со една
или две хидрокси групи, или С3-8-циклоалкил-или
С3-8-циклоакил-С1-6-алкил група; X e N, С, или СН;
Y e N, С, или СН, ако е најмалку еден од X и Y e N;
и R7 е хидроген, или C1-6-алкил;
или фармацеутски прифатлива киселина со
додадена сол кон неа.
Има уште 10 патентни барања.

Ar e фенил по избор заменет со еден или повеќе
субститути независно избрани од халоген, C1-6алкил, C1-6-алкокси, хидрокси, трифлуорометил
или цијано, или Ar e 2-тиенил, 3-тиенил, 2-

901149

Patenti

Glasnik,

901150

(54)

КОРИСТЕЊЕ ДИАЛКИЛНИ ФУМАРАТИ

(13)

Т1

(57)

(22)

11/03/2003

1. Употреба на еден или повеќе диалкилфумарати
за производство на фармацевтски препарат за
третирање на Хост-версус-Графт-реакции или
Графт-версус-Хост-реакции при трансплантирање
на органи и клетки.

(51)

A 61K 31/194
A 61P 37/06

(21)

 2003/69

(45)

30/09/2004

(30)

19981053487  19/11/1998  DE

(96)

29/10/1999 EP99972532.8

(97)

11/06/2003 EP1131065

(73)

FUMAPHARM AG
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(11)

Има уште 22 патентни барања.

Hladenstrasse 24a  6006 Luzern, CH
(74)

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

(72)

JOSHI RAJENDRA and
STREBEL, HANS-PETER

(51)
(21)

(11)

901151

A 61P 35/00

(13)

Т1

 2003/226

(22)

22/07/2003

(45)

30/09/2004

A 61K 31/704

(30)

19980020012  14/09/1998  GB

(96)

27/08/1999 EP99944533.1

(97)

16/07/2003 EP1112066

(73)

PHARMACIA ITALIA S.p..A.

(57)

1. Употреба на метаморфолин доксорубицин
(MMDX) од формулата

Via Robert Koch 1.2, I-20152 Milan, IT
(74)

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

(72)

Pacciarini Maria Adele;  
VALOTA Olga  and  
KERR David

(54)

Употреба на дериват на антрациклин за
третман на тумор на црниот дроб

Patenti

во подготовка на медикамент формулиран
за интратерапевтска администрација преку
хепатична артерија во третман на тумор на црниот
дроб кај човекот.
Има уште 15 патентни барања.

901151

24

Glasnik,

12/4,

str.1-104, dekemvri 2005 Skopje

(51)

A 61K 31/495  47/26  9/14  

(11)

A 61P 25/18

(13)

Т1

(21)

 2003/189

(22)

16/06/2003

Carol Gatlin;  

(45)

30/09/2004

Rasadi, Bijan and  

901152

(72)

BUSCH, Frank Robert;
Hausberger, Angela

(30)

19980089229P  15/06/1998  US

(96)

08/06/1999 EP99304451.0

(54)

Зипразидон формулации

(97)

21/05/2003 EP0965343

(57)

(73)

Pfizer Products Inc.

1. Состав кој содржи кристална зипразидонска
слободна база или честичките на кристален
зипразидонски хидрохлорид со средна големина
на честичките еднаква на или помала од околу 85
μm и фармацевтски прифатлив разредувач или
носач.

Eastern Point Road, Connecticut 06340, US
(74)

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

Arenson, Daniel Ray

Има уште 13 патентни барања

901152

Patenti

Glasnik,

(51)

A 23K 1/18  
1/00  1/16

(13)

Т1

(21)

 2003/180

(22)

12/06/2003

(45)

30/09/2004

(30)

(11)

901153

19970004017  21/10/1997  FI
19980000961  30/04/1998  FI

(96)

20/10/1998 EP98949023.0

(97)

16/04/2003 EP1026959

(73)

VALIO OY

(57)
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1. Методата  за зголемување на концентрацијата на
cis-9, trans - 11 изомерот на октадекадиеноичната
киселина во млечните масти и/или масното ткиво
на преживарите назначен со тоа што trans11 изомерот на октадеканоичната киселина е
внесена во исхраната на преживарот, како чиста
или измешана со друга храна, одделно или заедно
со други масни киселини.
Има уште 7 патентни барања.

Meijeritie 6, 00370 Helsinki, FI
(74)

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

(72)

NURMELA Kari and

(54)

МЕТОДА ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА КОНЦЕНТРАЦИјАТА НА КОНјУГИРАНИ ЛИНОЛЕИчНИ
КИСЕЛИНИ ВО МЛЕКО И/ИЛИ МАСНО ТКИВО
НА ПРЕЖИВАР

GRIINARI Mikko

Patenti

901153
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Glasnik,

(51)

12/4,

str.1-104, dekemvri 2005 Skopje

(11)

C 07D 307/93

901154

A 61K 31/34  31/445

(13)

Т1

31/495  31/535  

(22)

13/06/2003

C 07D 493/04

(45)

30/09/2004

(21)

 2003/182

(30)

19970203154  10/10/1997  EP

(96)

06/10/1998 EP 98950107.7

(97)

26/03/2003 EP 1021432

(73)

JANSSEN PHARMACEUTICA N.V

арил; или R1 и R2, заедно со азотниот атом за кој
се прикачени, може да формираат прстен на
морфолинил или радикал со формулата:

Turnhoutseweg 30,   2340 Beerse, BE
(74)

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

(72)

ANDRES-GIL, Jose Ignacio;
FERNANDEZ-GADEA,
Francisco Javier;

каде што:

GILLOPETEGUI, Pilar and
DIAZ-MARTINEZ, Adolfo
(54)

(57)

ТЕТРАЦИКЛИЧНИ
ТЕРАХИДРОФУРАН
ХАЛОГЕН

ДЕРИВАТИ
СУПСТИТУИРАНИ

НА
СО

1.     Соединение со формулата

R9, R10, R11 и R12        (секој од нив) независно се
водород, хало, халометил или
С1-6алкил;

m е нула, 1, 2 или 3;
R13, R14, R15 и R16      (секој од нив) независно се
водород, С1-6алкил, арил или арилкарбонил;

R15 и R16 заедно
може
да
формираат
двовалентен радикал С4-5алкандиил;
R17
е водород, С1-6алкил, С1-6алкил
карбонил, халометилкарбонил, С1-6алки-лок
сикарбонил, арил, ди(арил)метил или С1-6алкил
супституиран
со
хидрокси,
С1-6алкилокси,
карбоксил, С1-6алкилкарбонилокси, С1-6алкил
оксикарбонил или арил;
R3 и R4     (и двата) се халоген; или
R3 е халоген, a R4 e водород; или

негова     N-оксидна    форма,     фармацевтски    
прифатлива    адитивна   сол    или

R3            е водород, a R4 e халоген; и

стереохемиски изомерна форма, каде што:

арил е фенил супституиран со 1, 2 или 3 супсти
туенти одбрани од хало, хидрокси, С1-6алкил и
халометил.

n е нула, 1, 2, 3, 4, 5 или 6;

Има уште 10 патентни барања.

X е СН2 или О;

R1 и R2 (секој од нив) независно се водород, С1-6алкил,
С1-6алкилкарбонил, хало-метилкарбонил или С1-6алкил
супституиран со хидрокси, С1-6алкилокси, карбоксил,
С1-6алкилкарбонилокси, С1-6алкилоксикарбонил или

901154

Patenti

Glasnik,

(51)

A 61K 31/451

(11)

901155

C 07D 405/14

(13)

Т1

A 61K 31/4523 31/453 

(22)

16/06/2003

A 61P 9/00

(45)

30/09/2004

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

(72)

DACK, Kevin Neil;
FRAY, Michael Jonathan;

C 07D 211/22 

WHITLOCK, Gavin Alistair;  

211/26 401/10

LEWIS, Mark Llewellyn and  
THOMSON, Nicholas Murray

405/12 417/10
(21)

 2003/188

(54)

ИНХИБИТОРИ НА МЕТАЛОПРОТЕАЗА

(30)

19990012961  13/06/1999  GB

(57)

(96)

18/05/2000 EP00927629.6

(97)

16/04/2003 EP1181017

1. N-хидоокси 4{[4-{4-{6-[2 хидроксиетокси]пириди
2-ил}-3-метилфенил)пиперидин-1 ил]сулфонил}–
тетрахидро-2Н-пиран-4 карбоксамид и негови
фармацевтски прифатливи соли и солвати.

(73)

PFIZER INC.

Има уште 38 патентни барања

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

(51)

C 07D 471/04

(11)

901157

A 61K 31/437

(13)

Т1

A 61P 25/00

(22)

17/06/2003

C 07D 221/00 235/00

(45)

30/09/2004

(21)

 2003/192

(30)

19990126494P  25/03/1999  US

(96)

22/10/1999 EP992034785

(97)

04/06/2003 EP1038875

(73)

Synthon B.V.

каде што R3 и R4 (секој од нив) независно
претставуваат водород или понизок ал-кил и го
имаат наведеното значење, со што се добива
соединение со формулата (5):

Microweg 22, NL-6545 CM NIJMEGEN, NL
(74)

претставуваат група на понизок алкил со 1 до 6
јаглеродни атоми за праволиниски синџир и 3
до 6 јаглеродни атоми за разгранет синџир или
циклоалкилна група, со глиоксилна киселина или
соединение со формулата (6):

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

(72)

Ettema, Gerrit Jan Bouke;  
Lemmens, Jacobus Maria;  
Peters, Theodorus Hendricus Antonius
and Picha, Frantisek

(54)

ДЕРИВАТИ
НА
ИМИДАЗОПИРИДИН
ПОСТАПКА ЗА НИВНО ПРАВЕЊЕ

И

(57)

1.    Постапка која опфаќа реакција на соединение
со формулата (2):

каде што Y и Z (секој од нив) независно

и отстранување на алфа хидроксилната група
соединението со формулата (5) со средство
хидрогенолиза, во присуство на катализатор
хидрогенолиза, со што се добива соединение
формулата (3):

на
за
за
со

каде што Y и Z го имаат наведеното значење.
Има уште 20 патентни барања
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C 07H 15/04

(11)

901158

A 61K 31/70

(13)

Т1

C 08B 37/00

(22)

26/06/2003

(21)

 2003/200

(45)

30/09/2004

(30)

19980000514  19/01/1998  FR

(96)

13/01/1999 EP99900525.9

(97)

28/05/2003 EP1049706

(73)

SANOFI - AVENTIS

(57)

Кадешто:

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

R претставува водород или -ЅО3-, (С1-С3)алкил
или (С2-С3)ацил група;

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

Т претставува водород или етил група;

(72)

PETITOU, Maurice

(54)

НОВИ ПЕНТАСАХАРИДИ, ПОСТАПКИ ЗА
НИВНО ПРОИЗВОДСТВО И ФАРМАЦЕВТСКИ
СОЕДИНЕНИЈА КОИШТО ГИ СОДРЖАТ

(51)

A 61K 47/40 31/505

(21)

 2003/202

(30)

19970013149  21/06/1997  GB

(96)

02/06/1998 EP98930793.9

(97)

02/05/2003 EP1001813

(73)

PFIZER INC.

(74)

БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

1. Анјонската форма на пентасахарид кој е во
форма на киселина и неговите фармацевтски
прифатливи соли ја имаат следната формула:

(11)

901159

(13)

Т1

(22)

30/06/2003

(45)

30/09/2004

n претставува 1 или 2.
Има уште 7 патентни барања.

(57)

1. Фармацевтска формулација која содржи
вориконазол, или негов фармацевтски прифатлив
дериват, како и дериват на циклодекстрин со
формулата I,

235 East 42nd Street, New York, NY 10017, US
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(72)

HARDING, Valerie, Denise

(54)

ФАРМАЦЕВТСКИ ФОРМУЛАЦИИ КОИ СОДРЖАТ
ВОРИКОНАЗОЛ

каде што R1a-g, R2a-g и R3a-g независно претставуваат
ОН или О(СН2)4ЅО3Н;

под услов најмалку еден од R1a-g да претставува
О(СН2)4ЅО3Н;

или негова фармацевтски прифатлива coл.
Има уште 6 патентни барања.

901158
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(51)

C 07D 313/00

(11)

901160

A 61K 31/335  

(13)

Т1

A 61P 35/00  

(22)

16/06/2003

C 07D 405/12 

(45)

30/09/2004

(21)

 2003/190

(30)

19990002628p  02/08/1999  HU

(96)

02/08/2000 EP009498312

(97)

28/05/2003 EP1206462

(73)

IVAX Drug Research Institute Ltd.
Berlini utca 47-49, 1045 Budapest, HU

(74)

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

(72)

MAKK, Nandor;
AMBRUS, Gabor;
TEGDES, Anik;
JENEY, Andras and  
TIMAR, Ferenc

(54)

Хетероциклични соединенија

	инхибитори на ангиогенеза
(57)

1. Соединенија со општата формула (I):
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или -CONR4CONR4R5, каде што:
R1 e С1-6 алкилна група супституирана со
хидроксил, амино, ди(С1-4 алкил)-амино група или
5- до 8-члена заситена хетероциклична група која
содржи азот (која покрај азотниот атом може да
содржи и атом на кислород или уште еден или два
азотни атоми), или со 5- или 6-члена ароматска
хетеро-циклична група која содржи азот (која
покрај азотниот атом може да содржи и атом на
кислород или уште еден или два атоми на азот);
или С3-6 цик-лоалкилна група;

R2 и R3 може да бидат идентични или различни
и независно еден од друг се атом на водород
или С1-6 алкилна група која може да биде
супституирана со атом на халоген, хидроксил,
амино, С2-5 алкоксикарбонил, ди(С1-4 алкил)-амино
група или 5- до 8-члена заситена хетероциклична
група која содржи азот (која покрај азотниот атом
може да содржи и атом на кислород или уште
еден или два азотни атоми), или 5 - до 6 - члена
ароматска хомоциклична група или ароматска
хетероциклична група која содржи атом на
кислород и/или азот; 5- или 6-члена циклоалкилна
или хетероарилна група;

R4 и R5 може да бидат идентични или различни
и независно еден од друг се атом на водород,
C1-6 алкилна група, С3-6 циклоалкилна група или
фенилна група, како и нивните тавтомери, солвати,
нивни мешавини и киселински адитивните соли
на сите овие соединенија.
Има уште 11 патентни барања.

каде што:
R е група со општата формула -COOR1, -CONR2R3
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A 61K 38/46  35/74  

(11)

901161

A 61P 1/00 17/00  

(13)

Т1

25/00  35/00

(22)

17/06/2003

(21)

 2003/193

(45)

30/09/2004

(30)

1999RM00376  09/06/1999  IT

(96)

07/06/2000 EP00940741.2

(97)

16/04/2003 EP1181047

(73)

ACTIAL Farmaceutica Lda.
Rua dos Ferreiros, 260, Funchal, Madeira, PT

(74)

ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,АДВОКАТ

(54)

Соединение кое содржи сфингомиелин
за употреба како диететски препарат,
додаток за храна или фармацевтски
производ

(57)

1. Диететско, нутритивно или фармацевтско
соединение кое се карактеризира со тоа
што содржи алкален сфингомиелин во висина
која е доволна да предизвика диететски,
нутриционистички или терапевтски ефект кај
лицето на кое му е тоа потребно.  
Има уште 23 патентни барања.

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(72)

DE SIMONE, Claudio

901161

Patenti

Glasnik,

(51)

A 61K 31/195 9/16  9/20

(21)

 2003/207

(30)

1999RM00189  26/03/1999  IT

(96)

22/03/2000 EP00917258.6

(97)

02/05/2003 EP1171111

(73)

BIOSINT S.p.A.

(11)

901162

(13)

Т1

(22)

01/07/2003

(45)

30/09/2004

Via Treviso 4, 00040 Pomezia, IT
(74)

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

(72)

HASSEN, Ken

(54)

Гранулат кој содржи висок процент
л-карнитин или алканоил л-карнитин,
особено погоден за производство на
таблети со директна компресија

(57)

1. Гранулиран производ кој содржи гранули на
активна состојка дополнета со терапевтско/
нутрициона активност и фармацевтско прифатлив
агенс, предметниот гранулиран производ особено
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погоден за конверзија во една од постоечките
форми , особено во таблети, по пат на процедура
на директна компресија, или за конститирање на
содржина на капсули, се карактеризира со тоа
што предметниот производ содржи:
а) од 92 до 96% по тежина, пресметано во однос
на тежината на гранулираниот производ, активна
состојка селектирана од групата која се состои од
Л-карнитин готварска сол, алканоил Л-карнитин
готварска сол, каде страничниот или гранковиот
синџир аканоилна група има 2-6 атоми јаглерод,
или една од неговите фармаколошки прифатливи
соли; и
б) од 4 до 8% по тежина, пресметано во однос
на тежината на гранулираниот производ, од
гранулираниот материјал селектиран од групата
која содржи поливинилпиролидон, хидроксие
тилцелулоза,
хидроксипропил
целулоза,
полиетилгликол, микро кристали на целулоза,
целулоза ацетат фталат, метилцелулоза, етил
целулоза, поливинилалкохол и стирен малеик
анхидрид, или нивна мешавина.
Има уште 10 патентни барања.
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C 07K 5/068

(11)

901163

A 61K 38/05  

(13)

Т1

A 61P 7/02

(22)

13/08/2003

(21)

 2003/250

(45)

30/09/2004

(30)

19990111109  08/06/1999  EP

(96)

27/05/2000 EP009386913

(97)

06/08/2003 EP1189929

(73)

Aventis Pharma Deutschland GmbH
Bruningstrasse 50, 65929 Frankfurt am Main, DE

(74)

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

(72)

KLINGLER, Otmar;  
SCHUDOK, Manfred;  
ZOLLER, Gerhard;  
HEINELT, Uwe;  
DEFOSSA, Elisabeth;
MATTER, Hans  and  
SAFAR, Pavei

(54)

ИНХИБИТОРИ НА ФАКТОР VIIA

(57)

1. Соединение со формулата I:

каде што:
r е 0, 1, 2 или 3;
ѕ е 0, 1, 2, 3 или 4; t e 0, 1 или 2;
R1    е одбран од групата која се состои од водород,
R11-CO- и R12-SO2-; R11   е одбран од групата која
се состои од водород, (С1-С8)-алкил, (С6-С14)
арил, (С6-С14)-арил-(C1-С4)-алкил-, Het, Неt-(С1
С4)-алкил, (С1-С8)-алкилокси-, (C6-C14)-арилокси,
(С6-С14)-арил-(С1-С4)-алкилокси-,
амино,
(С1С8) алкиламино, (С6-С14)-ариламино- и (С8-С14)арил (С1-С4)-алкиламино-, при што сите овие
групи се несупституирани или се супституирани
со еден или повеќе идентични или различни
супституенти R40; R12    e одбран од групата која
се состои од (С1-С8) алкил, (С6-С14)-арил, (С6С14)-арил-(С1-С4)-алкил, Нet-, Неt-(С1-С4)-алкил-,
ди((С1-С8)-алкил)амино- и ди((С6-С14)-арил-(С1С4)-алкил)амино-, при што сите овие групи се
несупституирани или се супституирани со еден
или повеќе идентични или различни супститу-енти
R40; R2     e водород, R21(R22)CH, R23-Het-(CH2)k-,
R23(R24)N-(CH2)m-D (CH2)n- или R25(R26)N-CO-(CH2)pD-(CH2)q-, каде што D е двовалентен остаток (C(R31
)(R32)-, двовален тен остаток (С6-С14)-етилен или
двовалентен остаток изведен од ароматска група
Het која содржи 5 до 10 прстенести атоми, од кои 1,
2, 3 или 4 се идентични или различни прстенести

901163

хетероатоми одбрани од групата која се состои од
азот, кислород и сулфур, а броевите к, m, n, p и q,
кои се независни еден од друг и може да бидат
идентични или различни, се 0, 1, 2, 3, 4 или 5, под
услов кога D e -C(R31)(R32)-, збирот m+n да не може
да биде 0 и збирот p+q да не може да биде 0; R21
и R22,   кои се независни еден од друг и може да
бидат идентични или различни, се одбрани од
групата која се состои од водород, (С1-С12)-алкил,
(С6-С14)-арил, (С6-С14)-арил-(С1-С4)-алкил-, Нetи Неt-(С1-С4)-алкил-, при што сите овие групи се
несупституирани или се супституирани со еден
или повеќе идентични или различни супституенти
одбрани од групата која се состои од R40; (С1-С8)
алкиламино-, ди-((С1-С8)-алкил)-амино-, (С6-С14)
арил-(С1-С4)-алкиламино-,
(С6-С14)-ариламино,
аминокарбонил- и аминокарбонил-(С1-С8)-алкил
или;
R21 и R22, заедно со јаглеродниот атом за ко] се
прикачени, формираат заситен или незаситен 3
член до 8-член карбоцикличен прстен кој може
да биде кондензиран до еден или два прстенести
системи кои се хетероароматски прстени кои
содржат 5 до 10 прстенести атоми, од кои 1, 2 или
3 се идентични или различни хетероатоми одбрани
од групата која се состои од азот, кислород и
сулфур и/или (С6-С10) карбоциклични ароматски
прстени, каде што добиената група R27(R22)CH- e
несупституирана или е супституирана со еден
или повеќе идентични или различни супституенти
одбрани од групата која се состои од R40, (С1-С8)
алкиламино-, ди-((С1-С8)-алкил)-амино-, (С6-С14)
aрил-(С1-С4)-алкиламино-, (С6-С14)-арила-мино-,
аминокарбонил- и аминоkарбонил-(С1-С8)-алкил-;
R23   e водород, R27-SO2 или R28-CO; R24   е одбран
од групата која се состои од водород, (С1-С8)алкил, (С6-С14)-арил и (С6-С14)-арил-(С1-С4)-алкил;
R25 и R26, кои се независни еден од друг и може
да бидат идентични или различни, се одбрани од
групата која се состои од водород, (С1-С8)-алкил,
(С6-С14)-арил, (С6-С14)-арил-(С1-С4)-алкил-, Нetи Неt-(С1-С4)-алкил-, при што сите овие групи се
несупституирани или се супституирани со еден
или повеќе идентични или различни супституенти
R40; R27    e одбран од групата која се состои од
(С1-С8)-алкил, (С6-С14)-арил, (С6-С14)-арил-(С1-С4)
алкил-, Het-, Het-(C1-C4)-алкил-, амино, (С1-С8)
алкиламино-, ди-((С1-С8)-алкиламино-, (С6-С14)
ариламино- и (С6-С14)-арил-(С1-С4)-алкиламино-,
при што сите овие групи се несупституирани или
се супституирани со еден или повеќе идентични
или различни супституенти R40; R28   e одбран од
групата која се состои од R27, (С1-С8)-алкилокси, (С6
С14)-арилокси- и (С6-С14)-арил-(С1-С4)-алкилокси,
при што сите овие групи се несупституирани или
се супституирани со еден или повеќе идентични
или различни супституенти R40;
R31 и R32,
кои се незавибно еден од друг и може да бидат
идентични или различ-ни, се одбрани од групата
која се состои од водород, (С1-С12)-алкил, (С6
С14)-арил, (С6-С14)-арил-(С1-С4)-алкил-, Het- и
Неt-(С1-С4)-алкил-, при што сите овие групи се
несупституирани или се супституирани со еден
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Glasnik,

или повеќе идентични или различни супституенти
R40; R40    e одбран од групата која се состои од
халоген, хидрокси, (С1-С8)-алкилокси-, (Сб-С14)
арил-(С1-С8)-алкилокси-, (С6-С14)-арилокси-, (С1
С8)-алкил, (С6-С14)-арил, (С6-С14)-арил-(С1-С6)
алкил-, (С1-С6)-алкилсулфонил-, трифлуорометил,
ацетиламино, амино, амидино, гванидино, оксо,
нитро и цијано, при што групите R40 се независни
една од друга и може да бидат идентични или
различни; R91, R92 и R93, кои се независни една од
друга и може да бидат идентични или различни,
се одбрани од групата која се состои од водород,
(С1-С8)-алкил, (С6-С14)-арил, (С6-С14)-арил-(С1-С4)алкил-, Het- и Неt-(С1-С4)-алкил-; R94   e одбран од
групата која се состои од (С1-С4)-алкил, (С6-С14)
арил, амино, нитро, халоген, трифлузрометил,
хидрокси, (С1-С4)-алкилокси-, при што групите
R94 се независни една од друга и може да бидат
идентични или различни; R95   e одбран од групата
која се состои од амидино, гванидино, ((С1-С4)-а

(51)

F 16B 31/04

(21)

 2003/185

(30)

19990425331  22/10/1999  US

(96)

18/10/2000 EP00309188.1

(97)

14/05/2003 EP1094232

(73)

Junkers, John K.

(11)

901164

(13)

Т1

(22)

13/06/2003

(45)

30/09/2004

Saddle River, New Jersey 07458, US
(74)

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

(72)

Junkers, John K.

(54)

Систем за прицврстување со завртки

(57)

1. Завртка за поврзување на два дела (8,9) еден со
друг, ги опфаќа членот завртка (1 - 5), којашто има
подлошка (5) кон првата контактна површина (6)
адаптирана да се допира кон контактната површина
на еден од деловите (8) и кон спротивната втора
контактна површина (11) и продолжен член (2,4)
со лонгитудинална оска која опфаќа прв навојен
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кил)оксикарбониламидино-, ((С1-С4)-алкил)оксик
рбонилгванидино- и хидроксиамидино-; R96    e
водород; R97   e R99-(C1-C8)-алкил-; R99   e одбран
од групата која се состои од хидроксикарбонил,
(С 1-С 8)-алкилокси-карбонил-,(С 6-С 14)-арил-(С 1_
С4)-алкилоксикарбонил-, аминокарбонил- и (С1С8)-алкиламинокарбонил-; Het e заситен, делумно
незаситен или ароматски моноцикличен или
бицикличен хетероцикличен прстенест систем
кој содржи 3 до 10 прстенести атоми, од кои 1, 2,
3 или 4 се идентични или различни хетероатоми
одбрани од групата кoјa ce состои oд азот, кислород
и cулфур; во сите негови стереоизомерни форми
и нивни мешавини и во било кој однос, како и
неговите физиолошки прифатливи соли.
Има уште 8 патентни барања.

дел (2) со навој, и втор дел (3) на кој подлошката
(5) е не - ротационо поставена; ракавец (19) кој
има навоен дел завртен во навојот од првиот
навоен дел (2) како и контактна површина (10)
које е во допир со втората контактна површина
(11) од подлошката (5) средствата за поврзување
(12 - 14) тоа го обезбедуваат преку споменетиот
член на завртката (1-5) кој обезбедува примена на
употребената сила кон членот на завртката, во една
насока се карактеризира со тоа што поврзувањето
помеѓу деловите е обезбедено преку споменатиот
ракавец (19) со цел оневозможување примена на
употребената сила во спротивен правец кон онаа
применета кон членот на завртката, така што кога
се применува сила во еден правец кон споменатиот
член на завртката (1 - 5) низ споменатите делови
кои служат за поврзување (12,14) и употребената
сила се применува во спротивен правец кон
споменатиот ракавец (19) низ споменатиот втор
дел кој се поврзува, со тоа што само ракавецот
(19) се врти, додека членот на завртката (1 - 5) не
се врти.
Има уште 4 патентни барања.
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(51)

C 07D 307/00

(11)
(13)

Т1

(21)

 2003/104

(22)

15/04/2003

(45)

30/09/2004

(30)

PCT/DK97/00511  10/11/1997  DK

(96)

10/11/1997 EP97945798.3

(97)

12/02/2003 EP1032566

(73)

H. Lundbeck A/S

901165

каде R1 е дефиниран како горе, за на тој начин да
се добие соединение на формулата (VI):

Ottiliavej 9, DK-2500 Valby-Copenhahen, DK
(74)

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

(72)

PETERSEN, Hans;  
BOGESO, Klaus Peter and  
BECH SOMMER Michael

(54)

ПОСТАПКА ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ ЦИТАЛОПРАМ

(57)

1.  Постапка за производсвто на циталопрам, која
ги опфаќа следните чекори:
а) Редукција на соединение на формулата (IV):

каде R1 e CN, C1-6-алкилоксикарбонил или C1-6алкиламинокарбонил,
б) добивање на циклизација на добиеното
соединение на формулата (V):

901165

каде R1 e дефинирано како горе,
в) потоа, ако R1 e циано, со користење на
соединението на формулата (VI) директно во
следниот чекор и ако R1 e С1-6- алкилоксикарбонил
или с1-6-алкиламинокарбонил, претворување на
соединението на формулата (VI) во соодветна
формула, каде R1 e циано; и
г) алкилирање на добиеното 5-циано-соединение
на формулата (VI) (R1 = CN) со 3-диметиламиноп
ропилхалогенид под базни услови, за на тој начин
да се добие Циталопрам

кој од тоа се изолира како база или како
фармацевтски акцептирана сол.
Има уште 22 патентни барања.

Patenti

Glasnik,

(51)

C 07K 5/078

(11)

901166

A 61K 38/05

(13)

Т1

A 61P 31/04

(22)

24/06/2003

(21)

 2003/199

(45)

30/09/2004

(30)

19990008375  30/06/1999  FR

(96)

29/06/2000 EP00949570.6

(97)

03/12/2003 EP1187847

(73)

Aventis Pharma S.A.
20, avenue Raymond Aron, 92160 Antony, FR

(74)

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

(72)

ACHARD, Daniel;  
BACQUE, Eric;  
BARRIERE, Jean-Claude;  
BOUQUEREL, Jean;  
DESMAZEAU, Pascal;  
GRISONI, Serge;  

1.    Дериват на стрептограмини група A co општата
формула:

каде што:
- r1 претставува атом на халоген или радикал на
азидо или тиоцијанато,
- R2 претставува атом на водород или радикал на
метил или етил,
- R3 претставува атом на водород, или
остаток
од
алифатски,
циклоалифатски,
ароматски,
аралифатски,
хетероцикличен
или хетероциклилалифатски естер којшто е
супституиран, a

RIBEILL, Yves and  

- врската ----------- претставува единечна врска
(стереохемија 27R) или двојна врска, како и
неговите соли доколку ги има.

RONAN, Baptiste

Има уште 14 патентни барања.

LECONTE, Jean-Pierre;  

(54)

(57)
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Деривати на стрептограмин, припрема
и состави кои ги содржат истите
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C 07D 257/04  A 61K 31/41

(11)

901167

C 07D 249/12  271/10  401/10

(13)

Т1

405/10  409/10

(22)

14/08/2003

(45)

30/09/2004

(21)

 2003/254

(30)

19970000452  22/04/1997  DK

(96)

21/04/1998 EP98914851.5

(97)

03/09/2003 EP0977741

(73)

NEUROSEARCH A/S
Pederstrupvej 93, 2750 Ballerup, DK

(74)

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

(72)

Christophersen, Palle
and  Pedersen, Ove

(54)

СУБПТИТУИРАНИ ДЕРИВАТИ ФЕНИЛ, НИВНО
ПРОИЗВОДСТВО И УПОТРЕБА

(57)

1.  Соединение со формула:

или негова фармацевтски прифатлива солкаде
еден од R1, R2 и R3 е селектиран од 3-hidroxy-4oxo-pyranil, 2-hydroxy-4-oxo-pyramidil, 3,5-dioxo1,2,4-oxadiazolinidyl, 2,4-dioxo-imidazolidinyil, 2,5dioxo-3-hydroxy-pyrrolyl, 2,5-dioxo-pyrrolidinyl, 2,4dioxo-1,3thiazolinidyl, 3-hydroxy-1,2,5-thiadocolyl,
tetrazolyl, 5-hidroxy-isoxazolyl, 3-hidroxy-pyrazolyl,
2-hidroxy-1,3,4-oxadiazolyl,
4-hydroxy-1,2,4triazolyl, 3-oxo-1,2-dihydro-1,2,4-triazolyl, 2-oxo-sH1,3,4-oxadiozolyl, 3-oxo-1,2-dihydro-1,2,4-triazolyl i
2-hidroxy-3,4-dioxo-cyclobutenyl;

R4, R5 и други два субптитуенти R1, R2 и R3 ce
независно селектирани од хидроген, алкил,
алкокси, хидрокси, халоген, трифлуорометил,
циано, нитро, амино, алиламино, -COOR7, NHSO2-alkyl, -SO2OR7; -CO-R7, фенил, нафтил,
бифенил, фениламино, фенокси или 5- или 6члена хетероциклична моноциклична група, каде
фенил, нафтил, бифенил, фениламино, фенокси
или 5- или 6-члена хетероциклична група можат
да бидат супституирани еднаш или повеќе пати
со субституенти селектирани од алкил, хидрокси,
алкокси, халоген, трифлуорометил, циано, нитро,
амино и алкиламино, фенил, нафтил и 5- или 6члена хетероциклична моноциклична група или
R3 и R4 или R4 и R5 зaeдно од циклична структура
и другите субституенти R1, R2, R3, R4 и R5 се како
што е дефинирано погоре;
и R7 e хидроген, алкил, амино или фенил;
Y е -СО-, -СЅ, -ЅО2-, или -C(=N-R8)-, каде R8 e
хидроген, алкил или циано;
X e -NH-, -CH2-NH-, или -SО2-NH-; Z e NR6, О, СН=СН-, -N=CH-, или -СН=N-   R6 e хидроген или
алкил; R11, R12, R13, R14 и R15 се секој независно
селектирани од хидроген, алкил, алкокси,   
хидрокси,    халоген,    трифлуорометил,    циано,   
нитро,    амино, алкиламино, -COOR7, -NHSO2alkyl, -SO2N(R7)2, -SO2OR7, -CO-R7, фенил, нафтил,     
бифенил,     фениламино,    фенокси    или    5-    или    
6 члена хетероциклична моноциклична група која
може да биде субституирана еднаш или повеќе
пати со субституенти селектирани од алкил,
хидрокси, алкокси, халоген, трифлуорометил,
циано, нитро, амино и алкиламино, фенил, нафтил
и 5- или 6-члена хетероциклична моноциклична
група или еден од R11 и R12, R12 и R13, R13 и R14 и
R14 и R15 заедно од циклична структура  и  други  
субституенти   R11,   R12,   R13  и   R15  се  како  што  е
дефинирано погоре и R7 e како што е дефинирано
погоре.
Има уште 6 патентни барања.
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Glasnik,

(51)

A 61K 31/343  35/78

(11)

A 61P 31/02

(13)

Т1

(21)

 2003/139

(22)

14/05/2003

(45)

30/09/2004

901168

(30)

20000000373  15/06/2000  YU

(96)

03/11/2000 EP00974145.5

(97)

14/09/2005 EP1294373

(73)

AD’’ZDRAVJE’’FARMACEUTSKO-HEMISKA
INDUSTRIJA,CENTAR
ZA ISTRAZIVANJE
I
RAZVOJ

(57)
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1. Фармацевтскиот препарат за дезинфекција на
база на лековити билки, е назначен со тоа што
содржи натриум уснинат во опсег од 0,001% до
0,150% и етерско масло од жалфија Salvia officinalis
L. во oпceг од 0,001% до 0,400% и вообичаени
фармацевтски додатоци со цел добивање на
соодветен фармацевтски облик.
Има уште 9 патентни барања.

Vlajkova 199, 16000 Leskovac, Srbija i Crna Gora,
YU
(74)

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

(72)

STANKOVIC Slobodan;
DORDEVIC,Ivana and
KOCIC,Zoran

(54)

ФАРМАЦЕВТСКИ ПРЕПАРАТИ ЗА ДЕЗИНФЕК–
ЦИЈА НА БАЗА НА УСНИНСКА КИСЕЛИНА И
ЕТЕРИЧНИ МАСЛА

(51)

C 07D 487/04

(11)

901169

A 61K 31/519  

(13)

Т1

A 61P 35/00  

(22)

20/08/2003

C 07D 209/00  239/00

(45)

30/09/2004

(21)

 2003/264

(30)

20000184964P  25/02/2000  US

(96)

12/02/2001 EP01906554.9

(97)

10/09/2003 EP1259513

(73)

ELI LILLY AND COMPANY
Lilly Corporate Center, Drop Code 1104, Indianapolis,
IN 46285, US

(74)

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

(72)

(54)

НОВА КРИСТАЛНА ФОРМА НА N-[4-[2-(2АМИНО-4,7-ДИХИДРО-4-ОКСО-3H-ПИРОЛО[2,3D]
ПИРАМИДИН-5-YL)
ЕТИЛ]БЕНЗОИЛ]-LГЛУТАМИНСКА КИСЕЛИНА И ПОСТАПКА ЗА
НЕЈЗИНО ПРОИЗВОДСТВО

(57)

1. Хидратна кристална форма на динатриум N - [4
- [2 - (2 - амино - 4,7 -дихидро - 4 - оксо - ЗН пироло [2,3 - d] - пиримидин - 5 - ил) етил] бензоил]
- L - глутамична киселинска сол („хептахидатна
кристална форма”), со дифракционен модел на
X - зракот, кој ги опфаќа следниве врвови кои
одговараат на d растојание: 7.78 ± 0.04 Å кога се
добива на 22± 2°С и во амбиент со % на релативна
влажност од бакарен радиоактивен извор.
Има уште 10 патентни барања.

CHELIUS, Erik, Christopher;  
REUTZEL-EDENS, Susan, Marie and  
SNOREK, Sharon, Van den Berghe
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C 07C 31/00

(11)
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Т1

(21)

 2003/95

(22)

11/04/2003

(45)

30/09/2004

(30)

19970072655P  21/11/1997  US

(96)

18/11/1998 EP98966869.4

(97)

05/02/2003 EP1037868

(73)

PHARMACIA & UP JOHN COMPANY

(74)

901171

d) -S(=O)2NR8-, или

e) -C(=O)-; R4 e
a) H,

b) C1-8 alkyl,

c) -(CH2)h-phenyl,   или

d) -(CH2)h-het; R5 e

a) C1-4 alkyl,   или

ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,АДВОКАТ

a) -C(=O)R3,   или

WARPEHOSKI, Martha, A.;  
MITCHELL, Mark, Allen;  
HARPER, Donald, E.
and  MAGGIORA, Linda, Louise

(54)

c) -NR7-,

301  Henrietta Street, Kalamazoo, Michigan 49001/
us, US
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(72)

b) -S(=O)j-,

Алфа хидрокси, амино и хало деривати на
бета-сулфонил хидроксамик киселини
како матрица за металопротеински
инхибитори

(57) 1.  Соединението со формула I

b) -C(=O)R3; R6 e

b) -(CH2)hC(=O)R3;  R7 e

a) H,

b) C1-4 alkyl,

c) -(CH2)h-phenyl,

d) -C(=O)-R3,

e) -S(=O)2R3,   или
f) -C(=O)OR3; R8 e

a) C1-4 alkyl,    или

b) -(CH2)h-phenyl; Y e
a) -OH,

b) -NR9R10,  или

c) fluoro;  R9 и R10 ce исти или различни и се
a) H,

b) -C(=O)-R3,

c) -C(=O)-OR3, или

од фармацевтски прифатлива сол каде R1 e
a) C4-12 alkyl,

b) C4-12 alkenyl,
c) C4-12 alkynyl.

d) -(CH2)h-C3-8 cycloalkyl,
e) -(CH2)h-aryl,

f) -(CH2)h-het,  R2 e
a) C1-12 alkyl,

b) C2-12 alkenyl,
c) C2-12 alkynyl,

d) -(CH2)h-C3-8 cycloalkyl,

e) -(CH2)h-C3-8 cycloalkenyl,

f) -(CH2)h-aryl,

g) -(CH2)h-het,
h) -(CH2)h-Q,

i) -(CH2)i-Q or -(CH2)i-X-R4, опционо -(СН2)синџирот може да биде сутституиран со еден или
два C1-4 алкил или фенил, кои повратно можат да
бидат субституирани со еден или три хало или C1алкил, или
4

d) -C(=O)-NHR3,

арил е монокарбоцилик или бикарбоцилик
ароматичен мол; хет е 5- до 10-броен
мономоноциклик или бициклик хетероцикликси
еден или три атоми селектирани од групата која
содржи кислород, азот и сулфур.
Q е 5- до 10- броен моноциклик или бициклик
хетероциклик со еден или два атоми селектирани
од групата која содржи кислород, азот и сулфур,
арил, хет, C1-12 алкил, C1-4 алкил C2-12 алкенил. C2-12
алкенил - С3-6 циклоалкил, -С3-8 циклоалкенил, Q и
фенил опционо се менуваат h е 0, 1, 2, 3, 4, 5, или
6; i е 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 или 10; j е 0, 1 или 2, и
со следните одредби:
а)  каде Р2 е C1-16 алкил, Y е поинакво од -NR9R10

б)  каде h е 0, хет е додадено на α-положба преку
атом на јаглерод од хетероциклик
в) каде h е 0, Q e додадено на α-положба преку
јаглероден атом од хетероциклик.
Има уште 10 патентни барања.

I) -(CH2)hCHR5R6; R3 is

a) H,

b) C3-6 cycloalkyl,
c) c1-4 alkyl, or

d) -(CH2)h-phenyl; X e

a) -O-,
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 2003/101

(45)
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19981043504  23/09/1998  DE
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1. Соединение со формулата I:

19980117988  23/09/1998  EP
(96)

17/09/1999 EP99948776.2

(97)

29/01/2003 EP1115725

(73)

ALTANA Pharma AG

каде што:

Byk-Gulden-Str. 2,  78467 Kostanz, DE

HUBER, Reinhard;  

R1 е метил или хидроксиметил, еден од
супституентите R2a и R2b е водород, а другиот
е хидрокси, метокси, етокси, изопропокси,
метоксиетокси или метоксипропокси, еден од
супституентите R3a и R3b е водород, а другиот
е хидрокси, метокси, етокси, изопропокси,
метоксиетокси или метоксипропокси,   каде што
R2a или R2b, од една страна, и R3a или R3b, од
друга страна, не се истовремено хидрокси, како и
неговите соли.

KROMER, Wolfgang;  

Има уште 12 патентни барања.
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БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје

(72)

POSTIUS, Stefan;  
SIMON, Wolfgang-Alexander;  
GRUNDLER, Gerhard;  
HANAUER, Guido;  

STURM, Ernst and  
SENN-BILFINGER, Jorg
(54)
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E 04B 5/40 5/48
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Т1

 2003/281

(22)

10/09/2003

(45)

30/09/2004

(30)

1999RM00192  26/03/1999  IT

(96)

23/03/2000 EP009210253

(97)

02/07/2003 EP1165909

(73)

FAST PARK SISTEMA S.r.l.
Via le dei Colli Portuensi 545; 00151 Roma, IT

(74)

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

(72)

MANNA,  Biagio Carlo  
and  SPELUCCI, Luciano

(54)

Демонтирачки
модуларен
под
за
водоотпорни подигнати платформи

(57)

1. Демонтирачки модуларен под за подигнати
платформи се состои од модуларни четиристрани
единици, назначен со тоа што секоја од нив
опфаќа:

901173

• композитна подна тенка плоча со елемент од
долната страна (1) направен од брановиден
метален слој од еден или повеќе делови, во
зависност од големината, обвиткан со четири
метални профили (2,3) кои го формираат
страничниот ѕид од тенката плоча, и слој од
бетон (14) излиен на елемент од долната страна
(1) од брановидниот метален слој и ограничен
со страничните ѕидови, металните профили
(2,3) формираат странични ѕидови со напречни
профили прицврстени во форма на буквата Z или
на буквата Ѕ со квадратни јамки, и
• четири сегменти со сливници отворени нагоре
два главни (6) и два споредни (7), периферно
распоредени околу композитната подна плоча и
доближени до страничниот ѕиден профил (2,3)
сместен во каналите дефинирани со паровите од
страничните ѕидни профили (2,3) кои припаѓаат
на соседните композитни подни плочи.
Има уште 16 патентни барања.
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A 61K 31/47  31/505

(13)

Т1

C 07D 401/04  401/14

(22)

02/07/2003

405/04  413/04  471/04

(45)

30/09/2004

(21)

 2003/209

(30)

19970000504  11/01/1997  GB

(96)

06/01/1998 EP98904058.9

(97)

04/06/2003 EP0968208

(73)

PFIZER INC.
235 East 42nd Street, New York, NY 10017, US

(74)

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

(72)

FOX, David, Nathan, Abraham

(54)

СОЕДИНЕНИЈА НА КИНОЛИН И КИНАЗОЛИН
КОРИСНИ ЗА ТЕРАПИЈА, ОСОБЕНО ЗА
ТРЕТИРАЊЕ НА БЕНИГНА ХИПЕРПЛАЗИЈА НА
ПРОСТАТА

(57)

1. Соединение со формулата I:
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независно одбрани од ОН, c1-4 алкил,C1-4 алкокси,
халоген, CONR8R9, SO2NR8R9, (CH2)bNR8R9 и
NHSO2(C1-4 алкил), а кога Ѕ е член на прстенестиот
систем, тој може да биде супституиран со еден
или два атоми на кислород;
R8 и R9 независно претставуваат Н или c1-4 алкил,
или заедно со N атомот за кој се прикачени,
тие може да претставуваат 5- или 6-член
хетероцикличен прстен кој содржи најмалку еден
хетероатом одбран од N, О и Ѕ;
b претставува 0, 1, 2 или 3;
X претставува СН или N; и
L е отсутен, или претставува прстенеста група со
формулата la:

каде што N е прикачен за 2. положба на
хинолинскиот или хиназолинскиот прстен;
А е отсутен или претставува CO или SO2;
Z претставува СН или N;

каде што:
R1 претставува
C1-4
алкокси
кој
може
да биде супституиран со еден или повеќе атоми на флуор;
R2 претставува
Н
или
С1-6
алкокси
кој
може
да
биде
супституиран
со
еден
или повеќе атоми на флуор;
R3 претставува 5- или 6-член хетероцикличен
прстен кој содржи најмалку еден хетероатом
одбрани од N, О и Ѕ, при што прстенот може
да биде супституиран со една или повеќе групи
одбрани од халоген, С1-4 алкокси, C1-4 алкил и
CF3;

R4 претставува 4-, 5-, 6- или 7-член хетероцикличен
прстен кој содржи најмалку еден хетероатом
одбран од N, О и Ѕ, при што прстенот може да
биде споен со бензенски прстен или 5- или 6член хетероцикличен прстен кој содржи најмалку
еден хетероатом одбран од N, О и Ѕ, при што
прстенестиот систем во целина може да биде
супституиран со една или повеќе групи кои се

Patenti

m претставува 1 или 2, а освен тоа, кога Z
претставува СН, тој може да претставува 0; и
n претставува 1, 2 или 3, под услов сумата од m и
n да биде 2, 3, 4 или 5;
или претставува синџир со формулата Ib:

каде што N е прикачен за 2. положба на
хинолинскиот или хиназолинскиот прстен;
А’ и Z’      го имаат истото значење како A и Z погоре,
одделно;
R6 и R7    независно претставуваат Н или С1-4 алкил;
и
р претставува 1, 2 или 3, а освен тоа, кога Z’
претставува СН, тој може да биде 0;
или негова фармацевтски прифатлива сол.
Има уште 12 патентни барања.
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 2003/265

(22)

21/08/2003

(45)
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(30)

1997PD00102  09/05/1997  IT

(96)

29/04/1998 EP98924244.1

(97)

23/07/2003 EP0983006

(73)

GEOX S.p.A.

901176

Via Feltrina Centro 16, Montebelluna Localita Biadene
(Treviso), IT
(74)

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

(72)

POLEGATO, Mario

(54)

Подобрен паро-пропуслив чевел

(57)

1. Паро-пропустливиот чевел (10) ја опфаќа
следната комбинација од елементи:
паро-пропуслив горен дел (11) поврзан со паропропуслива или перфорирана облога (12); ѓон

901176

(13) направен од перфориран еластомер; полуѓон
што опфаќа најмалку една мембрана (15,115,
215, 315, 415) направена од водоотпорен и
паро-пропуслив материјал поврзан со долниот
заштитен слој (16, 116, 216, 316, 416) направен од
материјал отпорен на хидролиза, заштитниот слој
е хидрофобен, паро-пропуслив и/или перфориран;
паро-пропуслив внатрешен ѓон (17);
паро-пропуслив или перфориран филтерски слој
(19, 119, 219, 319, 419) прикачен кон наведената
мембрана и наведениот долен заштитен слој,
назначен со тоа што наведената мембрана,
заедно со наведениот заштитен слој, е уредена
во претходно составена влошка (14,214,314, 414),
кон кој е запечатена со нејзините надворешните
делови, и која го има наведениот долен заштитен
слој уреден во најниската надворешна страна
на наведената влошка, наведената влошка е
соодветна за да формира подлога за наведената
мембрана при составувањето и при употребата.
Има уште 15 патентни барања
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A 61P 43/00

(22)

11/07/2003

C 07D 211/38  

(45)

30/09/2004

211/54  211/72  
211/74  223/08  
401/04  409/04
(21)

 2003/215

(30)

19990005600  03/05/1999  FR

(96)

02/05/2000 EP004011995

(97)

22/10/2003 EP1050530

(73)

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

(74)

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

(72)

RENARD, Pierre;  
LESTAGE, Pierre;  
RAULT, Sylvain;  
RENAULT, Olivier;  
GUILLON, Jean;  
DALLEMAGNE, Patrick;  
PFEIFFER, Bruno and  
LEBRUN, Marie-Cecile

(54)

1 - А за - 2 - алкил - 6 - арил - циклоалкани
кои се корисни за подобрување на
памтењето

(57)

1.    Соединенија со формулата (I):
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каде што:
► n претставува 0 или 1,
► r1 претставува атом на водород,

► R2 претставува група на праволиниски или
разгранет (С1-С6) алкил,

► X претставува атом на кислород или група
OR3,

• R3 претставува атом на водород,

►    ------------- претставува единечна или двојна
врска, при што се подразбира дека е запазена
валентноста на атомите,
► Аr претставува арилна или хетероарилна група,
нивните изомери, како и нивните фармацевтски
прифатливи киселински адитивни соли, под услов
соединенијата со формулата (I) да бидат различни:
-   од 6-метил-2-фенил-2,3-дихидрo-4-пиридинон,
-   од 2-метил-6-фенил-4-пиперидинон,
-   од    N-бeнзил-2-(R’2)-6-фeнил-4 пипepидинoни,    
каде     што     R’2     претставува       метилна,
етилна, пропилна или изопропилна група,
-    и од 2-R”2)-6-фенил-4-пиперидиноли, каде што
R”2 претставува изопропилна или бутилна група,
при што се подразбира дека терминот „арилна
група” значи фенил кој може да би-де супституиран
со една или повеќе идентични или различни
групи одбрани од ха-логен, праволиниски или
разгранет (С1-С6) алкил, хидрокси, праволиниски
или раз гранет (С1-С6) алкокси, трихалогенометил
и амино (кој може да биде супституиран со една
или повеќе групи на праволиниски или разгранет
(С1-С6) алкил), а терминот „хетероарилна група”
значи тиенил или пиридил кој може да биде
супс-титуиран со една или повеќе идентични или
различни групи одбрани од халоген, праволиниски
или разгранет (С1-C6) алкил, праволиниски или
разгранет (С1-С6) алкокси, трихалогенометил и
амино (кој може да биде супституиран со една
или повеќе групи на праволиниски или разгранет
(С1-C6) алкил).
Има уште 10 патентни барања.
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WIERZBICKI, Michel;  
Boussard, Marie-Francoise;  
Rousseau, Anne;  
BOUTIN, Jean-Albert and  
DELAGRANGE, Philippe

(54)

(57)

ДЕРИВАТИ
НА
ИЗОИНДОЛОИНДОЛОН,
ПОСТАПКА ЗА НИВНО ДОБИВАЊЕ И
ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ КОИ ГИ СОДРЖАТ
ИСТИТЕ
1. Соединение со формулата (I):

*R1, R2, R3, R4, r5, R6 и R8, кои може да бидат
идентични или различни, независно претставуваат
атом на водород или група на праволиниски
или разгранет (С1-С6) алкил, праволиниски
или разгранет (С1-С6) арилалкил, хидрокси,
праволиниски или разгранет (С1-С6) алкокси,
праволиниски или разгранет (С1-С6) арилалкокси,
праволиниски или разгранет (С1-С6) ацилокси,
арилкарбонилокси, праволиниски или разгранет
(C1-C6) карбоксиалкил или карбокси,

* R7 претставува атом на водород или група
хидрокси, праволиниски или разгранет (C1-C6)
алкокси, праволиниски или разгранет (C1-C6)
арилалкокси, праволиниски или разгранет (C1-C6)
ацилокси или арилкарбонилокси,

* или пак групите R1 до R8, заедно со друга
слична група R1 до R8, формираат група (С1-С2)
алкилендиокси, неговите оптички изомери доколку
ги има, како и неговите фармацевтски прифатливи киселински или базни адитивни соли, под
услов:
- најмалку една од групите R1 до R8 да претставува
група хидрокси, праволиниски или разгранет (С1С6) алкокси, праволиниски или разгранет (С1-С6)
ацилокси или арилкарбонилокси,
- и соединенијата со формулата (I) да бидат
различни од 1,3-диметокси-6Н-изоиндоло[2,1а]индол-6-он.
Има уште 6 патентни барања.

каде што:
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БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
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(72)

JORGENSEN, Carsten

(54)

УРЕД ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ ТОПЛИ ПИЈАЛОЦИ
И МЕТОДА ЗА ПОДГОТВУВАЊе ТОПЛИ
ПИЈАЛОЦИ СО УПОТРЕБА НА СПОМЕНАТИОТ
УРЕД

(57)

1. Уред за подготвување кафе од видот кој има
затворена комора (с2), отворена комора (с1),
цевка за негорно движење (23) која ги поврзува
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коморите и уред за филтрирање (f1) помеѓу
цевката за нагорно движење (23) и отворената
комора (с1), назначен со тоа, што дното на
затворената комора (с2) има најмалку две нивоа
(Н1, Н4), од кои едното - подигнато ниво (Н1), се
протега врз релативно голем простор опкружен
со рамка (25), а другото ниво на дното - пониско
ниво (Н4), се протега во релативно мал простор
ексцентрично надвор од рамката (25) и околу
долната бленда на цевката за нагорно движење
(23), при што нивото (Н3) на дол-ната бленда
од цевката за нагорно движење (23) е блиску
до дното на пониското ниво (Н4), каде што
повисокиот, голем простор го содржи количеството
на складирана течност внатре во рамката (25),
при што споменатиот голем простор е опремен со
електричен грејач (he1, he2) кое се контролира со
склопка и најмалку едно температурно осетливо
средство (9) кое служи за контрола на склопката,
при што грејачот содржи најмалку два различни
грејачи (he1, he2) кои служат за довод на различен
степен на греење (Peh, Pel) до затворената комора
(с2).
Има уште 14 патентни барања.
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КРИСТАЛИН БАЗА НА ЦИТАЛОПРАМ
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A 61P 25/24

(22)

03/09/2003

(21)

 2003/272

(45)

30/09/2004

(30)

20000000402  13/03/2000  DK

1. Кристалинска база на циталопрам се
карактеризира со тоа што има чистота повеќе
од 99,8%, W/W, а уште цодобро повеќе од 99,9%
W/W
Има уште 13 патентни барања.

2000DK00183  13/04/2000  WO
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28/02/2001 EP02009350.6
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17/09/2003 EP1227088

(73)

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

(74)

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

(72)

PETERSEN, Hans;  
BOGESO, Klaus Peter and  
HOLM, Peter

(54)

ЛИОФИЛИЗИРАНИ ФАРМАЦЕВТСКИ КОМПО–
ЗИЦИИ КОИ ШТО СОДРЖАТ GRF

(57)

29/06/2000 EP009492265

1. Фармацевтска композиција која што се состои
од цврсто сврзана мешавина на човечки фактор
за ослободување на растот, исто така наречен и
(GRF) и стабилизирачко количество на сахароза,
сама или во комбинација со други ексципиенти.

(97)

10/09/2003 EP1189600

Има уште 9 патентни барања.
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901180

Patenti

Glasnik,

(51)

B 61F 7/00

(11)
(13)

Т1

(21)

 2003/103

(22)

14/04/2003

(45)

30/09/2004

(30)

19960000861  17/04/1996  ES

(96)

17/01/1997 EP975000084

(97)

15/01/2003 EP0802101

(73)

PATENTES TALGO, S.A.

901183

Montalban, 14, 28014 Madrid, ES
(74)

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

(72)

Lopez Gomez, Jose Luis;  
Archilla Aldeanueva, Luis and  
Frutos Aguado, Julio

(54)

Механизам за осовини за железнички
возила
опремен
со
автоматско
менување на мерката на коловозот и
прилагодлив на класичните, товарни
подвижни платформи

(57)

1. Механизам за осовка на железнички возила
опремен со систем за автоматско менување
на мерката на коловозот и прилагоден да биде

Patenti
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инкорпориран во класични, товарни подвижни
платформи како замена за нивните осовини со
фиксна мерка, при што споменатиот механизам
за осовка содржи два независни, механички
ротациони елементи (2), при што секој од
нив е составен од тркало (17) во вид на блок
со полуосовина (18) и две лежишта - едното
надворешно (19), а другото внатрешно (20), при
што на внатрешното лежиште (20) е поставен
систем за блокирање којшто се состои од рачка за
блокирање (28) која има две вертикални осовини
(28а; 28а’) со нормален пресек, меѓусебно поврзани
со поврзувачки мост каде што се поставени две
парчиња кои го олеснуваат неговото деблокирање
и понатамошно блокирање, назначен со тоа,
што содржи рамка на осовината (1) на која се
монтирани двата механички ротациони елементи
(2) и нивните системи за блокирање, уред (3) за
поврзување помеѓу ротационите елементи (2),
два носачи (4) за поместување на папучите за
кочење, систем (43) за континуирано електрично
напојување помеѓу тркалата (17), или електричен
систем за паралелно врзување (5) и уред (6) за
дојава на ужарено внатрешно лежиште (20).
Има уште 14 патентни барања.

901183

48

Glasnik,

(51)
(21)
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A 61K 31/404

(11)

901184

A 61P 25/06

(13)

Т1

 2003/230

(22)

25/07/2003

(45)

30/09/2004

(30)

19990022963  28/09/1999  GB

(96)

14/09/2000 EP009548645

(97)

30/07/2003 EP1233960

(73)

PFIZER INC.
235 East 42nd Street, New York, NY 10017, US

(74)

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

(72)

BENTLEY, ARTHUR;  
HOWARD-FIELD, SIMON,
ARNOLD and  
OGILVIE, RONALD, JAMES

901184

(54)

ПОЛИМОРФНА
МИГРЕНА

СОЛ

НА

ЛЕК

ПРОТИВ

(57)

1. Кристална, полиморфна форма на соединение
со формулата (I):

назначена со тоа, што поседува модел на
прекршување на Х-зраците врз прашок, којшто
е добиен со употреба на зрачење на бакар Калфа1 (λ= 0,15046 nm) кое по-кажува главни врвни
вредности на 9.28, 10.38, 11.37, 12.40, 16.84,
17.46, 17.53, 17.78, 17.98, 19.48, 20.70, 21.29,
21.45, 22.21, 22.64, 23.08, 25.20 и 25.79.
Има уште 15 патентни барања.

Patenti

Glasnik,

(51)

C 07D 413/04

(11)

901185

A 61K 31/404

(13)

Т1

A 61P 43/00

(22)

24/09/2003

(21)

 2003/301

(45)

30/09/2004

(30)

20000000958  25/01/2000  FR

(96)

24/01/2001 ЕP019076876

(97)

23/07/2003 EP1254134

(73)

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

(74)

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

(72)

SCHOENTJES,Bruno;  
SERRADEIL-LE GAL, Claudine  
and  WAGNON,Jean

(54)

1,3-ДИХИДРО-2H-ИНДОЛ-2-ЕДЕН
ДЕРИВАН,
И НИВНАТА УПОТРЕБА КАКО ЛИГАНДИ ЗА
V1B ИЛИ V1B И V1A АРГИНИН-ВАСОПРЕСИНРЕЦЕПТОРИ

(57)

1.  Соединение со формула:
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С4)алкокси; радикал на трифлуорометил или
радикал на трифлуорометокси;
• R2  претставува   атом   на   водород;   халоген   
атом;   (С1-С4)алкил;   (C1-С4)алкокси или радикал
на трифлуорометил;
• или поинаку R2 е во 6-та    позиција на едно
прстенест индол-2 и r1 и R2  заедно претставуваат
бивалентен радикал на триметилен;
• R3 претставува халоген атом; хидроксил;
(C1-С2)алкил; (С1-С2)алкокси или радикал на
трифлуорометокси;
• R4 претставува атом на водород; халоген атом;
(С1-С2)алкил; или (C1-С2)алкокси;

•   или  поинаку  R4  е  во  3-та  позиција  на  фенилот  
и   R3    и   R4   заедно претставуваат радикал на
метилендиокси;
• R5    претставува    етиламино    група;   димети–
ламино   група;   радикал   на азетидин-1 ил или
(С1-С2)алкокси;

• R6 претставува (С1-С4)алкокси;
• R7 претставува (С1-С4алкокси;

атомот на јаглерод кој носи COR5 субституент е
во (Ѕ) конфигурација и неговите солвати и/или
хидрати.
Има уште 10 патентни барања.

каде што:
•
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претставува халоген атом; (С1-С4)алкил; (С1-
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Glasnik,
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(51)

A 61K 38/17 39/395
A 61P 15/00

(13)

Т1

(21)

 2003/245

(22)

11/08/2003

(45)

30/09/2004

(30)

19990101194  22/01/1999  EP

(96)

19/01/2000 EP009003062

(11)

901186

(97)

04/06/2003 EP1143997

(73)

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

(74)

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

(72)

BORRELLI, Francesco,;  

(54)

АНТАГОНИСТИ НА ФАКТОР НА НЕКРОЗА НА
ТУМОР И НИВНА ПРИМЕНА ВО ТРЕТМАН НА
ЕНДОМЕТРИОЗА

(57)

1. Примена на TNF антагонист заедно со
фармацевтски прифатлив носач во подготовката
на фармацевтска композиција за третман и/или
превенција на ендометриоза, каде што наведениот
TNF антагонист е изолирачки антагонист или
сигнализирачки антагонист.
Има уште 11 патентни барања.

D’ANTONIO, Mauro and  
MARTELLI, Fabrizio

901186

Patenti

Glasnik,
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каде што

(51)

C 07D 281/00

(11)
(13)

Т1

(21)

 2003/223

(22)

21/07/2003

R2Н, ОН;

(45)

30/09/2004

R3 остаток на шеќер, остаток на дишеќер, остаток
на три-шеќер, остаток на тетрашеќер, каде што
остатокот на шеќер, ди-шеќер, три-шеќер или
остаток на тетра-шеќер во даден случај е еднаш или
повеќепати супституиран преку група за заштита на
шеќерот;

(30)

19991016108  09/04/1999  DE

(96)

23/03/2000 EP009205501

(97)

25/06/2003 EP1169313

(73)

Aventis Pharma Deutschland GmbH

901187

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

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

(72)

DR. Wendelin Frick;  
Dr. Heiner Glombik;  
Dr. Hubert Heuer  and
SCHAEFER, Hans-Ludwig

(54)

Супституирани
1,4-бензотиазепин
1,1- диоксиддеривати со остатоци на
шеќери, метода за нивно добивање,
лекови што ги содржат и нивна
примена

(57)

1.   Соединенија од формулата I

Patenti

R1 означува    метил, етил, пропил, бутил;

Z -(С=0)n-Со-С16-алкил-,-(С-0)n-Со-С16 алкилNН-, -(C=0)n-Со-С16-алкил-О-,-(С=О)n-С1 -С16
алкил-(С=))m, ковалентно соединение
n 0 или 1;
m 0 или 1;
како и нивни фармацевтски подносливи соли и
физиолошки функционални деривати.
Има уште 10 патентни барања.
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(51)

A 23L 1/30  1/302

(11)
(13)

Т1

(21)

 2003/252

(22)

14/08/2003

(45)

30/09/2004

901188

(30)

1997RM00155  20/03/1997  IT

(96)

10/03/1998 EP98908280.5

(97)

04/06/2003 EP0971600

(73)

SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A.

(57)

(б) најмалку   еден   алканоил-Л-карнитин   каде   
алканоил   групата   е
страничен или гранковен алканоил со 2-6 карбон
атоми, или негова
фармаколошки прифатлива сол;
каде количините на (а) и (б) се доволни
да предизвикаат синергистички ефект во
компензирање на дефектите на есенцијалните
масни ациди на метаболизмот и да превенираат
дијабетски компликации, особено дијабетска
неуропатија и доведуваат до нивна регресија.

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

(72)

Cavazza, Claudio

(54)

Медицинска храна за дијабетичари

за

(а) γ-линоленик ацид или негова фармаколошки
прифатлива сол; и

Viale Shakespeare, 47, 00144 Roma, IT
(74)

1.
Терапевтско/нутритивно
соединение
дијабетис кој содржи мешавина од:

Има уште 11 патентни барања.

(51)
(21)

A 61K 31/505

(11)

901189

A 61P 25/00  29/00

(13)

Т1

 2003/253

(22)

14/08/2003

(45)

30/09/2004

(30)

1998MI00774  10/04/1998  IT

(96)

08/04/1999 EP99916036.9

(97)

09/07/2003 EP0994703

(73)

SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A.
Viale Shakespeare, 47, 00144 Roma, IT

901188

(74)

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

(72)

Cavazza, Claudio  

(54)

СОЕДИНЕНИЕ КОЕ СОДРЖИ КЕТАНСЕРИН И ЛКАРНИТИН ЗА ТPEТМАН НА ЦРПС (ХРОНИЧЕН
РЕГИОНАЛЕН СИНДРОМ ЗА БОЛКА)

(57)

1. Комбинација која содржи кетансерин и Лкарнитин или една од нивните прифатливи соли.

Calvani, Menotti

Има уште 14 патентни барања.

Patenti

Glasnik,

(51)

H 01R 24/04

(11)
(13)

Т1

(21)

 2003/179

(22)

11/06/2003

(45)

30/09/2004

(30)

19991059823  10/12/1999  DE

(96)

16/11/2000 EP009760331

(97)

02/05/2003 EP1236248

(73)

KRONE GmbH

901190

Beeskowdamm 3 -11, 14167 Berlin, DE
(74)

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

(72)

GWIAZDOWSKI, Michael

‘’Димитар

MOSSNER, Frank
(54)

СПОЈУВАЧКИ
КАБЕЛ
СО
ЕЛЕКТРИЧНА
ПРИКЛУЧНА ВРСКА КАКО И КАБЕЛ МЕНАЏЕР

(57)

1) Спојувачки кабел, кој опфаќа кабел со четири
пара жили, што се водат низ кабелот дефинирани
во парови, притоа на двата краја на кабелот е
поставен електричен приклучен спој од ист вид,
при што за фиксирање и дефинирано водење, на
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двата краја на кабелот е поставен по еден кабел
менаџер со водилки за жилите, во кого жилите
на кабелот се водат кон електричните контакти,
при тоа кабел менаџерите секогаш покажуваат
една горна страна, долна страна, задна страна и
челна површина, задната страна е насочена кон
кабелот, а челната страна кон контактите, при што
водилките на жилите што се наменети за двата
надворешни пара контакти, на страните на кабел
менаџерот се поставени под прав агол во однос на
челните површини на кабел менаџерот, назначено
со тоа, што во првиот кабел менаџер (11), од
задната страна (12) до челната површина (13) се
води во едно приклучно рамниште без вкрстување
првиот внатрешен пар жили (3, 6) од горната
страна (16) и втор внатрешен пар жили (4, 5) од
долната страна (15), а во вториот кабел менаџер
(17) од задната страна (20) до челната површина
(18), првиот внатрешен пар жили (3, 6) од долната
страна (19) и вториот внатрешен пар жили (4, 5)
од горната страна (16)се води во едно приклучно
рамниште без вкрстување.
Има уште 14 патентни барања.
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C 07D 233/22

(11)

901191

A 61K 31/4164  31/4178

(13)

Т1

A 61P 25/00  

(22)

04/07/2003

C 07D 233/10 233/20 405/06

(45)

30/09/2004

(21)

 2003/211

(30)

19980015999  18/12/1998  FR

(96)

17/12/1999 EP994031904

(97)

24/09/2003 EP1010693

(73)

LES LABORATOIRES SERVIER

или група на праволиниски или разгранет (С1-С6)
алкил или бензил),’ атом на кислород, атом на
сулфур или група SO или ЅО2,

• Z претставува атом на јаглерод или група CR4,
каде што
• Y претставува група СН или СН2 или единечна
врска и, во тој случај, прстенот кој ги содржи X, Y и
Z, е претставен со формулата (Iс):

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

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

(72)

CORDI, Alex;  
LACOSTE, Jean-Michel;  
MILLAN, Mark;  
NEWMAN-TANCREDI, Adrian
GOBERT, Alain

(54)

(57)

Нови соединенија на имидазолин,
постапка за нивно добивање и
фармацевтски состави кои ги содржат
истите
1. Соединенија со формулата (I):

каде што:
• А претставува бензенско јадро кое е
несупституирано или е супституирано со 1
до 4 идентични или различни групи одбрани
од праволиниски или разгранет (С1-С6) алкил,
праволиниски или разгранет (С1-C6) алкокси,
хидрокси, праволиниски или разгранети (С1-С6)
полихалогеноалкили, цијано, нитро, амино, алкиламино, диалкиламино, тиоалкил, сулфонилалкил,
сулфинилалкил, карбокси, алкилоксикарбонил,
алкилкарбонилокси,
формил,
карбамоил,
карбоксамид, фенил, бензил, или атоми на
халоген,

R4 претставува атом на водород или група на
праволиниски или разгранет (С1-С6) алкил,

• R1, R2, R3, кои може да бидат идентични или
различни, претставуваат атом на водород или
група на праволиниски или разгранет (С1-С6)
алкил, при што групите (R2 и R4) или (R1 и R4) може
да формираат циклопропан,
• R5 претставува атом на водород, група на
праволиниски или разгранет (С1-С6) алкил или
бензил,
• изразот „--------” значи дека врските може да бидат
единечни или двојни, при што се подразбира дека
е запазена валентноста на атомите, при тоа, се
подразбира дека „алкил” значи праволиниска
или разгранета алкилна група која содржи од
1 до 6 атоми на јаглерод, нивните тавтомери,
енантиомери и диастереоизомери, како и нивните
фармацевт-ски прифатливи киселински или базни
адитивни соли.
Има уште 24 патентни барања.

• В претставува прстен на имидазолин како што е
претставено во формулите (la) или (Ib):
• X претставува:
- група CR6 или CR6R7 (каде што R6 и R7, кои може
да бидат идентични или раз-лични, претставуваат
атом на водород или група на праволиниски или
разгранет (С1-С6) алкил), атом на азот или група
NR8 (каде што R8 претставува атом на водород

901191

Patenti

Glasnik,

(51)

C 07C 323/07

(11)

901192

A 61K 31/198 31/351

(13)

Т1

31/445  38/06

(22)

18/08/2003

A 61P 9/10  

(45)

30/09/2004

C 07D 211/54 309/08  
C 07K 5/093
(21)

 2003/257

(30)

19990000159  27/01/1999  ES

(96)

19/01/2001 EP009005182

(97)

10/09/2003 EP1157987

(73)

LACER
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(54)

S-НИТРОЗОТИОЛИ
КАКО
АГЕНСИ
ЗА
ТРЕТИРАЊЕ НАРУШУВАЊA НА ЦИРКУ–
ЛАЦИЈАТА

(57)

1. Ѕ-нитрозотиолни деривати на пенициламин
или глутатион, како и нивни фарма-цевтски
прифатливи соли, кои одговараат на следнава
формула (I):

Calle Cerdena 350, 08025 Barcelona, ES
(74)
(72)

БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

каде што:

ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје

А и В се фенилни групи или заедно го формираат
останатиот -CH2-Q-CH2- кој претставува прстен
од шест единици во кои Q претставува атом на
кислород, сулфур или групата N-R3, каде што R3 е
водород или алкилна група С1-С4;

REPOLLES MOLINER, Jose;  
SALAS PEREZ-RASILLA, Eduardo;  
PUBILL COY, FRANCISCO;
CERDA RIUDAVETS, Juan Antonio;  

R1 е ацилен остаток, кој може да биде
алифатска ацилна група С1-С5 или остаток од
врска на глутаминска киселина преку својот
неаминокиселински карбоксил;

NEGRIE ROFES, CRISTINA;  
CABEZA LLORENTE, LYDIA  and  
FERRER SISO, ALICIA

R2 e хидроксилна група или врска на глицински
остаток преку пептидна врска; под услов ако R1 е
остаток од алифатски ацил, тогаш R2 e хидроксилна
група, a ако R1 е остаток од глутаминска киселина,
тогаш R2 глицински остаток.
Има уште 11 патентни барања.

(51)
(21)
(30)

B 22D 41/28
 2003/322

(11)

901193

(13)

Т1

(22)

08/10/2003

(45)

30/09/2004

19990870258  10/12/1999  EP

(96)

05/12/2000 EP009827734

(97)

17/09/2003 EP1239982

(73)

VESUVIUS CRUCIBLE COMPANY
Suite 200, Foulk Road 103, Wilmington, DE 19803,
US

(74)

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

(72)

ROTHFUSS, Hans  and  
BOISDEQUIN, Vincent

(54)

ПЛОЧА НА ВЕНТИЛ КОЈАШТО Е ОТПОРНА НА
НАПУКНУВАЊЕ А Е НАМЕНЕТА ЗА ШИБЕР
ВЕНТИЛИТЕ

(57)

1. Огноотпорна плоча (1) за лизгачки
шибер вентил, опишана преку издолжениот
правоаголник R кој има две страни паралелни на
неговото издолжување и содржи лиен отвор (3),
позициониран ексцентрично во средината помеѓу
паралелните страни на правоаголникот R и

Patenti

опишан со кругот С со центар (4), правоаголникот
R e поделен на четири квадранти со помош на
две мегусебно нормални линии (5, 6) кои се сечат
во центарот (4) на кругот С, една (6) од овие
линии (5, 6) се проширува кон средината помеѓу
паралелните страни на правоаголникот R, во секој
квадрант се наоѓаат дијагонали кои меѓусебно се
сечат : D1, D2 и D3, D4 и D5, D6 и D7, D8 соодветно,
кадешто аглите (7-10) на правоаголникот R ce
отсечени и заменети со заоблени краеви (15 - 18)
додека насоката на барем дел од оние рабови
(15, 16) кои се најодалечени од лиениот отвор
(3) скршнува под максимум 5° од насоката на
дијагоналите кои не се сечат со соодветниот агол,
се карактеризира по тоа што насоката на
барем дел од рабовите (17, 18) кој се најблиску
до лиениот отвор (3) скршнува со максимум 5° во
однос на една од следниве насоки:
(I) - насоката нормална на дијагоналата која се
сече со соодветниот агол;
(II) - насоката на останатите дијагонали на
соодветниот квадрант;
(III) - насоката на средината помеѓу насоките (I) и
(II).
Има уште 6 патентни барања.

901193

56

Glasnik,

(51)

12/4,

str.1-104, dekemvri 2005 Skopje

C 07D 209/70  A 61K 31/403  

(11)

A 61P 43/00  C 07C 215/42  

901194

(13)

Т1

C 07D 209/16  209/40  307/93   (22)

11/07/2003

317/70  319/14  333/78  407/12 (45)

30/09/2004

(21)

 2003/214

(30)

20000004742  13/04/2000  FR

(96)

12/04/2001 EP014009401

(97)

12/11/2003 EP1146041

(73)

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

(74)

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

(72)

MILLAN, Mark;  
PEGLION, Jean-Louis;  
DESSINGES, Aimee;  
GOUMENT, Bertrand;  
LEJEUNE, Francoise and  
BROCCO, Mauricette

(54)

(57)

Деривати на хетероциклоалкилбензоциклобутан и хетероарилбензоциклобутан и нивна употреба како инхибитори
на обновувањето на серотонин и
норадреналин
1. Соединенија со формулата (I):

каде што:
---------     претставува единечна или двојна врска,

n претставува 1, r1, R2 кои може да бидат
идентични или различни, независно еден од друг
претставуваат група одбрана од атом на водород,
група на праволиниски или разгранет (С1-С6) алкил
и 2,3-дихидро-1,4-бензодиоксин-2-илметил,
X претставува група одбрана од СН=СН-, атом
на кислород, група Ѕ(О)m каде што m e цел број
од 0 до 2 вклучително, како и NR3 каде што R3
претставува група одбрана од атом на водород,
група на праволиниски или разгранет (С1-С6)
алкил, арил, праволиниски или разгранет (С1С6) арилалкил, циклоалкил, праволиниски или
разгранет (С1-С6) циклоалкил- алкил, праволиниски
или разгранет (С2-С6) алкенил и праволиниски или
разгранет (С2-С6) алкинил,
Y претставува група СН или СН2, во зависност
дали „---------” претставува единечна или двојна
врска, или може да поприми и дополнително
значење на атом на кислород, кога X претставува
атом на кислород,

Т претставува циклопентилна или циклохексилна
група, нивните оптички изомери, како и нивните
фармацевтски прифатливи киселински или базни
адитивни соли, при што се подразбира дека:
• терминот „арилна група” значи група одбрана
од фенил, бифенил, нафтил, дихидронафтил,
тетрахидронафтил,
инданил,
инденил
и
бензоциклобутил, при што секоја од тие групи
може да биде супституирана со една или повеќе
идентични или различни групи, одбрани од атоми на
халоген, групи на праволиниски или разгранет (С1С6) алкил, хидрокси, праволиниски или разгранет
(C1-C6) алкокси, нитро, цијано, праволиниски
трихалогеноалкил,
или
разгранет
(С1-С6)
амино, праволиниски или разгранет (C1-C6)
моноалкиламино и диалкиламино,
• терминот „циклоалкилна група” значи моно или
повеќепрстенест систем со 3 до 12 молекулски
ланци, кој може да содржи една или повеќе
незаситености која не пренесува ароматски
карактер во споменатиот прстенест систем.
Има уште 11 патентни барања.

901194

Patenti

Glasnik,

(51)

A 61K 9/16

(11)

901195

31/135  9/26  9/58  

(13)

Т1

A 61P 1/00  13/10

(22)

15/09/2003

(21)

 2003/291

(45)

30/09/2004

(30)

19980003871  11/11/1998  SE

(54)

НОВИ
ЗРНЦА
СО
КОНТРОЛИРАНО
ОТПУШТАЊЕ, МЕТОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО
НА ИСТИТЕ И ПОВЕЌЕКРАТНА ЕДИНЕЧНА
ФОРМУЛАЦИЈА КОЈА ГИ СОДРЖИ

(57)

1. Зрнце со контролирано ослободување кое
содржи:

1999SE01463  26/08/1999  WO
(96)

11/11/1999 EP 999717028

(97)

20/08/2003 EP1128819

(73)

PHARMACIA AB

i) јадро, направено од инертен материјал којшто
суштински се растворува во вода или набабрува
во вода;
ii) прв слој на јадрото, направен од полимер којшто
е суштински нерастворлив во вода;

112 87 Stockholm, SE
(74)

iii) втор слој, којшто го покрива првиот слој и
содржи активна состојка; и

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

(72)

iv) трет слој од полимер, којшто е поставен врз
вториот слој и е ефикасен за контролирано
ослободување на активната состојка, назначено
со тоа, што споменатиот прв слој е прилагоден да
го контролира навлегувањето на вода во јадрото.

GREN, Torkel;  
RINGBERG, Anders;  
WIKBERG, Martin and  
WALD, Randy, J.

Има уште 22 патентни барања.

A 61K 35/56  

(11)

901196

31/10  31/715  

(13)

Т1

A 61P 29/00  37/02

(22)

05/09/2003

(21)

 2003/279

(45)

30/09/2004

(30)

19990142392P  06/07/1999  US

(51)
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(96)

06/07/2000 EP009601261

(97)

24/09/2003 EP1227826

(73)

FOODSCIENCE CORPORATION

(54)

СОСТАВ КОЈ ВКЛУЧУВА ЕКСТРАКТ НА PERNA
CANALICULUS, МЕТИЛСУЛФОНИЛМЕТАН И
ГЛИКОЗАМИН И НИВНА УПОТРЕБА

(57)

1. Употребата на компонентата на метил–
сулфонилметан, компонентата на гликозамин, и
барем една компонента на Perna canaliculus за
производство на лек за лекување на воспалително
заболување.
Има уште 17 патентни барања.

20 New England Drive, Essex Junction, VT 05453,
US
(74)

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

(72)

KENDALL, Roger, V

Patenti

901196
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Glasnik,
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str.1-104, dekemvri 2005 Skopje

(51)

C 07D 241/12
A 61K 31/495

(13)

Т1

(21)

 2003/212

(22)

07/07/2003

(45)

30/09/2004

(30)

19990000186  11/01/1999  FR

(96)

07/01/2000 EP009005380

(97)

02/07/2003 EP1140861

(73)

Aventis Pharma S.A.

(11)

901197

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

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

(72)

BOUCHARD, Herve and  
COMMERCON, Alain

(54)

(57)

НОВИ
ДЕРИВАТИ
НА
ПОЛИХИДРОК–
СИПИРАЗИН, ПРИПРЕМАЊЕ И ФАРМАЦЕВТСКИ
СОСТАВИ КОИ ГИ СОДРЖАТ ИСТИТЕ
1.    Производи со општата формула:

R1 претставува
ланецот:

стереоизомерни

форми

на

-(CHOH)3-CH2-O-COR (II) иили R2   претставува атом
на водород, a R3 ги претставува стереоизомерните
фор-ми на ланецот:
-CH2-(CHOH)2-CH2-O-COR (III) или R2   ги
претставува
стереоизомерните
форми
на
ланците
-(CHOH)3-CH2-O-COR (II) или -CH2-(CHOH)2-CH2O-COR (III) a R3 претставува атом на водород, a
R претставува радикал -(Alk)i-(Циклоалк),   каде
што:
Alk   означува радикал на алкил кој содржи 1 до 6
јаглеродни атоми,
Циклоалк означува радикал на циклоалкил коj
содржи 5 или 6 јаглеродни атоми,
i е еднакво на 0 или 1;
како и нивните стереоизомерни форми и соли со
минерална или органска киселина.
Има уште 10 патентни барања.

каде што:

901197

Patenti

Glasnik,

(51)

A 61K 9/22

(11)
(13)

Т1

(21)

 2003/197

(22)

23/06/2003

(45)

30/09/2004

(30)

19970841250  29/04/1997  US

(96)

29/04/1998 EP989199898

(97)

02/07/2003 EP1017371

(73)

Pentech Pharmaceuticals, Inc.

901198

(72)

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

EL-RASHIDY, Ragab;  
RONSEN, Bruce and  
HASSAN, Emad, Eldin

(54)

КОНТРОЛИРАНО ОСЛОБОДУВАЊЕ НА ЛЕКОВИ
КОИ СЕ ИСПОРАЧУВААТ СО СУБЛИНГВАЛНА
ИЛИ БУКАЛНА АПЛИКАЦИЈА

(57)

1.
Апоморфинска
директно
компресирана
таблета прикладна за сублингвална или букална
апликација, која има време на ослободување
на лекот Т90 со вредност од 30 до 45 минути и
прикладна за третирање на психогена еректилна
дисфункција, назначена со тоа, што ги вклучува
следниве компоненти (мг/таблета) и каде што
секоја компонента поминува низ 30 отворно сито
во било кој состав R или состав Ѕ:

3315 Algonquin Road, Suite 310,   Rolling Meadows,
IL 60008, US
(74)
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‘’Димитар

Нема повеке патентни барања

Состав
Состојка (мг/таблета)             

  R                                        Ѕ

Апоморфин HCI,     USP                    

40.0                                   40.0

Аскорбинска киселина, UЅР                               7.5                                     8.4
Лимонска киселина, Анхидрирана, NF

  5.0                                     5.6

Микрокристална целулоза, NF

57.0                                   39.2

(авицел РН102)
Магнезиум стеарат, NF

3.0         

2.8                 

Хидроксипропил метилцелулоза                     12.5                                     8.4  
(Метоцел Е4М Премиум, NF)

Patenti

Тиркиз езерско

3.0                                     2.8

Аспартаме,. USP

2.5                                      2.8

Манитол, USP, прашак

             19.5                                     30.0

ВКУПНО, мг/таблета

           150.0                                   140.0

901198
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Glasnik,
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901199

(54)

МАЛТЕР ОД СУВО-ТЕНКО КОРИТО

(13)

Т1

(57)

(22)

01/07/2003

1. Мадтер од суво-тенко корито, којшто содржи
цемент, додатоци и примеси од густи камења и
порозни лесни примеси, назначени со тоа, што
густите камења имаат ситест спектар од 0 до 1
мм и неговиот удел во примесата изнесува 85 и
95 Vol.%, a кај порозните примесите честичките
достигнуваат да се распределат до средната
дебелина на фугите од 1-Змм дебелина.

(51)

C 04B 28/02  14/06
14/16  14/18  14/20

(21)

 2003/205

(45)

30/09/2004

(30)

(11)

19981041054  09/09/1998  DE
99117618.1-2111  07/09/1999  EP

(96)

07/09/1999 EP991176181

(97)

23/04/2003 EP0985646

(73)

Tubag Trass - Zement - und Steinwerke GmbH

Има уште 12 патентни барања.

56638 Kruft, DE
(74)

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

(72)

Simon Walter W. and  
Hamann Dietmar

(51)

B 01J 23/44

(11)

901200

C 02F 1/00

(13)

Т1

C 07C 51/42

(22)

11/08/2003

(45)

30/09/2004

(21)

 2003/246

(30)

1997MI01161   19/05/1997 IT

(96)

05/05/1998 EP 981081532

(97)

25/06/2003 EP 0879641

(73)

SUD CHEMIE MT S. r.l.
Via Cornaggia 10, 20123 Milano, IT

(74)

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

(72)

Malentacchi, Marinella;  
Cavalli, Luigi and  
Rubini , Carlo

(54)

Катализатор за хидрогенизација со
паладиум нанесен врз активен јаглен

901199

(57)

1. Метода за подготовка на катализатор со
голема способност за хемисорпција на јаглен
моноксид кој содржи од 0.1 до 5% од масата на
металот паладиум нанесен врз активен јаглен со
порозивност од 0.3 до 0.9 ml/g, назначен со тоа,
што паладиумот е содржан во површински слој
со дебелина до 400 микрони, и помалку од 50%
од масата на паладиумот е лоцирана во првите
50 микрони од површинскиот слој кој содржи
еден дел од суво импрегниран активен јаглен со
порозивност од 0.3 до 0.9 ml/g во воден раствор
на паладиум користејќи волумен од растворот
понизок од волуменот на порите на активниот
јаглен, каде што активниот јаглен е претходно
третиран со воден раствор кој содржи од 1 до 5%
од хидрохлорна киселина користејќи количества
од растворот пониски од волуменот на порите на
јагленот.
Има уште 12 патентни барања.

Patenti

Glasnik,

(51)

C 07D 457/04

(11)
(13)

Т1

(21)

 2003/289

(22)

15/09/2003

(45)

30/09/2004

(30)

20000007308  24/03/2000  GB

(96)

19/03/2001 EP019360981

(97)

24/09/2003 EP1272489

(73)

PHARMACIA ITALIA S.p..A.

901201
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(54)

Процес на производство на кристална
форма I на каберголин

(57)

1. Процес на производство на Форма I на
каберголин, кој се состои од кристализација на
сиров каберголин од толуен/диетил етер мешавина
низ течна форма V на каберголин.
Има уште 8 патентни барања.

Via Robert Koch 1.2, I-20152 Milan, IT
(74)

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

(72)

Attilio Tomasi;  
Mario Ungari;
Giuliano Ramella;  
Gianfranco Pallanza and  
Stefania Magenes

(51)
(21)

A 61K 45/06  38/55

(11)

901202

A 61P 9/00

(13)

Т1

 2003/356

(22)

29/10/2003

(45)

30/09/2004

(30)

19990122977P 05/03/1999 US

(96)

03/03/2000 EP 009121740

(97)

10/09/2003 EP 1165136

(73)

G.D. Searle LLC
P.O.Box 5110, Chicago, Illinois 60680-5110, US

(74)

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

(72)

ALEXANDER, John, C.;  
RONIKER, Barbara  and  
DESAI, Subhash

(54)

(57)

1.    Комбинација којашто содржи терапевтскиефективно количество на епокси-стероиден
антагонист на алдостерон рецепторот и
терапевтски-ефективно количество инхибитор
на ангиотензин конвертирачкиот ензим, каде
што наведениот инхибитор на ангиотензин
конвертирачкиот ензим е селектиран од групата
составена од алацеприл, беназеприл, каптоприл,
цилазаприл, делаприл, еналаприл, еналаприлат,
фосиноприл,
фосиноприлат,
имидаприл,
лизиноприл, периндоприл, квинаприл, рамиприл,
саралазин ацетат, темокаприл, трандолаприл,
церанаприл, моексиприл, квинаприлат, спираприл,
Bioproject BP1. 137, Chiesi CHF 1514, Fisons FPL66564, идраприл, Marion Merrell Dow MDL-100240,
периндоприлат, и Servier S-5590.
Има уште 20 патентни барања.

КОМБИНИРАНА ТЕРАПИЈА ОД ИНХИБИТОР
НА
АНГИОТЕНЗИН
КОНВЕРТИРАЧКИОТ
ЕНЗИМ И ЕПОКСИСТЕРОИДЕН АНТАГОНИСТ
НА
АЛДОСТЕРОН
ЗА
ТРЕТМАН
НА
КАРДИОВАСКУЛАРНА БОЛЕСТ

Patenti
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Glasnik,

12/4,

str.1-104, dekemvri 2005 Skopje

(51)

A 61K 31/517 9/08  

(11)

A 61P 25/00

(13)

Т1

(21)

 2003/243

(22)

07/08/2003

(45)

30/09/2004

(30)

19970203568  17/11/1997  EP

(96)

10/11/1998 EP989651591

(97)

07/05/2003 EP1033987

(73)

JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

901203

содржи дисперзија на честички кои се состојат
суштински од терапевтски ефикасно количество
на кристален естер на масна киселина на 9хидроксирисперидон со формулата:

Turnhoutsebaan 30, 2340 Beerse, BE
(74)

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

(72)

FRANCOIS, Marc, Karel, Jozef;  
DRIES, Willy, Maria, Albert, Carlo and
BASSTANIE, Esther, Dina, Guido

(54)

ВОДЕНИ СУСПЕНЗИИ НА СУБМИКРОНСКИ
ЕСТЕРИ НА МАСНИ КИСЕЛИНИ НА 9ХИДРОКСИ-РИСПЕРИДОН

(57) 1. Фармацевтски состав погоден како основна
формулација за апликација со интра-мускуларна
или субкутана инекција, назначен со тоа, што

или негова сол, или стереоизомер или
стереоизомерна мешавина, каде што R
претставува праволиниски С9-19алкилен радикал;
кој содржи површински активно средство коешто е
адсорбирано на неговата површина, во количество
кое е ефи-касно за одржување на специфична
површинска област >4 m2/g (што одговара на
ефикасна средна големина на честиците помала
од 2000 nm) во фармацевтски прифатлив носач
кој содржи вода.
Има уште 8 патентни барања.

(51)

C 07H 17/08

(11)

901204

A 61K 31/70

(13)

Т1

(21)

 2003/194

(22)

19/06/2003

(45)

30/09/2004

(30)

19980000189  06/04/1998  HR

(96)

02/04/1999 EP999119555

(97)

28/05/2003 EP1070077

(73)

соли со неоргански и органски киселини, каде
што:
А   претставува NH група, a B истовремено
претставува С=О група, R1 претставува ОН група,
L-кладинозилна група со формулата (II):

PLIVA FARMACEUTSKA INDUSTRIJA,
DIONICKO DRUSTVO
Ulica grada Vukovara 49, 10000 Zagreb, HR

(74)

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

(72)

KOBREHEL, Gabrijela; LAZAREVSKI, Gorjana and
KELNERIC, Zeljko

(54)

КЕТОЛИДИ НА ЛАКТАМ СО 15 ЧЛЕНА СО
АНТИБАКТЕРИСКО ДЕЈСТВО

(57)

1. Соединение претставено со општата формула
(I):

или заедно со R2 претставува кетон, R2 претставува
водород, или заедно со R1 претставува кетон, R3
претставува водород или С1-С4-алканоилна група,
или А   претставува С=О група, a B истовремено
претставува NH група, R1 претставува ОН група,
или заедно со R2 претставува кетон, R2 претставува
водород, или заедно со R1 претставува кетон,
R3 претставува водород или С1-С4-алканоилна
група.
Има уште 12 патентни барања.

и неговите фармацевтски прифатливи адитивни

901203
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VANDECRUYS, Roger, Petrus, Gerebern;  

(51)

A 61K 9/50

(11)
(13)

Т1

(21)

 2003/267

(22)

22/08/2003

GILIS, Paul, Marie, Victor and  

(45)

30/09/2004

PEETERS, Jozef

(30)

19970200914  26/03/1997  EP

(96)

18/03/1998 EP989191556

(97)

04/06/2003 EP0969821

(73)

JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

901205

Turnhoutsebaan 30, 2340 Beerse, BE
(74)

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

DE CONDE, Valentin, Florent, Victor;  

(54)

ТОПЧЕСТИ ДОЗАЖНИ ФОРМИ КОИ ИМААТ
ЈАДРО ОБВИТКАНО СО АНТИФУНГАЛНО
СРЕДСТВО И ПОЛИМЕР

(57)

1. Топчеста дозажна форма која содржи:
а) средишно, заоблено или топчесто јадро;
б) филмска обвивка од водорастворлив полимер и
итраконазол; и
в) заптивна обвивка од полимерски слој,
назначена со тоа, што јадрото има пречник од 250
до 355 μm (сито 45-60).
Има уште 9 патентни барања.
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C 07D 471/04

(11)

A 61K 31/435
(21)

 2003/266

(30)

19980002793  21/08/1998  SE

(96)

18/08/1999 EP999449655

(97)

04/06/2003 EP1105390

(73)

AstraZeneca AB

901206

R6 е:

(13)

Т1

а) Н,

(22)

21/08/2003

(45)

30/09/2004

151 85 Sodertalje, SE
(74)

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

(72)

DAHLSTROM, Mikael;  
NORDBERG, Peter;
AMIN, Kosrat and  
STARKE, Ingemar

(54)

ДЕРИВАТИ НА ИМИДАЗОЛ[1,2-А]ПИРИДИН
ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНИ
ЗАБОЛУВАЊА

(57)

1.     Соединение со формулата I:

б) С1-С6 алкил карбонил,

в) С3-С7 циклоалкил карбонил, каде што циклоал–
килната група може да биде супституирана со
еден или повеќе супституенти одбрани од С1-С6
алкил, С1-С6 алкокси, -СООН или -СОО-(С1-С6)
алкил,
г) арил С1-С6 алкил карбонил, каде што арилот
претставува фенил, пиридил, тиенил или
фуранил, евентуално супституиран со еден или
повеќе супституенти одбрани од С1-С6 алкил, C1
C6 алкокси, -СООН или -СОО-(C1-C6) алкил,
д) С1-С6 алкокси С1-С6 алкил карбонил,

ѓ) С1-С6 алкокси карбонил, е)      арил карбонил,
каде што арилот претставува фенил, пиридил,
тиенил или фуранил, евентуално супституиран
со еден или повеќе супституенти одбрани од С1С6 алкил, C1-C6 алкокси, -СООН или -COO-(C1-C6)
алкил,
ж) С3-С7 циклоалкил C1-C6 алкилкарбонил,
каде што циклоалкилната група може да биде
супституирана со еден или повеќе супституенти
одбрани од C1-C6 алкил, С1-С6 алкокси, -СООН
или -СОО-(С1-С6) алкил,

з) С1-С6 алкокси C1-C6 алкоксикарбонил,

алкокси
ѕ)
C1-C6
алкилкарбонил,

C1-C6

алкокси

C1-C6

и) карбамоилна група со формулата:
или негова фармацевтски прифатлива сол, каде
што:
R1 е:
a) H,
б) СН3, или

в) СН2ОН;

R2 e С1-С6 алкил;
R3 e С1-С6 алкил;

R4 е:

каде што R7, R8 се исти или различни и се Н, C1-C6
алкил,
ј) R9-(C1-C6) алкилкарбонил,

каде   што   R9  e   HOC=O-,   C1-C6   алкил-О-С=О-,   
или   аминогрупа   со формулата:

а) H, или
б) халоген;
R5 е:
а) H, или
б) С1-С6 алкил;

каде што R7, R8ce исти или различни и се Н, или
C1-C6 алкил,
к) R9-xидроксилиран-(C1-C6) алкилкарбонил,
л) R9-(C1-C6) алкенилкарбонил;

X е:

а) NH, или
б) О.
Има уште 15 патентни барања.
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(51)

F 25B 25/00  45/00  49/00

(11)
(13)

Т1

(21)

 2003/287

(22)

12/09/2003

(45)

30/09/2004

(30)

19970000066  08/01/1997  NO

(96)

08/01/1998 EP989007810

(97)

13/08/2003 EP0953132

(73)

Norild AS

за циркулација на ладилникот, еден или повеќе
кондензатори и најмалку еден контејнер за
ладилникот во врска со кружната циркулација,
каде заедно со контејнерот е предвиден најмалку
еден вентил (21) за ослободување на притисокот,
оспособен да го ослободи ладилникот кога
заситениот притисок на ладилникот го достигнува
максималниот работен притисок на контејнерот
(1)

901207

кој се карактеризира со тоа што:

1800 Askim, NO
(74)

- дебелината на ѕидот, на изолацијата, на
магнитудата на течната површина е дизајнирана
така што, во случај на кршење, температурата
во контејнерот (1) е одржувана на ниво што
влажниот ладилник при враќањето во контејнерот
уште еднаш ќе кондензира наспроти површината
од течната фаза во контејнерот и ќе го редуцира
растот на притисокот;

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

(72)

BAKKEN, Kunt

(54)

Систем за ладење со затворена кружна
циркулација

(57) 1. Систем за ладење со затворена кружна
циркулација поставен во ладилник за ладење на
пренос, кој во амбиенатална температура има
заситен притисок кој е повисок од максималниот
работен притисок во кружната циркулација, кој
систем за ладење се состои од еден или повеќе
испарувачи или менувачи на топлина, опрема

(11)

(51)

A 61K 31/70 31/28
A 61P 35/00

(13)

Т1

(21)

 2003/227

(22)

22/07/2003

(45)

30/09/2004

(30)

19990009925  29/04/1999  GB

(96)

04/04/2000 EP009251588

(97)

06/08/2003 EP1173187

(73)

PHARMACIA ITALIA S.p..A.
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901209

- контејнерот е доволно наполнет со ладилник
во течна фаза за да овозможи најмалку делови
од влажниот ладилник во кругот на ладењето да
кондензира повторно наспроти течната површина
на ладилникот во контејнерот (1).
Има уште 9 патентни барања

(54)

Кoмбинирани
препарати
кои
содржат морфолин антрациклини и
платиниумски деривати

(57)

1. Комбиниран препарат кој содржи морфолин
антрациклин од формулата (I) или (II)

Via Robert Koch 1.2, I-20152 Milan, IT
(74)

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

(72)

RIPAMONTI, Marina;  
CARUSO, Michele;  
SUARATO, Antonino and

и антиканцерен агенс избран од платиниумски
дериват.
Има уште 39 патентни барања

GERONI, Maria Cristina
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C 07C 271/22

(11)

901210

A 61K 31/325  31/44  

(13)

Т1

C 07C 271/34  333/04

(22)

14/10/2003

C 07D 209/08  213/30  

(45)

30/09/2004

261/18  339/06  339/08
(21)

 2003/328

(30)

19970046204P 12/05/1997 US
19970825331   28/03/1997 US
19970991282  16/12/1997  US

(96)

26/03/1998 EP989131735

(97)

03/09/2003 EP0975588

(73)

AGOURON PHARMACEUTICALS, INC.
10350 North Torrey Pines Road, Suite 100, La Jolla,
CA 92037, US

(74)

(72)

ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПјЕ  
бул. „Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8, 1000,
Скопје
ZHOU, Ru;
DRAGOVICH, Peter, S. and  
PRINS, Thomas, J.

(54)

АНТИПИКОРНАВИРАЛНИ
СОЕДИНЕНИЈА,
КОМПОЗИЦИИ КОИШТО ГИ СОДРЖАТ И
МЕТОДИ ЗА НИВНА УПОТРЕБА

(57)

1. Соединение според формулата (I):

X е =СН или =CF и y1 е =СН или =CF, или X и
Y1 заедно со Q’ формираат тричлен прстен во
кој Q’ е -C(R10) (R11)- или -О-, X е -СН- или -CF-,
и Y1 e -СН-, -CF-, или -С(алкил)-, каде што R10 и
R11 независно се Н, халоген, или алкилна група,
или, заедно со јаглеродниот атом за кој тие се
прикачени, формираат циклоалкилна група или
хетероциклоалкилна група,  или    X е -СН2-, -CF2-,
-CHF-, или -Ѕ-, и Y1 е -O-, -Ѕ-, -NR12-, -C(R13)(R14)-

-С(O)-, -С(Ѕ)-, или -C(CR13R14)-, каде што R12 e
H или алкил, и R13 и R14нeзaвисно ce H, F, или
алкилна група, или заедно со атомите за кои тие
се врзани, формираат циклоалкилна група или
хетероциклоалкилна група;

A1 e C, CH, CF, Ѕ, Р, Ѕе, N, NR15, Ѕ(О), Ѕе(О),
Р-OR15, или P-NR15R16, каде што R15 и R16
независно се алкилна група, циклоалкилна група,
хетероциклоалкилна група, арилна група, или
хетероарилна група, или, заедно со атомот за кој
тие се врзани, формираат хетероциклоалкилна
група.
D1 е дел со слободен чифт на електрони
способни за формирање на водородна врска;
и b1 e H, F, алкилна група, циклоалкилна група,
хетероциклоалкилна
група,
арилна
група,
хетероарилна група, -OR17, -SR17, -NR17R18, NR19NR17R18, или -NR17OR18,

каде што:
М е О или Ѕ;
е Н, F, алкилна група, ОН, ЅН, или О-алкилна
група;
r1

R2 и r5 се независно селектирани од Н,

или алкилна група, каде што наведената алкилна
група е поинаква од

каде што R17, R18, и R19 независно ce H, алкилна
група, циклоалкилна група, хетероциклоалкилна
група, арилна група, хетероарилна група, или
ацилна група;

и со условите дека кога D1 e делот ≡N co слободен
чифт на електрони способни за формирање
водородна врска, B1 не постои; и кога A1 e ѕр3
јаглерод, B1 не e -NR17R18 кога d1 e делот -NR25R26
co слободен чифт на електрони способни за
формирање на водородна врска, каде што R25 и
R26 ce независно Н, алкилна група, циклоалкилна
група, хетероциклоалкилна група, арилна група,
или хетероарилна група;
и каде што D1-A1-B1 опционално формира нитро
група каде што A1 e N;
и понатаму каде што, R2 или r5 е

со условот дека барем еден од R2 и
биде

и каде што, кога R2 или R5 e

901210

r5

мора да

X е =СН или =CF и Y2 e =С, =СН, или =CF, или    X
и Y2 заедно со Q’ формираат тричлен прстен во
кој што Q’ е -C(R10)(R11)- или -О-, X е -СН- или CF-, и Y2 e -СН-, -CF-, или -С(алкил)-, каде што
R10 и R11 независно се Н, халоген, или алкилна
група, или, заедно со јаглеродниот атом за кој

Patenti
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тие се прикачени, формираат циклоалкилна
група или хетероциклоалкилна група,  или    X e
-CH2, -CF2-, -CHF-, или -Ѕ-, и Y2 e -О-, -Ѕ-, -N(R’12), -С(О)-, -C(R’13) (R’14)-, -С(Ѕ)-, или -C(CR’13R’14)-,
каде што R’12 e Н, алкилна група, циклоалкилна
група, хетероциклоалкилна група, арилна група,
хетероарилна група, -OR’13, -NR’13R’14, -C(O)R’13,
-SO2R’13, или -C(S)R’13, и R’13 и R’14, независно
ce H, F, или алкилна група, циклоалкилна група,
хетероциклоалкилна група, арилна група, или
хетероарилна група, или, заедно со атомот за кој
што тие се прикачени, формираат циклоалкилна
група или хетероциклоалкилна група;
А2  е С, СН, CF, Ѕ, Р, Ѕе, N, NR15, S(О), Se(O),
P OR15, или P-NR15R16, каде што R15 и R16
независно се алкилна група, циклоалкилна група,
хетероциклоалкилна група, арилна група, или
хетероарилна група, или, заедно со атомот за кој
што тие се врзани, формираат хетероциклоалкилна
група;
D2 e дел со слободен чифт на електрони
способни за формирање на водородна врска;
и В2 e H, F, алкилна група, циклоалкилна група,
хетероциклоалкилна
група,
арилна
група,
хетероарилна група, -OR17, -SR17, -NR17R18,  
NR19NR17R18, или -NR17OR18, каде што R17, R18, и
R19 независно се Н, алкилна група, циклоалкилна
група, хетероциклоалкилна група, арилна група,
хетероарилна група, или ацилна група;
и понатаму каде што било која комбинација на
Y2, А2, В2, и D2 опционално можат да формираат
циклоалкилна група, хетероциклоалкилна група,
арилна група, или хетероарилна група;
R3 и R6 независно се H, F, алкилна група,
циклоалкилна група, хетероциклоалкилна група,
арилна група, хетероарилна група, -C(О)R17,  
OR17, -SR17, -NR19NR17R18, или -NR17OR18, каде
што R17, R18, и R19 независно ce H, алкилна група,
циклоалкилна група, хетероциклоалкилна група,
арилна група, хетероарилна група, или ацилна
група;
или, R3 и R6, заедно со јаглеродниот атом за кој
што тие се прикачени, формираат циклоалкилна
група или хетероциклоалкилна група;

12/4, str. 1-104, dekemvri 2005 Skopje 67

NR19NR17R18, или -NR17OR18, каде што R17, R18, и
R19 независно ce H, алкилна група, циклоалкилна
група, хетероциклоалкилна група, арилна група,
хетероарилна група, или ацилна група;
или R7 заедно со R3 или R6 и атомите за кои што
тие се прикачени, формира хетероциклоалкилна
група;
R20 е Н, или хидрокси група, алкилна група, оксо
група, циклоалкилна група, хетероциклоалкилна
група, арилна група, хетероарилна група, ацилна
група, сулфонилна група, меркапто група, алкитио
група, алкокси група, карбокси група, амино група,
алкиламино група, диалкиламино група, карбамоил
група, арилтио група, хетероарилтио група, -OR17,
-SR17, NR17R18, -NR19NR17R18 или   -NR17OR18, каде
што R17, R18, и R19 независно се Н, алкилна група,
циклоалкилна група, хетероциклоалкилна група,
арилна група, хетероарилна група, или ацилна
група; и
Z и Z1 независно се Н, F, алкилна група,
циклоалкилна група, хетероциклоалкилна група,
арилна група, хетероарилна група, -C(O)R21,  
CО2R21, -CN, -C(O)NR21R22, -C(O)NR21OR22, -C(S)R21,
-C(S)NR21R22, -NО2, -SOR21, -SO2R21, -SO2NR21R22,
-SO(NR21)(OR22), -SONR21, -SO3R21, -PO(OR21)2, PO(R21)(R22), -PO(NR21R22)(OR23), PO(NR21R22)(NR23
r24), -C(O)NR21NR22R23, или -C(S)NR21NR22 R23, каде
што R21, R22, R23, и R24 независно се Н, алкилна група,
циклоалкилна група, хетероциклоалкилна група,
арилна група, хетероарилна група, ацилна група,
или тиоацилна група, или каде што било кои две
од R21, R22, R23, и R24, заедно со атом(и) за кои што
тие се врзани, формираат хетероциклоалкилна
група;
или    Z1 како што е дефинирано погоре, заедно со

r1, како што е дефинирано погоре, и атомите за кои

што Z1 и r1 се врзани, формираат циклоалкилна
или хетероциклоалкилна група, или     Z и Z1 и
двата како што се дефинирани погоре, заедно
со атомите за кои што тие се врзани, формираат
циклоалкилна или хетероциклоалкилна група; или
фармацевтски прифатлив прекурсор на лек, сол,
активен метаболит, или солват.
Има уште 35 патентни барања

R7 е Н, алкилна група, циклоалкилна група,
хетероциклоалкилна
група,
арилна
група,
хетероарилна група, -OR17, -SR17, -NR17R18,  

Patenti

901210

68

Glasnik,

(51)

12/4,

str.1-104, dekemvri 2005 Skopje

C 07D 417/14  A 61K 31/422  

(11)

901211

31/427  A 61P 25/02  

(13)

Т1

C 07D 263/34

(22)

10/09/2003

263/38  263/46

(45)

30/09/2004

(57)

1. Употреба на азолен дериват за производство
на средство за подобрување на производството/
излачувањето на неуротрофин, назначена со тоа,
што азолниот дериват е со формулата:

263/48  277/32 
277/40  413/04
413/12  521/00
(21)

 2003/282

(30)

19990238917  25/08/1999 JP

(96)

24/08/2000 EP009549668

(97)

01/10/2003 EP1206472

(73)

Takeda Pharmaceutical Company Limited
1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka-shi,
Osaka 541-0045, JP

(74)

БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

(72)

MOMOSE, Yu  and  

ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
MURASE, Katsuhito
(54)

ОКСАЗОЛНИ
И
ТИАЗОЛНИ
ДЕРИВАТИ
КАКО СРЕДСТВО ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА
ПРОИЗВОДСТВОТО/ИЗЛАЧУВАЊЕТО
НА
НЕУРОТРОФИН

901211

каде што R1 претставува атом на халоген, хетероциклична
група која може да биде супституирана, хидрокси група
која може да биде супституирана, тиолна група која
може да биде супституирана, или амино група која може
да биде супституирана; A претставува ацилна група која
може да биде супституирана, хетероциклична група која
може да биде супституирана, хидрокси група која може
да биде супституирана, или карбоксилна група која може
да биде естерифицирана или амидирана; В претставува
ароматска група која може да биде супституирана; X
претставува атом на кислород, атом на сулфур, или атом
на азот кој може да биде супституиран; и Y претставува
двовалентна јаглеводородна група или хетероциклична
група, или негова сол.
Има уште 46  патентни барања

Patenti

Glasnik,

(51)

A 61K 31/66

(11)

A 61P 19/08  19/10

(13)

Т1

(21)

 2003/249

(22)

12/08/2003

(45)

30/09/2004
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901212

(30)

19970003691  10/10/1997  SE

(96)

05/10/1998 EP989480298

(97)

14/05/2003 EP1021194

(73)

AstraZeneca AB

каде што:

151 85 Sodertalje, SE

R4 е Н, ОН или Cl, a

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

R5 е:

ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје

а) алкил со 1 до 6 јаглеродни атоми, кој може
да биде супституиран со амино, алкиламино,
диалкиламино или хетероциклил;

(74)
(72)

UNGELL,  Anna-Lena

(54)

НОВА
УСОВРШЕНА
ФОРМУЛАЦИЈА
ТРЕТИРАЊЕ НА ОСТЕОПОРОЗА

(57)

1.  Фармацевтска формулација која содржи најмалку
едно бисфосфонатно и средство за подобрување
на апсорпцијата, при што споменатото средство
за подобрување на апсорпцијата содржи глицерид
со среден ланец или мешавина на глицериди
со среден синџир, назначена со тоа, што
споменатиот бисфосфонат е со формулата II:

Patenti

ЗА

б) халоген;
в) арилтио или хлоросупституиран арилтио;
г) циклоалкиламино со 5 до 7 јаглероди; или
д) заситен пет- или шест-член азот кој содржи
хетероциклил со 1 или 2 хетероатоми.
Има уште 26 патентни барања

901212

70

Glasnik,

12/4,

str.1-104, dekemvri 2005 Skopje

(51)

A 61F 2/06

(11)
(13)

Т1

(21)

 2003/262

(22)

19/08/2003

(45)

30/09/2004

(30)

20000200572  18/02/2000  EP

(96)

19/12/2000 EP009919804

(97)

03/09/2003 EP1255506

(73)

E.V.R. Endovascular Researches S.A.

901213

5, rue Emile Bian, 1235 Luxembourg, LU
(74)

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

(72)

LOALDI, Alessandro

(54)

ЕНДОЛУМЕНАЛЕН УРЕД ЗА ВНЕСУВАЊЕ И
ПОСТАВУВАЊЕ НА ПРОТЕЗА КОЈА СЕ ОТВОРА
ВО ВНАТРЕШНОСТА НА КРВНИТЕ САДОВИ

(57)

1. Ендолуменален уред (1) за внесување и
поставување на бифуркациона (двокрака) протеза
(6) која се отвора во внатрешноста на крвните
садови која содржи главен вод и најмалку уште
еден, втор вод, кој содржи:
-    издолжено тело (2) кое има поблизок крај (4) и
подалечен крај (3);
-      подалечниот крај (3) на споменатото издолжено
тело (2) содржи средство за проширување (5) кое
има подолжно издолжен активендел, којшто е

901213

подвижен во однос на протезата (6) која се отвора
во внатрешноста на крвните садови и којшто е
прилагоден да ја подесува споменатата протеза
(6) од радијално склопена положба до радијално
отворена положба;
- елемент за насочување на жицата водилка (11)
кој барем делумно се протега долж споменатото
издолжено тело (2); каде што:
- споменатиот активен дел на средството
за проширување е подолжно здружено со
издолженото тело, за да ја отвори споменатата
протеза ексцентрично од едната страна во однос
на издолженото тело, за да ја ослободи другата
страна на издолженото тело од споменатиот
проширен активен дел и каде што:
-  споменатиот елемент за насочување на жицата
водилка (11) содржи најмалку еден лумен на
жицата водилка (12, 13), којшто има најмалку еден
подалечен излез на жицата водилка (15) кој се
наоѓа на страната на издолженото тело спротивно
на средството за отворање и којшто е погоден
низ него да се внесе дел од жица водилка чијшто
подалечен крај може да се внесе во споменатиот
главен или најмалку еден втор вод, при што споменатиот елемент за насочување на жицата
водилка содржи најмалку еден лумен за жицата
водилка, којшто барем делумно се протега внатре
во споменатото издолжено тело (2).
Има уште 25 патентни барања

Patenti

Glasnik,

(54)

ПРИСТАП ДО ДЕЛОВИ ОД ЛИСТ И/ИЛИ СТЕБЛО
НА РАСТЕНИЈАTA

(57)

Beneden Oosterdiep 27  NL-9641 JA Veendam, NL

1. Метода за одвојување на компонентите од
растителен материјал кој содржи барем делови
од лист и/или стебло, назначена со тоа, што
материјалот е барем делумно влакнест, и потоа
е одвоен во влакнеста фракција и млаз од сок,
така што влакнестата фракција воглавно содржи
релативно цврсти ткива како што се епидерма,
склеренцима и васкуларни снопови, а млазот
од сок воглавно содржи меки ткива како што се
паренцима и цитосол.

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

Има уште 17 патентни барања

(51)

D 01B 1/42

(11)
(13)

Т1

(21)

 2003/196

(22)

23/06/2003

(45)

30/09/2004

901214

(30)

19991010975  06/01/1999  NL

(96)

24/12/1999 EP999637002

(97)

26/03/2003 EP1141450

(73)

Cooperatieve Verkoop-en Productievereniging
van Aardappelmeel en Derivaten ’AVEBE’ B.A.

(74)
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ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(72)

HULST, Anne, Coenraad;  
KETELAARS, Jan, Josef, Maria, Hubert
SANDERS, Johan, Pieter, Marinus

Patenti

901214

72

Glasnik,

12/4,

str.1-104, dekemvri 2005 Skopje

(51)

A 61K 31/495  31/535  
A 61P 25/24

(13)

Т1

(21)

 2003/255

(22)

15/08/2003

(45)

30/09/2004

(30)

19970003375  18/09/1997  SE

(96)

09/09/1998 EP989443759

(97)

21/05/2003 EP1014985

(73)

AstraZeneca AB

(11)

901215

151 85 Sodertalje, SE
(74)
(72)

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

формулата I:

каде што:
X е СН2, О;

ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје

Y e CONH, NHCO;

THORBERG, Seth-Olov;

R1 е Н, С1-С6 алкил, С3-С6 циклоалкил;

BERG, Stefan  and  
ROSS, Svante
(54)

КОМБИНАЦИЈА
НА
ИНХИБИТОР
НА
ПОВТОРНОТО ОДЗЕМАЊЕ НА 5-HT И
АНТАГОНИСТ НА H5-HT 1B ИЛИ ДЕЛУМЕН
АГОНИСТ

(57)

1. Комбинација на прва компонента (а) којашто
е инхибитор на повторното одземање на 5-НТ
со втора компонента (б) којашто е селективен
антагонист на h5-НТ1В или делумен агонист со

R2 e H, C1-C6 алкил, С1-С6 алкокси, халоген;
R3 е:

R4 и R5     независно се Н или С1-С4 алкил, како
рацемат, R-енантиомер или Ѕ-енантиомер, а
споменатите (а) и (б) се во форма на негови
слободни бази, солвати или фармацевтски
прифатливи соли.
Има уште 17 патентни барања

901215

Patenti

Glasnik,

(51)

C 07D 217/20
A 61K 31/47

(13)

Т1

(21)

 2003/359

(22)

29/10/2003

(45)

30/09/2004

(30)

(11)

901216
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(54)

СУПСТИТУИРАНИ ИЗОКВИНОЛИНИ КАКО УЛТРА
КРАТКО ДЕЈСТВУВАЧКИ НЕУРОМУСКУЛАРНИ
БЛОКАТОРИ

(57)

1.   Соединението со формула (I)

19970006117  25/03/1997  GB  
19970024987  27/11/1997  GB

(96)

23/03/1998 EP989226261

(97)

12/11/2003 EP0975599

(73)

Avera Pharmaceuticals, Inc.
and  Cornell Research Foundation, Inc.
12730 High Bluff Drive, Suite 160, San Diego, CA
92130, US and  Cornell Business & Technology Park,
20 Thornwood Drive, Suite 105, Ithaca New York
14850, US

(74)

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

(72)

BIGHAM, Eric, Cleveland;  
BOSWELL, Grady, Evan, [US/US];  
SAVARESE, John, Joseph, [US/US];  
SWARINGEN, Roy, Archibald, Jr., [US/US];  

каде што:
X е халоген,
h e од 1 до 2;
Y е водород или метокси;
и
A e фармацевтски прифатлив анијон.
Има уште 7 патентни барања

PATEL, Sanjay, Shashikant, [GB/US];  
BOROS, Eric, Eugene, [US/US];  
MOOK, Robert, Anthony, Jr., [US/US] and  
SAMANO, Vincente [MX/US]

Patenti

901216

74

Glasnik,

12/4,

str.1-104, dekemvri 2005 Skopje

(51)

A 61K 39/39
C 07H 21/04

(13)

Т1

(21)

 2003/352

(22)

27/10/2003

(45)

30/09/2004

(30)

(11)

901217

20000001000  08/06/2000  AT
20000001973  23/11/2000  AT

(96)

07/06/2001 EP019602770

(97)

17/09/2003 EP1296713

(73)

Intercell Biomedizinische

(74)

БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

Forschungs-und Entwicklungs AG 1030 Vienna, AT
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(72)

SCHMIDT, Walter;  
LINGNAU, Karen;  
SCHELLACK, Carola  and  
EGYED, Alena

(54)

ИМУНОСТИМУЛАТИВНИ
КЛЕОТИДИ

ОЛИГОДЕОКСИНУ-

(57)

1.     Употреба на молекул на олигодеоксинуклеинска
киселина (ODN) со структура според формулата
(I):

каде што:
X е О или Ѕ;
NMP е 2’-деоксинуклеозид монофосфат или
монотиофосфат, одбрани од групата која се
состои од деоксиаденозин-, деоксигванозин-,
деоксиинозин-, деоксицитозин-, деоксиуридин,
деокситимидин-,2-метил-деоксиинозин-, 5 метил
деоксицитозин-, деоксипсеудоуридин-, деокси–
рибосепурин-, 2амино-деоксирибосепурин, 6- Ѕдеоксигванин-, 2-диметил-деоксигванозин- или
N-изопентенил-деоксиаденозинмонофосфат
или -монотиофосфат; NUC е 2’-деоксинуклеозид,
одбран од групата која се состои од
деоксиаденозин, деоксигванозин-, деоксиинозин,
деоксицитозин-, деоксиуридин-, деокситимидин,2метил-деоксиинозин-, 5-метил-деоксицитозин-,
деоксипсеудоуридин-, деоксири-босепурин-, 2амино-деоксирибосепурин-, 6-Ѕ-деоксигванин-,
2-диметил-деоксигванозин или N-изопентенил
деоксиаденозин; а и b се цели броеви од 0 до
100, под услов a+b да биде помеѓу 4 и 150; В
и Е се заеднички групи за 5’ или 3’ завршетоци
на молекулите на нуклеинската киселина, за
добивање на имуностимулативен фармацевтски
состав.
Има уште 15 патентни барања
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SANDBERG, Bengt, E., B.

(54)

АПАРАТ ЗА УПОТРЕБА ВО ВРСКА СО
ОТСТРАНУВАЊЕ НА ЕЛЕМЕНТИ, ОСОБЕНО
ЕГЗОГЕНИ АНТИТЕЛА, ОД КРВТА ИЛИ ОД
ПЛАЗМАТА

(57)

1. Апарат за употреба во врска со отстранување
на елементи, што егзогени антитела, од крвта
или плазмата кои течат во вонтелесниот систем
на крвоток на пациентот, при што споменатиот
апарат содржи контејнер (1) којшто е прилагоден
да прими адсорбент и при што споменатиот

and  NILSSON, Rune
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контејнер содржи влез (15) и излез (16) којшто е
прилагоден да биде поврзан со влезен вод (19)
и излезен вод (20), одделно, кои образуваат
дел од системот на крвоток, назначен со тоа,
што контејнерот (1) содржи влезна комора (31),
адсорпциона комора (32) наменета за прифаќање
на адсорбентот, како и излезна комора (33) и при
тоа коморите се поставени во низа, гледано во
правецот на течењето на крвта низ контејнерот
(1), a ce одделени со помош на филтри (11, 12) кои
дозволуваат поминување на крвта или плазмата,
потоа влезот (15) и излезот (16) се поставени
непосредно еден до друг врз делот од ѕидот на
контејнерот (4) којшто, заедно со филтерот (12),
ја дефинира излезната комора (33) и којшто е
поврзан со заеднички подвижен вентил (21), при
што спо-менатиот вентил е прилагоден во првата
положба да ги поврзе влезот (15) и излезот (16)
директно со нивните засебни премини (28, 29)
во ѕидот на контејнерот и при што споменатиот
вентил е прилагоден во втората положба да ги
поврзе влезот (15) и излезот (16) со нивните
засебни краеви на обиколниот канал (34) во ѕидот
на контејнерот (4), потоа преминот (28), којшто
е поврзан со влезот, соработува со преносниот
канал (30) и завршува во влезната комора (31),
додека преминот (29), којшто е поврзан со излезот
(16), е отворен во излезната комора (33).
Има уште 7 патентни барања
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MARTIN, Thomas;  

претежно супституиран со флуор, R2 е водород
или 1-4С-алкил и R3 е водород или 1-4С-алкил,
или каде што: R2 и R3, заедно со двата јаглеродни
атоми за кои се прикачени, се 5-, 6- или 7- член
јаглеводороден прстен со спиро врска, којшто
може да биде прекинат со атом на кислород,
R4 е C(O)R5, C(O)R6, -CnH2n C(O)R5 или -CnH2nC(O)R6, каде што: R5 е хидроксил, 1-7С-алкокси,
3 7С-циклоалкокси, 3-7С циклоалкилметокси,
Н2N-СmН2m-О- или R51(R52)N-CpH2p-O-, каде што:
R51
е
водород,
1-7С-алкил,
3-7С
циклоалкил
или
3-7С-циклоалкилметил,
a
R52 е   1-7С-алкил,   3-7С-циклоалкил или 3-7С
циклоалкилметил,  или  каде што:

BOSS, Hildegard;  

R51 и R52,    заедно со азотниот атом за кој се
прикачени, се 5-, 6- или 7-член јаглеводороден
прстен, кој може додатно да биде прекинат
со група -N(R7)- или атом на кислород,
R6 е N(R61)R62, каде што R61 и R62 независно
еден од друг се водород, 1- 7С-алкил, 3 7С
циклоалкил
или
3-7С-циклоалкилметил,
R7 е водород или 1-4С-алкил,

KLEY, Hans-Peter;  

m e 2, 3 или 4,

SCHMIDT, Beate;  

n e 1, 2, 3 или 4,

AMSCHLER, Hermann and  

p e 1, 2, 3 или 4,

ULRICH, Wolf-Rudiger;  
FLOCKERZI, Dieter;  
BAR, Thomas;  
HATZELMANN, Armin;  
BEUME, Rolf;  

KILIAN, Ulrich

како и солите на овие соединенија.

(54)

НОВИ БЕНЗИМИДАЗОЛИ И БЕНЗОКСАЗОЛИ

Има уште 8 патентни барања

(57)

1. Соединенија со формулата I:

каде што:
Y е О (кислород) или NH, R1 е 1-4С-алкокси,
3-7С-циклоалкокси,
3-7С-циклоалкилметокси,
бензилокси или 1-4С-алкокси којшто е целосно или
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ANGIBAUD, Patrick Rene;  
VENET, Marc Gaston,  and  
BOURDREZ, Xavier Marc,

(54)

ДЕРИВАТИ НА КОНДЕНЗИРАН 1,2-ХИНОЛИН

(57)

1. Соединение со формулата (I):
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(С1-4алкил)аминоС1-4алкил, арил;

r и ѕ  се (секој од нив) независно 0, 1, 2, 3, 4, или
5;
t e 0, 1, 2, или 3; секој R1 и R2 се независно
хидрокси, хало, цијано, С1-6алкил, трихалометил,
трихалометокси,
С2-6алкенил,
С1-6алкилокси,
хидроксиС1-6алкилокси,   С1-6алкилтио, С1-6 алки–
локсиС1-6алкилокси, С1-6алкилоксикарбонил, амино
С1-6 алкилокси, моно-или ди(С1-6алкил)амино,
моно- или ди(С1-6алкил) амино С1-6алкилокси,
арил,  арил С1-6 ал-кил, арилокси  или  арил

С1-6алкилокси, хидроксикарбонил,С16алкилоксик
арбонил, аминокарбонил, аминоС1-6алкил, моноили ди(С1-6алкил)аминокарбонил, моно- или ди
(С1-6алкил)аминоС1-6алкил; или два супституенти
R1 или R2 кои се меѓусебно соседни на фенилниот
прстен може независно да формираат заедно
двовалентен радикал со формулата:
-O-СН2-О- (а-1),

-O-СН2-СН2-O- (а-2),

-О-СН=СН- (а-3),

-О-СН2-СН2- (а-4),

-О-СН2-СН2-СН2- (а-5), или

-СН=СН-СН=СН- (а-6);

или негова фармацевтски прифатлива киселинска
адитивна сол или стереохемиски изомерна
форма, каде што:
=Х1-Х2-Х3- е тровалентен радикал со формулата:
=N-CR6=CR7- (x-1),               
=CR6-CR7=CR8- (х-6),

R3 e водород, хало,   С1-6 алкил,   цијано,   хало
С1-6алкил, хидроксиС1-6алкил, цијано С16алкил,
амино С1-6 алкил, С1-6 алкилокси С1-6 алкил,  
С16алкилтиоС1-6 алкил, аминокарбонил С16алкил,
хидроксикарбонил,
хидроксикарбонил
С16       
алкил, С1-6алкилоксикарбонилС16 алкил, С1-6
алкилкарбонил С1-6алкил, С1-6 алкилоксикарбонил,
арил, арилС1-6алкилоксиС1-6алкил, моно- или
ди(С1-6 алкил)аминоС1-6алкил;
или радикал со формулата:

=N-N=CR6- (x-2),               

-O-R10 (b-1),

=CR6-N=CR7- (х-7),

-S-R10 (b-2),

=N-NH-C(=O)- (x-3),                

-NR11R12 (b-3),

=CR6-NH-C(=O)- (х-8), или

каде што R10 e водород,С1-6алкил,С1-6алкилкар–

=N-N=N- (x-4),                
=CR6-N=N- (х-9);
=N-CR6=N- (х-5),
каде што секој R6, R7 и R8 се независно водород,
C1-4 алкил, хидрокси, C1-4   алкилокси, арилокси,
C1-4 алкилоксикарбонил, хидроксиC1-4 алкил, C1алки-локси C1-4алкил, моно- или ди(C1-4алкил)
4
амино С1-4алкил, цијано, амино, тио, C1-4 алкилтио,
арилтио или арил;
>Y1-Y2- e тровалентен радикал со формулата:
>CH-CHR9- (у-1),
>C=N- (у-2),
>CH-NR9- (у-3), или
>C=CR9- (у-4);
каде што секој R9 независно е водород, хало,
халокарбонил, аминокарбонил, хидроксиC1-4
алкил, цијано, карбоксил, C1-4 алкил, С1-4алкилокси,
C1-4 aлкилокси C1-4 алкил, C1-4 алкилоксикарбонил,
моно-  или  ди (С1-4алкил) амино,  моно- или  ди

Patenti

бонл, арил, арилС1-6алкил, С1-6алкилоксикар–
бонил С1-6алкил, или радикал со формулата -AlkOR13 или -Alk-NR14R15;
R11 e водород, С1-6алкил, арил или арил С1-6алкил;

R12 e водород, С1-6алкил, арил, хидрокси, амино,
С1-6алкилокси, С1-6алкилкарбонилС1-6алкил, арил

С1-6алкил, С1-6 алкилкарбониламино, моно или
ди(С1-6алкил)амино, С1-6алкилкарбонил, аминока
рбонил,арилкарбонил, халоС1-6 алкилкарбонил,
арил С1-6 алкилкарбонил, С1-6алкилоксикарбонил,
С1-6алкилоксиС1-6 алкилкарбонил, моно- или
ди(С1-6алкил)аминокарбонил, каде што алкилната
средина може да биде супституирана со еден
или повеќе супституенти кои се независно
одбрани од арил или C1-3алкилоксикарбонил,
аминокарбонилкарбонил, моно-   или   ди
(С16алкил) амино С1-6алкилкарбонил, или радикал
со формулата -Alk-OR13 или -Alk-NR14R15; каде што
Alk e С1-6алкандиил;
R13 е водород, С1-6алкил, С1-6алкилкарбонил,
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хидроксисС1-6алкил, арил или арил С1-6алкил;

R e водород, С1-6алкил, арил или арилС1-6алкил;
14

R15 е водород, С1-6алкил, С1-6алкилкарбонил,
арил или арилС1-6алкил; R4        e радикал со
формулата:

каде што R16 e водород, хало, арил, С1-6алкил,
хидрокси С1-6 алкил, С1-6алки локси С1-6 алкил,

С1-6 алкилокси, С1-6алкилтио, амино, моноили ди(С1-4алкил) амино, хидроксикарбонил,
С 16 алкилоксикарбонил,С 1-6 алкилтиоС 1-6 алкил,
С16алкилS(О)С1-6алкил
илиС1-6алкилЅ(О)2 
С16алкил;   R16   може, исто така, да биде сврзан
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SENN-BILFINGER, Jorg;
GRUNDLER, Gerhard;   
SIMON, Wol fgang-Alexander;  
POSTIUS, Stefan and   
KROMER, Wolfgang

(54)

ХАЛОАЛКОКСИ ИМИДАЗОНАФТИРИДИНИ

(57) 1. Соединение со формулата I:

со
еден
од
азотните
атоми
во                        
имидазолниот прстен со формулата (с-1) или (с2), во кој случај значењето на R16, кога е сврзан со
азотот, е ограничено на водород, арил, С1-6алкил,
хидроксиС1-6алкил,    С1-6алкилоксиС1-6алкил,   С1-6
алкилоксикарбонил,   С1-6алкилЅ(О)С1-6алкил или
С1-6алкилЅ(О)2С1-6 алкил;
R17 e водород, С1-6алкил, С1-6алкилоксиС1-6алкил,
арилС1-6алкил, трифлуорометил или ди(С1-4алкил)
аминосулфонил;
R5      e С1-6алкил, С1-6 алкилокси или хало;

арил    е фенил, нафталенил или фенил
супституиран со 1 или повеќе супституенти, при
што секој од нив е независно одбран од хало, С1-6
алкил, С1-6алкилокси или трифлуорометил.

Има уште 15 патентни барања

алкил, 2-4С-алкенил или 2-4С-алкинил, еден од
супституентите R4a и R4b е водород, а другиот е
водород, хидроксил, 1-4С -алкокси, 1-4С-алкокси
1-4С-алкокси,
1-4С-алкилкарбонилокси
или
радикалот R4’, или каде што R4a и R4b заедно
се О (кислород), каде што R4’ е 1-4С-алкокси
којшто е целосно или претежно супституиран
со халоген, еден од супституентите R5a и R5b
е водород, а другиот е водород, хидроксил, 14С -алкокси, 1-4С-алкокси-1-4С-алкокси, 1-4Салкилкарбонилокси или радикалот R51, или каде
што R5a и R5b заедно се О (кислород), каде
што R5’ е 1-4С-алкокси којшто е целосно или
претежно супституиран со халоген, каде што
еден од супституентите R4a и R4b мора да го има
значењето на R4’ и/или еден од супституентите
R5a и R5b мора да го има значењето на R5’, или
каде што: еден од супституентите R4a и R4b
од една страна и еден од супституентите R5a и
R5b од друга страна, во секој случај е водород,
а другите супституенти во секој случај заедно
формираат радикал 1-2С-алкилендиокси којшто
е целосно или делумно супституиран со халоген,
R6   е водород, халоген, 1-4С-алкил, 1-4С-алкокси,
1-4С-алкоксикарбониламино, 1-4С-алкокси-1-4Салкоксикарбониламино или трифлуорометил и R7   
е водород, халоген, 1-4С-алкил или 1-4С-алкокси,
или неговите соли.
Има уште 9 патентни барања

каде што:
R1     е водород, 1-4С-алкил или хидрокси-1-4Салкил, R2   е водород, 1-4С-алкил, хидрокси-1-4Салкил, халоген, 2-4С-алкенил или 2-4С- алкинил,
R3    е водород, халоген, трифлуорометил, 1-4С-
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JAEHNE, Gerhard;   GOSSEL, Matthias;   LANG,
Hans-Jochen and  BICKEL, Martin

(54)

ИНДЕНО-, НАФТО-, И БЕНЗОЦИКЛОХЕПТАДИХИДРОТИАЗОЛ ДЕРИВАТИ, ПРОИЗВОДСТВО
НА ИСТИТЕ И НИВНА УПОТРЕБА КАКО ЛЕКОВИ
против анорексија

(57)

1. Сеодиненија од формулата I

во којашто
Y   означува директно соединение;
X   означува СН2;
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R1, R1’ означуваат независно еден од друг Н, F,
Cl, Br, J, (С1-С6)-алкил;

R2 означува Н, (С1-С6)-алкил;

R3 означува Н, F;

R4 означува (С8-С16-циклоалкил или (CH2)n-A-R8,
каде што n може да биде 1 - 6, каде што групата
-(СН2)1-6-О-СН2-фенил, во којашто фенилот не е
субституиран, е исклучена;
А означува О, Ѕ;
R8 означува   (С5-С24)-алкил, или (СН2)m-арил, каде
што m е 0 -6 и арил еднакво на фенил и компонентата
арил може да биде до двапати субституирана со
F, Cl, Br, OH, CF3, NO2, CN, OCF3, О-(С1-С6)-алкил,
Ѕ-(С1-С6)-алкил, ЅО-(С1-С6)-алкил, ЅО2-(С1-С6)алкил, SO2-NH2, ЅО2-NН(С1 С8-алкил), SO2-N(C1
-С8-алкил)2, ЅО2-NН(С3-С8-циклоалкил), SO2-N(C3
C8-циклoaлкил)2,(CH2)m-SO2-NH-(C1-С6)
алкил,
(СН2)m-ЅО2-N((С1-С6)-алкил)2, каде што   m може
да биде 1-6, SO2-N(=CH-N(CH3)2), (С1-С6)-алкил,
(С3-С6)-циклоалкил, СООН, СООН(С1-С6)алкил,
СОО(С1-С6)алкил, СОО(С3-С6)циклоалкил, CONH
(C1-С6)алкил]2, CONH(C3-С6)циклоалкил, NH2,
NH(C1-C6)-aлкил, N(C1-C6-алкил)2, NH-СО (С1-С6)
алкил, NH-CO-фенил, NH-ЅО2-(С1-С8-алкил), N(С1
С6-алкил)-ЅО2-(С1-С8-алкил), NН-ЅО2-фенил, каде
што фенилниот прстен може да биде двоструко
субституиран со F, Cl, CN, ОН, (С1-С6)-алкил,
О-(С1-С6)-алкил, CF3, COOH пиролидин-1-ил,
морфолин-1-ил, пиперидин-1-ил, пиперазин-1ил, 4-метилпиперазин-1-ил, (СН2)Р-фенил, О(СН2)р фенил, Ѕ-(СН2)р-фенил или ЅО2-(СН2)рфенил, каде што р може да биде 0-3; како и нивни
физиолошки подносливи соли.
Има уште 10 патентни барања
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A 61K 31/18 47/10  
47/14  9/127  A 61P 29/00
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Т1
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 2003/268

(22)

22/08/2003

(45)

30/09/2004

(30)

19980017573  12/08/1998  GB

(96)

12/08/1999 EP999369234

(97)

28/05/2003 EP1105114

(73)

EDKO TRADING

(11)

FIGUEROA, Ray

901224
(54)

ТЕКОВНИ ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ КОИ
СОДРЖАТ НИМЕЗУЛИД

(57)

1.     Состав кој содржи нимезулид во растворувачка
фаза на глицерил моноолеин чија содржина на
глицерил моноолеин изнесува 17-59% тежински
од составот.
Има уште 17 патентни барања

AND REPRESENTATION COMPANY LIMITED
Istanbul 80233, TR
(74)

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
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EMBIL, Koral and  
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(13)

Т1

(21)

 2003/228

(22)

23/07/2003

(45)

30/09/2004

(30)

1997TO00048  24/01/1997  IT

(96)

21/01/1998 EP989030184

(97)

02/05/2003 EP1027176

(73)

SICIM SPA

901225

Via Aquileia, 94, I-34076 Romans d’Isonzo (GO), IT
(74)

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

(72)

MORGANTINI, GIANPIERO;  
PELLEGRIN, ROBERTO and  
BAR, UMBERTO

(54)

ТРЕТИРАЊЕ НА ОТПАД СО ЦВРСТА МАТРИЦА
ШТО СОДРЖИ ИСПАРЛИВИ МАТЕРИИ

(57)

1. Постапка за третирање на отпад со претежно
цврста матрица што содржи испарливи супстанции
и која се состои од следниве етапи:
- греење на масата отпад во изолирана средина (1)
на температура од 120 до 170 степени целзиусови
со стварање на топлина преку интерно механичко
триење,
- екстрахирањето на повеќето од испарливите
субстанции од масата на загреаниот отпад е
поврзано со испарувањето на флуид така што
се создава испрекинат проток кој е евакуиран
од средината на постапката, назначена со тоа
што:
гореспоменатиот флуид е мерен во однос на
отпадот и количеството на флуид кој е мерен и
топлината генерирана преку механичкото триење
се регулира на начин така што се одржува
температурата во рамките на вредностите
дефинирани горе за време на фазата на
екстракција.
Има уште 10 патентни барања

901224

Patenti

Glasnik,

(54)

Подобрено чување и одржување на
крвни производи вклучително црвени
крвни клетки и крвни плочки

(57)

ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,АДВОКАТ

1. Метода за потиснување на раст на бактерии
во крвта или во крвна фракција, која подразбира
додавање на крвта или на крвната фракција
соединение селектирано од групата која содржи
Л-карнитин, соли на Л-карнитин, алканоил Лкарнитин, соли на алканоил Л-карнитин, и нивна
мешавина, во количество доволно да го потисне
растот на бактерии во крвта или во крвната
фракција.

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

Има уште 20 патентни барања
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A 01N 1/02
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 2003/351

(22)

23/10/2003

(45)

30/09/2004

(11)

901226

(30)

19990327465  08/06/1999  US

(96)

05/06/2000 EP009407396

(97)

17/09/2003 EP1187530

(73)

SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A.
Viale Shakespeare, 47, 00144 Roma, IT

(74)
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DOTORRI, Secondo
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 2003/251
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13/08/2003
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1998BO00656  24/11/1998  IT

(96)

24/11/1999 EP999625031
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21/05/2003 EP1139804
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Ricco, Bruno and Valori, Domenico
Via Sant’ Apollonia, 2, 40126 Bologna , IT and  
Galleria del Commercio, 5, 62100 Macerata, IT

(74)

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

(72)

Ricco, Bruno  and  

(54)

ЧЕВЕЛ
СО
АКТИВЕН
КЛИМАТИЗАЦИЈА

ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
Valori, Domenico
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УРЕД

ЗА

(57) 1. Чевел (1) кој содржи активен уред за
климатизација (2) заради селективно извлекување или постигнување на топлина од или врз
стопалото внатре во чевелот (1); активниот уред
за климатизација (2) содржи најмалку еден главен
топлински изме-нувач (4) заради изменување на
топлината со внатрешноста на чевелот, најмалку
еден уред за компримирање на воздух (5) заради
емисија на млаз од воздух под притисок и најмалку
еден напоен вод (6) кој го поврзува споменатиот
главен топ-лински изменувач (4) со излезот
на споменатиот уред за компримиран воздух
(5), при што чевелот (1) е назначен со тоа, што
споменатиот активен уред за климати-зација (2),
исто така, содржи зафаќачки вод (7) кој го поврзува
споменатиот уред за компримиран воздух (5) со
надворешната средина, како и издувен вод (8)
кој го поврзува споменатиот главен топлински
изменувач (4) со надворешната средина.
Има уште 5 патентни барања
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BRONK, Brian, Scott;  
LETAVIC, Michael, Anthony;  
KANEKO, Takushi;
YANG, Bingwei, Vera;  
GLAZER, Edward, Alan  and  
CHENG, Hengmiao

(54)

ДЕРИВАТИ
НА
9-ДЕОКСО-9А-АЗA-9АХОМОЕРИТРОМИЦИН А СУПСТИТУИРАН ВО
ПОЛОЖБАТА 4’’

(57)

1. Соединение со формулата:

или негова фармацевтски прифатлива сол, каде
што:
R1 е Н, хидрокси или метокси;
R2 е хидрокси;
R3 e C1-C10алкил, С2-С10 алкенил, C2-C10 алкинил,
цијано, -CH2S(O)nR8 каде што n e цел број од
0 до 2, -CH2OR8, -CH2N(OR9)R8, -CH2NR8R15, (CH2)m(C6-C10 арил), или -(CH2)m(5- до 10-член
хетероарил), каде што m e цел број од 0 до 4 и
каде што горенаведените R3 групи може да бидат
супституирани со 1 до 3 R16 групи;
или R2 и R3 заедно формираат оксазолилен прстен
како што е прикажано подолу:

R4 e H, -C(O)R9, -C(O)OR9, -C(O)NR9R10 или
заштитна хидрокси група;
R5 e -SR8, -(CH2)nC(O)R8 каде што n e 0 или 1,
С1-С10 алкил, С2-С10 алкенил, С2-С10 алкинил, (СН2)m(С6-С10 арил), или -(СН2)m(5- до 10-член

901228

хетероарил), каде што m e цел број од 0 до 4 и
каде што горенаведените R5 групи може да бидат
супститу-ирани со 1 до 3 R16 групи; секој R6 и R7
е независно Н, хидрокси, С1-С6 алкокси, С1-С6
алкил, С2-С6 алке-нил, С2-С6 алкинил, -(СН2)m(С6С10 арил), или -(СН2)m(5- до 10-член хетероарил),
ка-де што m e цел број од 0 до 4; секој    R8   е   
независно   Н,    С1-С10   алкил,    С2-С10   алкенил,   
С2-С10алкинил, -(CH2)qCR11R12(CH2)rNR13R14 каде
што q и r се (секој од нив) независно цел број
од 0 до 3, со исклучок на тоа дека q и r не се и
двата 0, -(CH2)m(C6-C10арил), или -(СН2)m(5- до 10член хетероарил), каде што m e цел број од 0 до
4 и каде што горенаведените R8 групи, освен Н,
може да бидат супституирани со 1 до 3 R16 групи;
или каде што R8 е како -CH2NR8R15, R15 и R8 може
заедно да формираат 4- до 10-член моноцикличен
или полицикличен заситен прстен, или 5- до 10член хетероарилен прстен, каде што споменатите
заситени и хетероарилни прстен може да содржат
1 или 2 хетероатоми одбрани од О, Ѕ и -N(R8)-,
покрај азотот за којшто се прикачени R15 и R8, при
што споменатиот заситен прстен може да содржи 1
или 2 двојни или тројни врски на јаглеродјаглерод,
а споменатите заситени и хетероарилни прстени
може да бидат супституирани со 1 до 3 R16 групи;
секој R9 и R10 се независно Н или С1-С6 алкил;
секој R11, R12, R13 и R14 e независно одбран од Н,
С1-С10 алкил, -(СН2)m(С6-С10 арил) и -(СН2)m(5- до
10-член хетероарил), каде што m e цел број од 0
до 4 и каде што горенаведените R11, R12, R13 и R14
групи, освен Н, може да бидат супституирани со 1
до 3 R16 групи; или R11 и R13 заедно формираат (СН2)Р- каде што р е цел број од 0 до 3, така што се
формира 4- до 7-член заситен прстен кој може да
содржи 1 или 2 двојни или тројни врски на јаглеродјаглерод; или R13 и R14 заедно формираат 4- до 10член моноцикличен или полицикли-чен заситен
прстен, или 5- до 10-член хетероарилен прстен,
каде што споменатите заситени и хетероарилни
прстени може да содржат 1 или 2 хетероатоми
одбрани од О, Ѕ и -N(R8)-, покрај азотот за којшто
се прикачени R13 и R14, при што спомена-тиот
заситен прстен може да содржи 1 или 2 двојни или
тројни врски на јаглеродјаглерод, а споменатите
заситени и хетероарилни прстени може да бидат
супституирани со 1 до 3 R16 групи; R15 e H, C1-C10
алкил, С2-С10 алкенил, или С2-С10 алкинил, каде
што горенаве-дените R15 групи може да бидат
супституирани со 1 до 3 супституенти независно
одбрани од хало и -OR9; секој R16 e независно
одбран од хало, цијано, нитро, трифлуорометил,
азидо, -C(O)R17, -C(O)OR17, -C(O)OR17, -OC(O)OR17,
-NR6C(O)R7, -C(O)NR6R7, -NR6R7, хидрокси, C1C6 алкил, С1-С6 алкокси, -(CH2)m(C6-C10 арил)
и -(CH2)m(5- до 10-член хетероарил), каде што
m e цел број од 0 до 4 и каде што споменатите
арилни и хетероарилни супституенти може да
бидат супституирани со 1 или 2 супституенти кои
се независно одбрани од хало, цијано, нитро,
трифлуорометил, азидо, -C(O)R17, -C(O)OR17, C(O)OR17, -OC(O)OR1/, -NR6C(O)R7, -C(O)NR6R7, NR6R7, хидрокси, С1-С6 алкил и C1-C6 алкокси; секој
R17 e независно одбран од Н, С1-С10 алкил, С2-С10
алкенил, C2-C10 алкинил, -(СН2)m(С6-С10 арил) и (СН2)m(5- до 10-член хетероарил), каде што m e
цел број од 0 до 4; под услов R8 да не биде Н кога
R3 e -CH2S(O)nR8.
Има уште 30 патентни барања
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МАТЕРИЈАЛ ЗА ЕТИКЕТИРАЊЕ
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Т1
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23/09/2003
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G 09F 3/10
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(21)

 2003/299

(45)

30/09/2004

(30)

20000200416  08/02/2000  EP

(96)

07/02/2001 EP019084482

1. Материјал за етикетирање кој содржи слој за
сликата и леплив слој, назначен со тоа, што
споменатиот леплив слој содржи во најмала мерка
честички од еден неоргански материјал, чијашто
големина на честички не надминува 50 μm и кој
има индекс на прекршување помеѓу 1,4 и 1,6.

(97)

20/08/2003 EP1254447

Има уште 15 патентни барања
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HEINEKEN TECHNICAL SERVICES B.V.
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BLOM, Patrick, Johannes  and  
SEARS, Roger, W.
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19970051499P  01/07/1997  US
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16/06/1998 EP989230222
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23/07/2003 EP1007024

(73)

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

(74)

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

(72)

CURATOLO, William, John and  
FRIEDMAN, Hylar, Lewis

901230

(54)

ДОЗИРАНИ ФОРМИ НА
ОДЛОЖЕНО ДЕЈСТВО

СЕРТРАЛИН

СО

(57)

1. Орална дозирна форма за просторно одложено
ослободување, погодна за орална апликација врз
цицач, назначена со тоа, што содржи сертралин
или негова фармацевтски прифатлива сол и
фармацевтски прифатлив носач, којашто дозирна
форма, откога ќе биде проголтана од страна на
споменатиот цицач, ослободува вo желудникот на
споменатиот цицач најмногу 10% од сертралинот
којшто се содржи во неа и којашто предизвикува
нагло ослободување на преостанатиот сертралин
којшто се содржи во неа, откога истата ќе влезе во
тенкото црево на споменатиот цицач.
Има уште 28 патентни барања
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19980201542  08/05/1998  EP
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MELLES, Gerrit Reinold Jacob
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УПОТРЕБА НА ВИТАЛНА БОЈА ЗА ОЛЕСНУ–
ВАЊЕ НА ХИРУРШКИТЕ ИНТЕРВЕНЦИИ ЗА
ВАДЕЊЕ КАТАРАКТА

(57)

1. Употреба на најмалку една боја која боја е во
состојба да го обои ткивото без да се дифузионира
низ наведеното ткиво за производство на состав
за визуелизација на капсулата на леќата во окото
за време на изведувањето на капсулорекса.
Има уште 7 патентни барања

’s Landswert 69, 3063 GC Rotterdam, NL
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БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје

(72)

MELLES, Gerrit Reinold Jacob

(51)

C 07C 311/16

(11)

901232

A 61K 31/18  31/445  

(13)

Т1

C 07C 311/20  311/21  

(22)

25/09/2003

311/29  311/39  

(45)

30/09/2004

C 07D 217/02  295/22
(21)

 2003/304

(30)

19991029076  25/06/1999  DE

(96)

10/06/2000 ЕP009403593

(97)

03/09/2003 EP1194403

(73)

Aventis Pharma Deutschland GmbH
Bruningstrasse 50, 65929 Frankfurt am Main, DE

(74)

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

(72)

LANG, Hans-Jochen;
BRENDEL, Joachim;  
GERLACH, Uwe  and  
STILZ, Hans, Ulrich

(54)

(57)

ИНДАНИЛ-СУБСТИТУИРАН БЕНЗОЛ КАРБА–
МИД, МЕТОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА
ИСТИОТ, НЕГОВА УПОТРЕБА КАКО ЛЕК
И ФАРМАЦЕВТСКИ ПРЕПАРАТИ КОИ ГО
СОДРЖАТ ИСТИОТ
1. Соединение со формулата I:

каде што R(8) e или радикал 1-инданил со
формулата II, или радикал 2-инданил со
формулата III:

R(1) и R(2), независно еден од друг, се R(20)-CrH2r,
каде што групата СН2 од групата СrН2r може да
се замени со -О-, -СН=СН-, -С≡С-, -СО-, -СО-О-,
-О-СО-, -Ѕ-, -SO-, -SO2-, -NR(21) или -CONR(21);
R(21)  e водород или алкил со 1, 2 или 3 јаглеродни
атоми; R(20) e H, СН3, CH2F, CHF2, CF3, C2F5,
C3F7, циклоалкил со 3, 4, 5, 6, 7 или 8 јаглеродни
атоми, NR(22)R(23), -CONR(22)R(23), -OR(24), COOR(24), фенил или хетероциклик кој содржи N
и има 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 или 9 јаглеродни атоми,
каде што фенилот и хетероцикликот кој содржи
N се несупституи-рани или се супституирани со
1 или 2 супституенти, одбрани од групата која се
состди од F, Cl, Br, I, CF3, NO2, CN, NH2, OH, метил,
етил, хидроксиметил, хидрокси-етил, метокси,
диметиламино, сулфамоил, метилсулфонил и
метилсулфониламино; R(22) и R(23), независно
еден од друг, се водород или алкил со 1, 2, 3 или
4 јаглеродни атоми; или R(22) и R(23) заедно
формираат ланец од 4 или 5 метиленски групи, од
кои една СН2 група може да се замени со -O-, -Ѕ-,
-NH-, -N(метил)- или -N(бензил)-; R(24)  е водород
или алкил со 1, 2 или 3 јаглеродни атоми;
r e нула, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 или 8; или
R(1) и R(2)    заедно формираат ланец од 4 или
5 метиленски групи, од кои една СН2 група може
да се замени со -О-, -Ѕ-, -NH-, -N(метил)- или  
N(бензил)-; R(3), R(4), R(5) и R(6), независно еден
од друг, се водород, F, CI, Вr, I, алкил со 1, 2, 3, 4
или 5 јаглеродни атоми, циклоалкил со 3, 4, 5, 6,
7 или 8 јаглеродни атоми, CN, CF3, NO2, OR(25)
или NR(26)R(27); R(25) е водород, алкил со 1, 2,
3 или 4 јаглеродни атоми, флуориниран алкилен
радикал со формулата -CxH2xCFyH3-y или фенил,
којшто е супституиран со 1 или 2 супституенти
одбрани од групата која се состои од F, CI, Br, I,
CF3, NO2, CN, NH2, OH, метил, етил, метокси,
диметиламино, сулфамоил, метилсулфонил и
метилсул-фониламино;
х е 0, 1, 2 или 3;
у е 1, 2 или 3;
R(26) и R(27), независно еден од друг, се водород
или алкил со 1, 2, 3 или 4 јаг-леродни атоми; или

и каде што:
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R(26) и R(27) заедно формираат ланец од 4 или
5 метиленски групи, од кои една СН2 група може
да се замени со -O-, -Ѕ-, -NH-, -N(метил)- или -
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N(бензил)-; R(7) e водород или алкил со 1, 2,
3 или 4 јаглеродни атоми; R(9)         e водород,
OR(28) или OCOR(28); R(28) e водород или
алкил со 1, 2, 3 или 4 јаглеродни атоми; R(10) и
R(11),    независно еден од друг, се водород или
алкил со 1, 2, 3 или 4 јаглеродни атоми; R(12),
R(13), R(14) и R(15), независно еден од друг,
се водород, F, CI, Вr, I, алкил со 1, 2, 3, 4 или 5
јаглеродни атоми, циклоалкил со 3, 4, 5, 6, 7 или
8 јаглеродни атоми, -CN, -CF3, -C2F5, -C3F7, -N3, NO2, -Y-CsH2s-R(29), фенил, тиенил, фурил или
хетероциклик кој содржи N и има 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8 или 9 јаглеродни атоми, каде што фенилот,
тиенилот, фурилот и хетероцикликот кој содржи
N се несупституирани или се супституирани со
1 или 2 супституенти одбрани од групата која
се состои од F, CI, Br, I, CF3, NO2, CN, NH2, OH,
метил, етил, метокси, диметиламино, сулфамоил,
метилсулфонил и метилсулфониламино; Y е -O, -СО-, -СО-О-, -О-СО-, -Ѕ-, -SO-, -SO2-, -O-SO2, SO2NR(30)-, -CONR(30)- или -NR(30)CO-, каде што
врската со стеблото се остварува, во секој случај,
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НОВИ ХИДРОКСИИНДОЛИ, НИВНА УПОТРЕБА
КАКО ИНХИБИТОРИ НА ФОСФОДИЕСТЕРАЗА
4 И МЕТОДа ЗА НИВНО ПРОИЗВЕДУВАЊЕ

(57)

1. Хидроксииндол со формула 1

во кои за R1, R5 важи дека - С1...12 -Алкил, прав
(праволиниски) синџир или разгранет синџир,
кадешто членовите можат да бидат еднаш или
повеќе пати супституирани со-ОН, -ЅН, -NH2,  
NHC1...6-Алкил, -N(C1...6-Алкил)2, -NHC6...14 Арил, -N(С6...14

901233

преку атомот на левата страна; R(30) e водород
или алкил со 1, 2 или 3 јаглеродни атоми;
s e нула, 1, 2, 3, 4, 5 или 6;
R(29) e водород, метил, CF3, C2F5, C3F7, циклоалкил
со 3, 4, 5, 6, 7 или 8 јагле-родни атоми, -OR(31), COOR(31), -NR(32)R(33), -CONR(32)R(33), фенил
или хете-роциклик кој содржи N и има 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8 или 9 јаглеродни атоми, каде што фенилот и
хетероцикликот кој содржи N се несупституи-рани
или се супституирани со 1 или 2 супституенти
одбрани од групата која се сос-тои од F, CI, Вr,
I, CF3, NO2, CN, NH2, OH, метил, етил, метокси,
диметиламино, сул-фамоил, метилсулфонил и
метилсулфониламино; R(31)  e водород или алкил
со 1, 2 или 3 јаглеродни атоми; R(32) и R(33),
независно еден од друг, се водород или алкил со
1, 2, 3 или 4 јаглеродни атоми; или R(32) и R(33)
заедно формираат ланец од 4 или 5 метиленски
групи, од кои една СН2 група може да се замени со
-О-, -Ѕ-, -NH-, -N(CH3)- или -N(бензил)-; и неговите
физиолошки прифатливи соли.
Има уште 14 патентни барања
Арил)2, -N(С6...14 Алкил)(С6...14 Арил), -NНСОR6, -NО2, -СN,
-F, -Сl, -Вr, - I, -О-С1...6 Алкил, -О-С6...14- Арил, -О(СО)R6,
-Ѕ-С1...6-Алкил, -Ѕ-С6...14Арил, -ЅОR6, -ЅО3Н, -ЅО2R6,
-ОЅО2С1...6Алкил, -ОЅО2С6...14Арил, -(СЅ)R6, -СООН, (СО)R6, моно-, би- или трицикпични заситени или
еднаш или повеќе  пати  незаситени јаглеродни  
кругови   со   3...14   прстенести членови, моно,
би- или трициклични заситени или еднаш или
повеќепати незаситени хетероциклични со 5 ... 15
прстенести членови и 1 ... 6 хетероатоми, кои се
првенствено N, О и Ѕ, кадешто С6...14Арил-Групите
и   вклучените карбоцикпични   и хетероцикпични
субституенти од своја страна можат да бидат
еднаш или повеќе пати заменети со R4, -    С2...12
-Алкенил, еднаш или повеќе пати незаситен, прав
(праволиниски) синџир или разгранет синџир,
кадешто членовите можат да бидат еднаш или
повеќе пати супституирани со-ОН, -ЅН, -NН2, -NНС1...6
Алкил, -N(С1...6-Алкил)2, -NНС6...14Арил, -N(С6...14Арил)2,
-N(С6...14Алкил)(С6...14Арил), -NНСОR6, -NO2, -СNМ, -F,
-Сl, -Вr, -I, -О-С1...6Алкил, -O-С6...14-Арил, -О(СО)R6,
-Ѕ-С1...6-Алкил, -Ѕ-С6...14Арил, -ЅОR6, -ЅО3Н, -ЅО2R6,
-ОЅО2С1...6Алкил, -ОЅО2С6...14Арил, -(СЅ)R6, -СООН, (СО)R6, моно-, би- или трициклични заситени или
еднаш или повеќе  пати  незаситени јаглеродни  
кругови   со   3...14   прстенести членови, моно,
би- или трициклични заситени или еднаш или
повеќепати незаситени хетероциклични со 5 ...
15 прстенести членови и 1... 6 хетероатоми, кои
се првенствено N, О и Ѕ, кадешто    С6...14АрилГрупите   и   вклучените   карбоциклични   и  
хетероциклични супституенти од своја страна
можат да бидат еднаш или повеќе пати заменети
со R4,-моно-, би- или трициклични заситени или
еднаш или повеќе пати незаситени јаглеродни
кругови со 3...14 прстенести членови, кадешто
членовите можат да бидат еднаш или повеќе
пати супституирани со -ОН, -ЅН, -NН2, -NНС1...6Алкил, -N(C1...6-Алкил)2, -NНС6 ...14Арил, -N(С6...14Арил)2,N(C6...14Алкил)(С6...14 Арил), NНСОR6, -NO2, -СN -F,
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-Сl, -Вr, -I, -O-С1...6Алкил, -O-С6 ...14-Арил, -О(СО)R6,
-Ѕ-С1...6-Алкил, -Ѕ-С6...14Арил, -ЅОR6, -ЅО3Н, -ЅО2R6,
-ОЅО2С1...6Алкил, -ОЅО2С6...14Арил, -(СЅ)R6, -СООН, (СО)R6, моно-, би- или трициклични заситени или
еднаш или повеќе пати  незаситени јаглеродни  
кругови   со 3...14   прстенести членови, моно-,
би- или трициклични заситени или еднаш или
повеќепати незаситени хетероциклични со 5 ... 15
прстенести членови и 1 ... 6 хетероатоми, кои се
првенствено N, О и Ѕ, кадешто С6...14Арил-Групите
и вклучените карбоциклични и хетероциклични
субституенти од своја страна можат да бидат
еднаш или повеќе пати заменети со R4, - моно, би- или трициклични заситени или еднаш
или повеќе пати незаситени хетеро кругови
(хетероциклични) со 5...1 5 прстенести членови
и 1...6 хетероатоми, кои се преферира да бидат N,
О и Ѕ, кадешто членовите можат да бидат еднаш
или повеќе пати супституирани со -ОН, -ЅН, -NH2,
-NНС1...6-Алкил, -N(C1...6-Алкил)2, -NHC6...14Арил,   
N(C6...14Арил)2, -N(С6...14Алкил)(С6...14Арил), -NНСОR6, NO2, -СN, -F, -Сl, -Вr, -I, -О-С1...6Алкил, -О-С6...14-Арил,
-О(СО)R6, -Ѕ-С1...6-Алкил, -Ѕ-С6...14Арил, -ЅОR6, -ЅО3Н,
-ЅО2R6, -ОЅО2С1...6Алкил, -ОЅО2С6...14Арил, -(СЅ)R6,
-СООН, -(СО)R6, моно-, би- или трицикпични
заситени или еднаш или повеќе  пати  незаситени
јаглеродни   кругови   со   3...14      циклични
заситени или еднаш или повеќепати незаситени
хетероциклични со 5 ... 15 прстенести членови
и 1 ... 6 хетероатоми, кои се првенств     ено N,
О и Ѕ, кадешто С6...14арил-групите и   вклучените
карбоциклични   и хетероциклични субституенти
од своја страна можат да бидат еднаш или
повеќе пати заменети со R4, -     карбоциклични
или хетероциклични заситени или еднаш или
повеќе пати незаситени спирални кругови со 3...10
прстенести членови, кадешто хетероцикличните
системи содржат 1...6 хетероатоми, кои
се преферира да бидат N, О и Ѕ, кадешто
членовите можат да бидат еднаш ипи повеќе пати
супституирани со -ОН, -ЅН, -NН2, -NHC1 ...6-Алкил,
N(С1...6-Апкил)2, -NНС6...14Арил, -N(C6...14Арил)2, -N(C6...14
лкил)(С6...14Арил), NНСОR6, -NO2, -СN -F, -Cl, -Вr, -I,
-О-С1...6Алкил, -О-С6...14-Арил, -О(СО)R6, -Ѕ-С1...6-Алкил,
-Ѕ-С6...14Арил, -ЅОR6, -ЅО3Н, -ЅО2R6, -ОЅО2С1 ...6Алкил,
-ОЅО2С6...14Арил, -(СЅ)R6, -СООН, -(СО)R6, моно,
би- или трицикпични заситени или еднаш или
повеќе   пати   незаситени јаглеродни   кругoви  
со   3...14 прстенести членови,моно-, би- или
трициклични заситени или еднаш или повеќепати
незаситени хетероциклични со 5 ... 15 прстенести
членови и 1 ... 6 хетероатоми, кои се првенствено
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N, О и Ѕ, кадешто С6...14Арил-Групите и вклучените
карбоциклични и хетероциклични супституенти од
своја страна можат да бидат еднаш или повеќе
пати заменети со R4, kаде што R1 и R5 можат да
бидат исти или различни; R2, R3 можат да бидат
водород или -ОН, кадешто најмалку еден од
двата субституенти мора да биде -ОН; R4 означува
-Н, -ОН, -ЅН, -NH2, -NHC1...6-Алкил, -N(C1...6-Алкил)2,  
NНС6...14 Арил, - N(С6...14 Арил)2,  -N(С6...14Алкил) (С6...14

Арил), -NНСОR6, -NO2, -СN,-СООН, -(СО)R6, (СЅ)R6, -F, -Cl, -Вr, -I, -O-С1...6Алкил, -О-С6...14
Арил, -О(СО)R6, -Ѕ-С1...6-Алкил, -Ѕ-С6...14Арил, -ЅОR6,
-ЅО2R6; R6 може да значи -Н, -NН2, -NНС1...6-Алкил  
-N(C1...6-Алкил)2, -NHC6...14Арил, -N(С6...14Арил)2, -N(С6.
Алкил)(С6...14Арил), -O-С1...6Алкил, -O-С6...14-Арил, -Ѕ..14
С1...6-Алкил, -Ѕ-С6...14Арил, -С1...12-Алкил, праволиниски
синџир или разгранет ланец, -С2..12-Алкенил, еднаш
или повеќе пати незаситен, со прaволиниски
синџир или разгранет синџир, - моно, би- или
трициклични заситени или еднаш или повеќе
пати незаситени јаглеродни прстени со 3...14
прстенести членови, -моно-, би- или трициклични
заситени или еднаш или повеќе пати незаситени  
хетероциклични  со  5...15  прстенести  членови  
и   1...6 хетероатоми, кои се првенствено N, О и Ѕ.
А означува или една врска, или -(сн2)m-, -(сн2)m-(сн=сн)n(сн2)р-, -(сноZ)m-, -(с=O)-, -(C-S)-, -(C=N- 2)-, -О-, -Ѕ-, -NZ-,

каде што се m, р = 0...3 и n = 0...2 и Z означува
-Н, или -С1... 12-Алкил, праволиниски ланец или
разгранет ланец, -С2...12-Алкенил, еднаш или повеќе
пати незаситен, со праволиниски синџир или
разгранет синџир, - моно-, би- или трициклични
заситени или еднаш или повеќе пати незаситени
јаглеродни прстени со 3...14 прстенести членови,  
- моно, би-или трициклични заситени или еднаш
или повеќе пати незаситени хетероциклични со
5...15  прстенести  членови  и   1...6 хетероатоми,
кои се првенствено N, О и Ѕ;

В може да значи или јаглерод или сулфур, или пак
-(Ѕ=О)-,
D може да означува кислород, сулфур, СН2 или да
биде N-Z, кадешто D може да биде Ѕ или СН 2
само тогаш кога В означува јаглерод.
Е означува или една врска, или пак исто така
означува -(СН 2) m, -О-, -Ѕ-, -(N-Z)-, кадешто m и
Z го поседуваат претходно опишаното значење.
Има уште 13 патентни барања
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Aventis Pharma Deutschland GmbH
Bruningstrasse 50, 65929 Frankfurt am Main, DE
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БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје

(72)

BICKEL, Martin;
JAEHNE, Gerhard;  
LANG, Hans-Jochen  and  
GOSSEL, Matthias

(54)

ДЕРИВАТИ НА 8,8А-ДИХИДРО-ИНДЕНO 1,2D]ТИАЗОЛ СО СУЛФОНАМИД ИЛИ СУЛФОНО
СУПСТИТУЕНТ ВО ПОЛОЖБАТА 2, МЕТОДА ЗА
НИВНО ПРОИЗВОДСТВО И НИВНА УПОТРЕБА
КАКО ЛЕК

(57)

1. Соединение со формулата I:

СООН, СОО-(С1-С6)-алкил, CONH2; 1,2,3-триазол5-ил, каде што триазолниот прстен може да биде
супституи-ран во 1-та, 2-та, или 3-та положба со
метил или бензил; или се тетразол-5-ил, каде што
тетразолниот прстен може да биде супституиран
во 1-та или 2-та положба со метил или бензил;
R2 e H, (С1-С6)-алкил, (С3-С6)-циклоалкил,
(СН2)n-фенил, (СН2)n-тиенил, (СН2)n-пиридил,
(СН2)n-фурил, С(О)-(С1-С6)-алкил, С(О)-(С3-С6)
С(O)-(СН2)n
циклоалкил,
С(О)-(СН2)n-фенил,
тиенил, С(О)-(СН2)н-пиридил, С(О)-(СН2)н-фурил,
каде што n може да биде 0-5 и каде што фенилот,
тиенилот, пиридилот и фурилот може, во секој
случај, да бидат супституирани до двапати со CI,
F, CN, CF3, (С1-С3)-алкил, ОН, О-(С1-С6)-алкил;
R3 е:

Н, (С1-С6)-алкил, F, CN, N3, О-(С1-С6)-алкил, (СН2)n
фенил, (СН2)n-тиенил, (СН2)n-пиридил, (СН2)nфурил, каде што n може да биде 0-5 и каде што
фенилот, тиенилот, пиридилот и фурилот може, во
секој случај, да бидат супституирани до двапати
со CI, F, CN, CF3, (С1-С3)-алкил, OH, O-(С1-С6)алкил; ОС(О)СН3,    (С2-С6)-алкинил,    (С2-С6)алкенил,   СОО(С1-С6)-алкил,   С(О)ОН, C(O)NH2,
C(O)NHCH3, C(O)N(CH3)2;
R4 e (CH2)n-R5, каде што n може да биде 0-6;

каде што:
R1, R1’, независно еден од друг, се:
Н, F, Cl, Br, I, CF3, NO2, CN, СООН, СОО(С1-С6)алкил, CONH2, CONH(C1-C6)-алкил, СОN[(С1-С6)алкил]2, (С1-С6)-алкил, (С2-С6)-алкенил, (С2-С6)алкинил, О-(С1-С6)-алкил, каде што во алкилните
радикали еден или повеќе, или сите водороди
може да се заменат со флуор, или еден водород
може да се замени со OH, OC(O)CH3, OC(O)H,
O-CH2-Ph, NH2, NH-CO-CH3 или N(COOCH2Ph)2;
SO2-NH2,
ЅО2NН(С1-С6)-алкил,
ЅО2N[(С1-С6)алкил]2, Ѕ-(С1-С6)-алкил, Ѕ-(СН2)n-фенил, ЅО-(С1С6)-алкил, ЅО-(СН2)n-фенил, ЅО2-(С1-С6)-алкил,
ЅО2-(СН2)n-фенил, каде што n може да биде 0-6,
а фенилниот радикал може да биде супституиран
до двапати со F, Cl, Br, OH, CF3, NO2, CN, OCF3,
O-(C1-С6)-алкил, (С1-С6)-алкил, NH2; NH2, NН(С1-С6)-алкил, N[(С1-С6)-алкил]2, NН(С1-С7)-ацил,
фенил, бифенил, О-(СН2)n-фенил, каде што n
може да биде 0-6, 1- или 2-нафтил, 2-, 3- или 4пиридил, 2- или 3-фуранил или 2- или 3-тиенил,
каде што фенилните, би-фенилните, нафтилните,
пиридилните, фуранилните или тиенилните прстени може во секој случај да бидат супституирани
од еден до трипати со F, Cl, Br, I, OH, CF3, NO2,
CN, OCF3, О-(С1-С6)-алкил, (С1-С6)-алкил, NН2,
NН(С1-С6)-алкил,
N[(С1-С6)-алкил]2,
ЅО2-СН3,

901234

R5 е фенил, бифенил, 1- или 2-нафтил, 2-, 3или 4-пиридил, 2- или 3-тиенил, 2- или 3-фурил,
2-, 4- или 5-тиазолил, 2-, 4- или 5-оксазолил,
1-пиразолил, 3- или 5-изоксазолил, 2- или 3пиролил, 2- или 3-пиридазинил, 2-, 4- или 5пиримидинил, 2-пиразинил, 2-(1,3,5-триазинил),
2- или 5-бензимидазолил, 2-бензотиазолил, 1,2,4
триазол-3-ил, 1,2,4-триазол-5-ил, тетразол-5-ил,
ин-дол-3-ил, индол-5-ил или N-метилимидазол-2-,
-4- или -5-ил; и
R5 е супституиран со NН-ЅО2-(С1-С6)-алкил, NHЅО2-фенил, каде што фенил-ниот прстен може
да биде супституиран до двапати со F, CI, CN,
ОН, (С1-С6)- алкил, О-(С1-С6)-алкил, CF3, COOH,
СОО(С1-С6)-алкил, CONH2; (CH2)n-ЅО2-(С1-С6)алкил, каде што n може да биде 1-6, (CH2)m-SO2NH2, (CH2)m-ЅО2-NН-(С1-С6)-алкил, (СН2)m-ЅО2N[(С1-С6)-алкил]2 или (CH2)m-SO2-N(=CH-N(CH3)2),
каде што m може да биде 0-6; и
R5  може, евентуално, додатно да биде супституиран
со F, CI, Br, OH, CF3, NO2,  CN, OCF3, О-(С1-С6)-алкил,
Ѕ (С1-С6)-алкил, ЅО-(С1-С6)-алкил, (С1-С6)- алкил,
(С3-С6)-циклоалкил, СООН, СОО(С1-С6)-алкил,
СОО(С3-С6)-циклоалкил, CONH2, СОNН(С1-С6)
алкил, СОN[(С1-С6)-алкил]2, СОNН(С3-С6)-циклоалкил, NH2, NН-СО-(С1-С6)-алкил, NH CO-фенил,
пиролидин-1-ил, морфо- лин-1-ил, пиперидин1-ил, пиперазин-1-ил, 4-метилпиперазин-1-ил,
(СН2)n- фенил, О-(СН2)n-фенил, Ѕ-(СН2)n фенил,
ЅО2-(СН2)n-фенил, каде што n може да биде 0-3;
и неговите физиолошки прифатливи соли и
физиолошки функционални деривати.
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Aventis Pharmaceuticals Inc.

(54)

ПСЕУДОПОЛИМОРФ
НА
(-)-ЦИС-2-(2ХЛОРОФЕНИЛ)-5,7-ДИХИДРОКСИ-8-[4R-(3SХИДРОКСИ-1-МЕТИЛ)
ПИПЕРИДИНИЛ]-4H-1BENZOPIRAN-4-ON HIDROHLORID

(57)

1. Форма I на псеудополиморф на (-)-сiѕ-2-(2хлорофенил)-5,7-дихидрокси-8[4R-(ЗЅ- хидрокси1-метил)пиперидинил]-4Н-1
бензопиран-4-он
хидрохлорид чијшто модел на прекршување
на Х-зраците е изразен како растојание „D”:

Route 202-206, Mail Stop EMC-G1, P.O. Box 6800,
Bridgewater, NJ 08807-0800, US
(74)
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БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
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BAFUS,Gary, L.;  
HARRISON-BOWMAN, Christine, M.  
and  SILVEY, Gary, L.

(51)
(21)
(30)

A 23C 19/08  19/09
 2003/256

07/04/1999 EP992011163
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30/07/2003 EP0948897
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Friesland Brands B.V.

D
(Å)
7
0
8
323
5
9
4
3
4
9

(11)

901236

(54)

СИРЕЊЕ КОЕ СЕ КОНСУМИРА КАКО ПРЕМАЗ

(13)

Т1

(57)

(22)

15/08/2003

(45)

30/09/2004

1. Метода за добивање на непастеризирано
сирење која опфаќа мешање на несозре-ано
сирење во количество од 10 до помалку од 30
теж. % засновано на вкупната тежина, со најмалку
еден вид созреано сирење, на температура
под температурата за пастеризирање, за да се
формира хомогена и мазна мешавина во која не
се додаваат соли за растопување.

Pieter Stuyvesantweg 1, 8937 AC Leeuwarden, NL
(74)
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SANOFI - AVENTIS
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НОВА
ТЕРАПЕВТСКА
УПОТРЕБА
НА
СОЕДИНЕНИЈА ПОВРЗАНИ СО АКТИВНОСТИ
НА БЕТА-3-АНТАГОНИСТ

(57)

1. Соединението со β3-агонист акција се  
употребува во подготовката на лек со цел
спречување на контракциите на матката.
Има уште 5 патентни барања
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LES LABORATOIRES SERVIER
12, Place de la Defense, 92415 Courbevoie Cedex,
FR

(74)

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

(72)

LESTAGE, PIERRE;
GOLDSTEIN, SOLO;  
POISSONNET, GUILLAUME;  
PARMENTIER, JEAN-GILLES and  
LOCKHART, BRIAN

(54)

Деривати
на
октахидро-2H-пиридо
(1,2-а)пиразин,
постапка
за
нивно
добивање и фармацевтски состави кои
ги содржат истите

(57)

1. Соединенија со формулата (I):

каде што:
• Ra претставува праволиниски или разгранет (C1C6) алкиленски ланец,

• X претставува група одбрана од W1, -CO(W1)-W2, -W2-C(W1)-, -W2-C(W1)W2, -   W2-Ra-, при што Ra
e како што беше дефинирано претходно, како и
-CH(OR1)- каде што:

W1 претставува атом на кислород, атом на
сулфур, или група со формулата -NR2, каде што
R2 првтставува група одбрана од атом на водород,
праволиниски или разгранет (C1-C6) алкил, арил,
праволиниски или разгранет (C1-C6) арилалкил
и праволиниски или разгранет (С1-С6) ацил, W2
претставува група како што е дефинирано за W1,
R1 претставува група одбрана од атом на водород
и група на праволиниски или разгранет (C1-C6)
алкил,
•   кога Y претставува арилна или хетероарилна
група, или
•  X претставува група одбрана од единечна врска,
-С(W1)-, -W2-C(W1)-, -W2-Ra-, и -CH(OR1)-, каде
што W1, W2, Ra и R1 ce како што беше дефинирано
претходно,
•  кога Y претставува бициклична споена група со
формулата:

каде што:
А     претставува незаситен или делумно заситен
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азотен хетероциклик со 4 до 7 молекулски
синџири, кој може да содржи втор хетероатом
одбран од кислород, азот и сулфур и може да биде
супституиран со една или повеќе групи одбрани од
оксо и праволиниски или разгранет (C1-C6) алкил,
В претставува фенилен прстен кој може да биде
супституиран со една или повеќе групи одбрани
од атоми на халоген, потоа нитро, цијано,
хидрокси и групи на праволиниски или разгранет
(С1-С6) алкокси, праволиниски или разгранет (С1С6) алкил, праволиниски или разгранет (С1-С6)
трихалогеноалкил, праволиниски или разгранет
(С1-С6) ацил, праволиниски или разгранет ацил(С1С6)окси, карбокси, праволиниски или разгранет
алкокси (С1-С6) карбонил, сулфанил, праволиниски
или разгранет (С1-С6) алкил-сулфанил и амино
кој може да биде супституиран со една или две
иден-тични или различни групи одбрани од
праволиниски или разгранет (С1-С6) алкил, арил
и праволиниски или разгранет (С1-С6) арилалкил,
нивните енантиомери, диастереоизомери, како и
нивните фармацевтски прифатливи киселински
или базни адитивни соли, при што се подразбира
дека соединенијата: 2-октахидро-2H-пиридо{1,2а]пиразин-2-ил 1-фенилетанол; 3-октахидро 2Нпиридо[1,2 а]пиразин-2-илпро–пил-3,4,5 триме–
токсибензоат;
и
2-октахидро-2Н-пиридо[1,2
а]пиразин-2 илетил-3,4,5-триметоксибензоат,   не
спаѓаат во соединенијата спорeд пронајдокот и
при што, исто така, се подразбира дека:
• терминот "арилна група" значи моноцикличен
или бицикличен ароматски систем со 5 до 10
јаглеродни атоми, кој може да биде супституиран
со една или повеќе идентични или различни
групи, независно една од група, одбрани од
атоми на халоген, потоа нитро, цијано, хидрокси
и групи на праволиниски или разгранет (С1-С6)
алкокси, арилокси, праволиниски или разгранет
(С1-С6) арилалкокси, праволиниски или разгранет
(С1-С6) алкил, праволиниски или разгранет (С2С6) алкенил, праволиниски или разгранет (С2С6) алкинил, праволиниски или разгранет (С1С6) трихалогеноалкил, карбокси, праволиниски
или
разгранет
алкокси(С1-С6)карбонил,
праволиниски или разгранет (d-C6) ацил,
праволиниски или разгранет ацил(С1-С6)окси,
сулфанил, праволиниски или разгранет (С1-С6)
алкилсулфанил, мвтилендиокси, етилендиокси,
амид-оксим и амино кој може да биде супституиран
со една или две идентични или различни групи,
независно една од друга, одбрани од праволиниски
или разгранет (С1-С6) алкил, арил, праволиниски
или разгранет (С1-С6) арилалкил и праволиниски
или разгранет (С1-С6) ацил;
•
терминот
"хетероарилна
група"
значи
моноцикличен или бицикличен ароматски систем
со 5 до 12 молекулски ланци, кој во внатрешноста
на прстенестиот систем може да содржи од-1 до 3
идентични или различни хетероатоми, независно
еден од друг, одбрани од атом на кислород, азот
или сулфур, при што секој од наведените системи
може да биде супституиран со една или повеќе
идентични или различни групи, нвзависно една од
друга, одбрани од списокот на супституенти кои
беа опишани претходно за арилната група; и
       • терминот „изомер” значи оптичките изомери,
енантиомерите и     диастереоизомерите.
Има уште 16 патентни барања
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ДЕРИВАТИ НА ТИЕНОПИРАНЕКАРБОКСАМИД
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1.  Соединението коешто има основна формула I

A 61K 31/496  

(13)

Т1

A 61P 9/00

(22)

29/10/2003

(21)

 2003/361

(45)

30/09/2004

(30)

1999MI01704  30/07/1999  IT

(96)

28/07/2000 EP009583139

(97)

17/09/2003 EP1200445
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RECORDATI S.A.
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БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

(72)

LEONARDI, Amedeo;
MOTTA, Gianni;  
RIVA, Carlo and  
TESTA, Rodolfo

кадешто R претставува арил, циклоалкил или
полихалоалкилна група,R1 претставува    алкил,    
алкокси,    полифлуороалкокси,    хидрокси    или т
рифлуорометансулфонилокси група, секој од R2 и
R3 независно претставуваат атом на водород или
халоген или алкокси или полифлуороалкокси група
и n е 0, 1 или 2, или N-оксид или фармацевтски
прифатлива сол на тоа соединение.
Има уште 9 патентни барања
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С6)алкил, нитро, ци]ано(С1-С6)алкил, хало(С1С6)алкил, нитро(С1-С6)алкил, трифлуорометил,
трифлуорометил(С1-С6)алкил, (C1-С6)ациламино,
(С1-С6)ациламино(С1-С6)алкил, (С1-С6)алкокси(С1С6)ациламино,
амино(С1-С6)ацил,
амино(С1
С6)ацил(С1-С6)алкил,
(С1-С6)алкиламино(С1-С6)
ацил, ((С1-С6)алкил)2амино(С1-С6)ацил, R15R16N
CO-O-, R15R16N-CO-(С1-С6)aл-кил, (С1-С6)алкил
Ѕ(O)m, R15R16NS(O)m, R15R16NS(O)m, (С1-С6)алкил,
R15S(O)mR16N, R15S(O)mR16N(C1-C6)aлкил каде
што „m” e 0, 1 или 2, a R15 и R16 се (секој од нив)
независно одбрани од водород или (С1-С6)алкил;
или група со формулата:

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

BLUMENKOPF, Todd Andrew;  
FLANAGAN, Mark Edward and  
MUNCHHOF, Michael J

(54)

(57)

СОЕДИНЕНИЈА НА БАЗА ПИРОЛО [2,3-d]
ПИРИМИДИН КАКО ИНХИБИТОРИ НА ПРОТЕИН
КИНАЗИ
1. Соединение со формулата:

каде што „а” е 0, 1, 2, 3 или 4;
„b”, „c”, „f” и „g” се (секој од нив) независно 0 или
1;
„d” е 0, 1, 2 или 3;
X е Ѕ(О)n каде што „n” e 0, 1 или 2; кислород,
карбонил или -С(=N-цијано)-;
Y е Ѕ(О)n каде што „n” e 0, 1 или 2; или карбонил;
и
Z е карбонил, С(О)О-, C(O)NR- или Ѕ(О)n каде што
„n” е 0, 1 или 2;

каде што „у” е 0, 1 или 2; или негова фармацевтски
прифатлива сол, каде што:
R1    е група со формулата:

R4    e одбран од групата која се состои од водород,
(С1-С6) алкил, (С1-С8) алкилсул-фонил, (С2С6)алкенил, (С2-С6)алкинил каде што алкилните,
алкенилните и алкинилните групи може да бидат
супституирани со деутериум, хидрокси, амино,
трифлуорометил, (С1-С4) алкокси, (С1-С6) ацилокси,
(С1-С6)алкиламино, ((С1-С6)алкил)2амино, цијано,
нитро, (С2-С6) алкенил, (С2-С6)алкинил или (С1С6) ациламино; или R4 e (С3-С10)циклоалкил
каде што циклоалкилната група   може   да
биде супституирана со деутериум, хидрокси,
амино, трифлуорометил, (С1-С6) ацилокси, (С1С6)алкиламино, ((С1-С6)алкил)гамино, цијано,
цијано(С1-С6) алкил, трифлуорометил(С1-С6)алкил,
нитро, нитро(С1-С6)алкил или (С1-С6)ацила-мино;
R5    e пиперидинил супституиран со еден до пет
карбокси, цијано, амино, деутериум, хидрокси,
(С1-С6)алкил, (С1-С6)алкокси, хало, (С1-С6)ацил,
(С1-С6)алкилами-но,
амино(С1-С6)алкил,
(С1С6)алкокси-СО-NН, (С1-С6)алкиламино-СО-, (С2С6)алкенил, (С2-С6)алкинил, хидрокси(С1-С6)алкил,
(С1-С6)алкокси(С1-С6)алкил, (С1-С6)ацилокси(С1-

Patenti

Re, R7, R8, R9, R10 и R11 ce (секој од нив) независно
одбрани од групата која се состои од водород
или (С1-С6)алкил, евентуално супституирана со
деутериум, хидрокси, амино, трифлуорометил,
(С1-С6)ацилокси,
(С1-С6)алкиламино,
((С1-С6)
алкил)2амино, цијано, цијано(С1-С6)алкил, триф–
луорометил(С1-С6)алкил, нитро, нитро(С1 С6)алкил
или (С1-С6)ациламино;

R12 e карбокси, цијано, амино, оксо, деутериум,
хидрокси, трифлуорометил, (С1-С6) алкил,
трифлуорометил(С1-С6)алкил,
(С1-С6)алкокси,
хало, (С1-С6)ацил, (С1-С6) алкиламино, ((С1
С6)алкил)2амино,
амино(С1-С6)алкил,
(С1С6)алкокси-СО-NH,
(С1-С6)алкиламино-СО-,
(С2-С6)алкенил, (С2-С6)алкинил, хидрокси(С1С 6)
алкил,
С1-С6)алкокси(С1-С6)алкил,
(С1С6)ацилокси(С1-С6)алкил, нитро, цијано (С1С6)алкил, хало(С1-С6)алкил, нитро(С1-С6)алкил,
(С1-С6)ациламино, (С1-С6) ациламино(С1-С6)ал–
кил, (С1-С6)алкокси(С1-С6)ациламино, амино(С1С6)ацил,
амино(С1-С6)ацил(С1-С6)алкил,
(С1С6)алкиламино(С1-С6)ацил, ((С1-С6)алкил)г ами–
но(С1-С6)ацил, R15R16N-CO-O-, R15R16N-CO-(С1С6)алкил, R15C(O)NH, R15OC(О)NH, R15NHC(О)NH,
(С1-С6)алкил-Ѕ(О)m, (С1-С6)алкил-Ѕ(О)m-(С1-С6)алкил, R15R16NS(O)m, R15R16NS(O)m(С1-С6)aлкил,
R15S(O)mR16N, R15S(O)mR16N(С1-С6)-алкил каде што
„m” e 0, 1 или 2, a R15 и R16 ce (секој од нив) неза–
висно одбрани од водород или (С1-С6)алкил;
R2 e водород, халоген или (С1-С6)алкил; и R3    е
водород.
Има уште 11 патентни барања.
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(2) радикал на хетероциклил, кој може да
биде супституиран со 1-3 радикали на амино,
алкиламино, диалкиламино, алканоиламино,
алкоксикарбо-ниламино, алкилсулфониламино,
хидрокси, алкокси, алкилтио, алкил или халоалкил;
или
(3)     радикал на арил или хетероарил, кој може
да биде супституиран со 1-3 радикали на амино,
алкиламино, диалкиламино, алканоиламино,
алкоксикарбониламино,
алкилсулфониламино,
хидрокси, алкокси, алкилтио, цијано, хало, алкил
или халоалкил;
Y e:

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

(1) радикал на водород;

ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје

(2) хало или нитро радикал;

BURGESS, Laurence, E.  and  

(3) радикал -C(O)-R20 или -C(NR5)-NR5R21;

KOCH, Kevin
(54)

ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ НА СУПСТИТУИРАНИ
ПИРИМИДИНОНИ

(57)

1. Постапка
формулата I:

за

добивање

соединенија

со

(4) радикал -OR21, -O-C(O)-R21, -O-C(O)-NR5R21 или
-O-C(O)-NR22-S(O)2-R20;
(5) радикал -SR21, -S(O)-R20, -S(O)2-R20, -S(O)2
NR5R21, -S(O)2-NR22-C(O)-R21, -S(O)2-NR22-C(O)
OR20 или -S(O)2-NR22-C(O)-NR5R21; или

(6) радикал   -NR5R21,    -NR22-C(O)-R21,   -NR22-C(O)OR20, -NR22-C(O)-NR5R21, -NR22-C(NR5)-NR5R21,  
NR22-S(O)2-R2o или -NR22-S(O)2-NR5R21; каде што
секој R5 e независно:
(1) радикал на водород;

која опфаќа:
а)     мешање на R11-СН2-С(О)L и R12-CN во погоден
растворувач и во присуство на база; и
б) додавање на R4-N=C=X; каде што L
е хало, C1-C4 алкилсулфат, арилсулфат,
трифлуорометилсулфат, C1-C4 алкилсулфинат,
арилсулфинат, C1-C4 алкилсулфид, арилсулфид,
C1-C4 алкокси, арилокси, С1-С4 алкилкарбонилокси,
кој може да биде супституиран со 1-3 радикали
на халоген, арилкарбонилокси, N-оксосуксинат, N
оксобензотриазол, или радикал на цијанид;
X е Ѕ или О;
R2 e радикал на водород или Q;

Q e Li+, Na+, K+, Mg+2, Zn+2, Cu+2, или тетра С1-С4
алкиламониумов катјон;

R4 e -Z-Y; под услов вкупниот број на радикали на
арил, хетероарил, циклоалкил и хетероциклил во
-Z-Y да биде 0-3;
каде што Z е:
(1)    радикал на алкил, алкенил или алкинил, кој
може да биде супституиран со: а) 1-3 радикали на
амино, алкиламино, диалкиламино, алканоиламино, алкоксикарбониламино, алкилсулфониламино,
хидрокси, алкокси, ал-килтио или хало и б) 1-2
радикали на хетероциклил, арил или хетероарил, кои може да бидат супституирани со 1-3
радикали на амино, алкиламино, диалкиламино,
алканоиламино, алкоксикарбониламино, алки–
лсул-фониламино, хидрокси, алкокси, алкилтио,
хало, алкил или халоалкил;

901241

(2) радикал на алкил, алкенил или алкинил, кој
може да биде супституиран со 1-3 радикали на
амино, алкиламино, диалкиламино, хидрок-си,
алкокси, алкилтио, -ЅО3Н или хало; или

(3) радикал на арил, хетероарил, аралкил,
хетероаралкил,
хетероциклил,
хетероци–
клилалкил, циклоалкил или циклоалкилалкил,
кој може да биде супституиран со 1-3 радикали
на амино, алкиламино, ди алкиламино, хидрокси,
алкокси, алкилтио, алкил или халоалкил;
каде што секој R20 e независно:

(1)      радикал на алкил,  алкенил  или  алкинил,
кој   може да биде супститу-иран со 1-3
радикали на амино, алкиламино, диалкиламино,
алкано-иламино,
алкоксикарбониламино,
N-(алкоксикарбонил)
N-(алкил)
амино,
аминокарбониламино,
алкилсулфониламино,
хидрокси, алкокси, алкилтио, алкилсулфинил,
алкилсулфонил, хало или аралкокси, аралкилтио,
аралкилсулфонил, циклоалкил, хетероциклил,
арил или хетероарил, кои може да бидат
супституирани со 1-3 ради кали на амино,
алкиламино, диалкиламино, алканоиламино,
алкоксикарбониламино, алки лсулфониламино,
алканоил,
хидрокси,
алкокси,
алкилтио,
алкилсулфинил, алкилсулфонил, хало, алкил или
халоалкил;
(2) радикал на хетероциклил, кој може да
биде супституиран со 1-3 ра-дикали на амино,
алкиламино, диалкиламино, алканоиламино,
алкоксикарбониламино,
алкилсулфониламино,
хидрокси, алкокси, алкилтио, алкил или халоалкил;
или
(3) радикал на арил или хетероарил, кој може
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да биде супституиран со 1-3 радикали на амино,
алкиламино, диалкиламино, алканоиламино,
алкоксикарбониламино, алкилсулфониламино,
алкоксикарбонил, хидрокси, алкокси, алкилтио,
цијано, хало, азидо, алкил или халоалкил; секој
R21 e независно радикал на водород или R20; секој
R22 e независно:

(1) радикал на водород;

(2) радикал на алкил, кој може да биде супституиран
со радикал на хе-тероциклил, арил или
хетероарил, кој може да биде супституиран со 1-3
радикали на амино, алкиламино, диалкиламино,
алканоиламино, алкоксикарбониламино, алки–
лсулфониламино, хидрокси, алкокси, алкилтио,
алкилсулфинил, алкилсулфонил, цијано, хало,
алкил или халоалкил; или
(3) радикал на хетероциклил, арил или
хетероарил, кој може да биде супституиран со 1-3
радикали на амино, алкиламино, диалкиламино,
алканоиламино, алкоксикарбониламино, алки–
лсулфониламино, хидрокси, алкокси, алкилтио,
алкилсулфинил,
алкилсулфонил,
цијано,
хало,алкил или халоалкил;
R11 и R12 ce (секој од нив) независно радикал
на алкил, алкенил, алкинил, циклоалкил,
хетероциклил, арил или хетероарил, кој може да
биде супституиран со 1-3 радикали на:
(1) R30;

(2) хало;
(3) -C(O)-R30, -C(0)-OR29, -C(O)-NR31R32 или C(NR31)-NR31R32;

(4) -OR29, -0-C(O)-R29, -O-C(O)-NR31R32 или -OC(O)-NR33-S(O)2-R30;

(5) -SR29, -S(O)-R30, -S(O)2-R30, -S(O)2-NR31R32, S(O)2-NR33-C(O)-R30, -S(O)2-NR33-C(O)-OR30 или S(O)2-NR33-C(O)-NR31R32; или

(6) -NR31R32, -NR33-C(O)-R29, -NR33-C(O)-OR30, -NR33C(O)-NR31R32, -NR33-C(NR31)-NR31R32, -NR33-S(O)2R30 или -NR33-S(O)2-NR31R32; под услов вкупниот
број на радикали на арил, хетероарил, циклоалкил и хетероциклил, кои се супституирани во
секој R11 и R12, да биде 0-1; каде што секој R30 e
независно:
(1) радикал на алкил, алкенил или алкинил, кој
може да биде супс-титуиран со 1-3 радикали
на -NR31R31, хидрокси, алкокси, алкилтио,
алкилсулфинил, алкилсулфонил, цијано, хало
или аралкокси, аралкилтио, аралкилсулфонил,
хетероциклил, арил или хетероарил, кои може да
бидат супституирани со 1-3 ради-кали на амино,
алкиламино, диалкиламино, алканоиламино,
ал-коксикарбониламино, алкилсулфониламино,
хидрокси, алкокси, алкилтио, алкилсулфинил,
алкилсулфонил, цијано, хало, алкил или
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халоалкил;
(2) радикал на хетероциклил, кој може да
биде супституиран со 1-3 радикали на амино,
алкиламино, диалкиламино, алканоилами-но,
алкоксикарбониламино, алкилсулфониламино,
хидрокси, алкокси, алкилтио, цијано, алкил или
халоалкил; или
(3)   радикал на арил или хетероарил, кој може
да биде супституиран со 1-3 радикали на амино,
алкиламино, диалкиламино, ал-каноиламино,
алкоксикарбониламино, алкилсулфониламино,
хидрокси, алкокси, алкилтио, цијано, хало, алкил
или халоалкил; секој R29 e независно радикал на
водород или R30; секој R31 e независно:

(1) радикал на водород;

(2) радикал на алкил, кој може да биде
супституиран со радикал на циклоалкил, арил,
хетероциклил или хетероарил, кој може да
биде супституиран со 1-3 радикали на амино,
алкиламино, диалкиламино, алканоиламино,
алкоксикарбониламино, алкилсулфониламино,
хидрокси, алкокси, алкилтио, цијано, алкил или
халоалкил; или
(3) радикал на арил, хетероарил, хетероциклил
или циклоалкил, кој може да биде супституиран
со 1-3 радикали на амино, алкиламино,
диалкиламино, алканоиламино,алкоксикарбонил
амино, алкилсулфониламино, хидрокси, алкокси,
алкилтио, цијано, алкил или халоалкил; секој R32e
независно:
(1) радикал на водород;
(2) радикал на алкил, кој може да биде
супституиран со радикал на циклоалкил, арил,
хетероциклил, кој може да биде супституиран со
1-3 радикали на амино, алкиламино, диалкиламино, алканоиламино, алкоксикарбониламино,
алкилсулфониламино,
хидрокси,
алкокси,
алкилтио, цијано, алкил или халоалкил; или
(3)    радикал на арил, хетероарил, хетероциклил
или циклоалкил, кој може да биде супституиран
со 1-3 радикали на амино, алкиламино,
диалкиламино, алканоиламино,алкоксикарбонил
амино, алкилсулфониламино, хидрокси, алкокси,
алкилтио, цијано, алкил или халоалкил; и
каде што секој R33 е независно:

(1)  радикал на водород; или

(2)  радикал на алкил, кој може да биде супсти–
туиран со радикал на хетероциклил, арил или
хетероарил, кој може да биде супституиран со 1-3
радикали на амино, алкиламино, диалкиламино,
алканоиламино, алкоксикарбониламино, алкил–
сулфониламино, хидрокси, алкокси, алкилтио,
цијано, алкил или халоалкил.
Има уште 15  патентни барања.
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(51)

A 61K 9/16 9/127

(11)
(13)

Т1

(21)

 2003/358

(22)

29/10/2003

(45)

30/09/2004

(30)

20000503847  15/02/2000  US

(96)

15/02/2001 EP019084599

(97)

30/07/2003 EP1255534

(73)

OctoPlus Sciences B.V.

901242

2333 CL Leiden, NL
(74)

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

(72)

HENNINK, Wilhelmus, Everhardus and  

(54)

МЕТОДА ЗА ДОБИВАЊЕ МИКРОГРАНУЛИ КОИ
СОДРЖАТ КОЛОИДНИ СИСТЕМИ

FRANSSEN, Okke

901242

(57) 1. Метода за добивање микроинкапсулирани
колоидни системи, која ги опфаќа следните
етапи:
а) подготвување водена мешавина од:
i) прва фаза која содржи полимер којшто може
вкрсно да се поврзува и е растворлив во вода,
ii) втора фаза која содржи полимер којшто е
растворлив во вода и е несоодветен во раствор со
полимерот од првата фаза и
iii) колоидни системи кои треба да се внесат во
првата фаза; формирање емулзија од споменатата
прва фаза во споменатата втора фаза и
б) формирање на микрогранули во емулзијата со
вкрсно поврзување на најмалку дел од споменатиот
полимер кој мож евкрсно да се поврзува, со што
се формираат споменатите микроинкапсулирани
колоидни системи.
Има уште 11 патентни барања.

Patenti

Glasnik,

(51)

D 01B 1/42

(11)
(13)

Т1

(21)

 2003/341

(22)

17/10/2003

(45)

30/09/2004

901243

(30)

19991010976  06/01/1999  NL

(96)

24/12/1999 EP999637010

(97)

24/09/2003 EP1149193

(73)

Cooperatieve Verkoop-en Productievereniging
van Aardappelmeel en Derivaten ’AVEBE’  B.A.
Beneden Oosterdiep 27, NL-9641 JA, Veendam, NL

(74)

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
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(54)

ОДДЕЛУВАЊЕ
И
ЕКСТРАКЦИЈА
КОМПОНЕНТИ на РАСТЕНИЈАТА

НА

(57)

1. Метода за одделување на компоненти од
растителниот материјал, назначена со тоа, што
материјалот е барем делумно фиберизиран и
понатаму се сепарира во влакнеста фракција и
фракција на сок, така што влакнестата фракција
главно содржи релативно цврсти ткива како што
се епидермисот, склеренхимот и васкуларни снопови, а фракцијата на сок главно содржи меки
ткива како што се паренхим и цитосол.
Има уште 20 патентни барања.

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

HULST, Anne, Coenraad;  
KETELAARS, Jan, Josef, Maria,
SANDERS, Johan, Pieter, Marinus

Patenti

Hubert

and  

901243
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pregledi
PREGLED NA objavENI PATENTI SPORED ME\UNARODNATA KLASIFIKACIJA NA PATENTITE
(51)
(51)
(11)

kod po Me|unarodnata klasifikacija na patentite (MKP)
kod po Me|unarodnata klasifikacija na patentite (MKP) - osnoven
registarski broj na dokumentot

(51)		

A01N1/02
A23C19/08
A23C19/09
A23K1/00
A23K1/16
A23K1/18
A23L1/30
A23L1/302
A23L3/00
A23L3/10
A23L3/12
A23L3/16
A43B7/02
A43B7/12
A43B7/32
A47J31/047
A61B18/02
A61F2/06
A61F9/00
A61K31/10
A61K31/135
A61K31/135
A61K31/135
A61K31/18
A61K31/18
A61K31/194
A61K31/195
A61K31/198
A61K31/28
A61K31/325
A61K31/335
A61K31/34
A61K31/34
A61K31/343
A61K31/343
A61K31/351
A61K31/395
A61K31/40
Pregledi

(51) osnoven

A01N1/02
A23C19/08
A23C19/08
A23K1/18
A23K1/18
A23K1/18
A23L1/30
A23L1/30
B65B55/02
B65B55/02
B65B55/02
B65B55/02
A43B7/02
A43B7/12
A43B7/12
A47J31/047
F25B21/02
A61F2/06
A61K49/00
A61K35/56
A61K31/135
A61K31/135
A61K9/16
A61K31/18
C07C311/16
A61K31/194
A61K31/195
C07C323/07
A61K31/70
C07C271/22
C07D313/00
C07D307/33
C07D307/93
A61K31/343
C07D307/87
C07C323/07
C07D211/86
C07D401/12

(11)

(51)		

901226
901236
901236
901153
901153
901153
901188
901188
901140
901140
901140
901140
901227
901176
901176
901179
901143
901213
901231
901196
901237
901230
901195
901224
901232
901150
901162
901192
901209
901210
901160
901137
901154
901168
901180
901192
901177
901233

A61K31/403
A61K31/404
A61K31/404
A61K31/41
A61K31/415
A61K31/4164
A61K31/4178
A61K31/42
A61K31/422
A61K31/425
A61K31/427
A61K31/428
A61K31/435
A61K31/435
A61K31/435
A61K31/4365
A61K31/437
A61K31/44
A61K31/44
A61K31/44
A61K31/445
A61K31/445
A61K31/445
A61K31/445
A61K31/445
A61K31/451
A61K31/4523
A61K31/453
A61K31/47
A61K31/47
A61K31/47
A61K31/495
A61K31/495
A61K31/495
A61K31/495
A61K31/496
A61K31/5025
A61K31/505

(51) osnoven

C07D209/70
A61K31/404
C07D413/04
C07D257/04
C07D413/00
C07D233/22
C07D233/22
C07D413/00
C07D417/14
C07D277/60
C07D417/14
C07D277/60
C07D471/14
C07D471/04
C07D405/04
C07D471/04
C07D471/04
C07D401/14
C07D471/14
C07C271/22
C07D307/93
C07D401/14
C07D211/58
C07C323/07
C07C311/16
A61K31/451
A61K31/451
A61K31/451
C07D217/22
C07D409/04
C07D217/20
C07D307/93
A61K31/495
C07D241/12
A61K31/495
C07D495/04
C07D471/04
C07D487/04

(11)

901194
901184
901185
901167
901220
901191
901191
901220
901211
901223
901211
901234
901172
901206
901235
901221
901157
901149
901222
901210
901154
901149
901145
901192
901232
901155
901155
901155
901142
901174
901216
901154
901152
901197
901215
901239
901238
901141
Patenti

Glasnik,

(51)		

A61K31/505
A61K31/505
A61K31/505
A61K31/505
A61K31/517
A61K31/519
A61K31/519
A61K31/519
A61K31/535
A61K31/535
A61K31/66
A61K31/70
A61K31/70
A61K31/70
A61K31/70
A61K31/704
A61K31/715
A61K35/56
A61K35/74
A61K35/78
A61K38/05
A61K38/05
A61K38/06
A61K38/07
A61K38/17
A61K38/25
A61K38/46
A61K38/55
A61K39/39
A61K39/395
A61K45/06
A61K47/10
A61K47/14
A61K47/26
A61K47/40
A61K49/00
A61K9/08
A61K9/127
A61K9/127
A61K9/14
A61K9/16
A61K9/16
A61K9/16
A61K9/19
A61K9/20
A61K9/20
Patenti

(51) osnoven

C07D403/12
A61K47/40
C07D409/04
A61K31/505
A61K31/517
C07D471/04
C07D487/04
C07D487/04
C07D307/93
A61K31/495
A61K31/66
C07H15/04
C07H17/08
A61K31/70
C07H17/08
A61K31/704
A61K35/56
A61K35/56
A61K38/46
A61K31/343
C07K5/078
C07K5/068
C07C323/07
C07D307/33
A61K38/17
A61K9/19
A61K38/46
A61K45/06
A61K39/39
A61K38/17
A61K45/06
A61K31/18
A61K31/18
A61K31/495
A61K47/40
A61K49/00
A61K31/517
A61K31/18
A61K9/16
A61K31/495
A61K31/195
A61K9/16
A61K9/16
A61K9/19
a61k9/20
A61K31/195

(11)

901175
901159
901174
901189
901203
901221
901169
901240
901154
901215
901212
901158
901204
901209
901228
901151
901196
901196
901161
901168
901166
901163
901192
901137
901186
901181
901161
901202
901217
901186
901202
901224
901224
901152
901159
901231
901203
901224
901242
901152
901162
901195
901242
901181
901138
901162
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(51)		

(51) osnoven

(11)

A61K9/22
A61K9/26
A61K9/28
A61K9/50
A61K9/58
A61L2/00
A61M1/34
A61M1/36
A61P1/00
A61P1/00
A61P1/04
A61P13/10
A61P15/00
A61P15/06
A61P17/00
A61P19/08
A61P19/10
A61P25/00
A61P25/00
A61P25/00
A61P25/00
A61P25/00
A61P25/00
A61P25/00
A61P25/02
A61P25/06
A61P25/18
A61P25/24
A61P25/24
A61P27/12
A61P29/00
A61P29/00
A61P29/00
A61P3/04
A61P3/04
A61P3/10
A61P31/02
A61P31/04
A61P35/00
A61P35/00
A61P35/00
A61P35/00
A61P35/00
A61P35/00
A61P35/00
A61P37/00

A61K9/22
A61K9/16
A61K31/135
A61K9/50
A61K9/16
A01N1/02
A61M1/34
A61M1/34
A61K38/46
A61K9/16
C07D471/14
A61K9/16
A61K38/17
A61K31/135
A61K38/46
A61K31/66
A61K31/66
C07D471/04
A61K38/46
C07D233/22
C07D471/04
A61K31/135
A61K31/517
A61K31/505
C07D417/14
A61K31/404
A61K31/495
A61K31/495
C07D307/87
A61K49/00
A61K31/505
A61K31/18
A61K35/56
C07D277/60
C07D277/60
C07D277/60
A61K31/343
C07K5/078
C07D313/00
A61K38/46
A61K31/704
A61K31/70
C07D471/04
C07D487/04
C07D405/04
C07D487/04

901198
901195
901230
901205
901195
901226
901219
901219
901161
901195
901222
901195
901186
901237
901161
901212
901212
901157
901161
901191
901238
901230
901203
901189
901211
901184
901152
901215
901180
901231
901189
901224
901196
901223
901234
901223
901168
901166
901160
901161
901151
901209
901221
901169
901235
901240
Pregledi
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(51)		

A61P37/02
A61P37/06
A61P43/00
A61P43/00
A61P43/00
A61P5/26
A61P7/02
A61P9/00
A61P9/00
A61P9/00
A61P9/10
B01J23/44
B09B3/00
B22D41/28
B61F7/00
B65B55/02
B65B55/14
C02F1/00
C04B14/06
C04B14/16
C04B14/18
C04B14/20
C04B28/02
C07C215/42
C07C231/04
C07C235/80
C07C271/22
C07C271/34
C07C31/00
C07C311/16
C07C311/20
C07C311/21
C07C311/29
C07C311/39
C07C323/07
C07C333/04
C07C51/42
C07D207/26
C07D209/00
C07D209/00
C07D209/08
C07D209/16
C07D209/22
C07D209/24
C07D209/40
C07D209/42
Pregledi

(51) osnoven

A61K35/56
A61K31/194
C07D209/70
C07D211/86
C07D413/04
H04N5/00
C07K5/068
A61K31/451
A61K45/06
C07D495/04
C07C323/07
B01J23/44
B09B3/00
B22D41/28
B61F7/00
B65B55/02
B65B55/02
B01J23/44
C04B28/02
C04B28/02
C04B28/02
C04B28/02
C04B28/02
C07D209/70
C07C235/80
C07C235/80
C07C271/22
C07C271/22
C07C31/00
C07C311/16
C07C311/16
C07C311/16
C07C311/16
C07C311/16
C07C323/07
C07C271/22
B01J23/44
C07D207/26
C07D487/04
C07D487/04
C07C271/22
C07D209/70
C07D401/12
C07D401/12
C07D209/70
C07D209/42

(11)

901196
901150
901194
901177
901185
901147
901163
901155
901202
901239
901192
901200
901225
901193
901183
901140
901140
901200
901199
901199
901199
901199
901199
901194
901146
901146
901210
901210
901171
901232
901232
901232
901232
901232
901192
901210
901200
901139
901169
901240
901210
901194
901233
901233
901194
901136

(51)		

C07D209/70
C07D211/22
C07D211/26
C07D211/38
C07D211/54
C07D211/54
C07D211/58
C07D211/72
C07D211/74
C07D211/86
C07D213/30
C07D217/02
C07D217/20
C07D217/22
C07D221/00
C07D221/00
C07D221/00
C07D221/00
C07D223/08
C07D233/10
C07D233/20
C07D233/22
C07D235/00
C07D235/00
C07D235/00
C07D239/00
C07D239/00
C07D239/56
C07D241/00
C07D241/12
C07D249/12
C07D257/04
C07D261/18
C07D263/34
C07D263/38
C07D263/46
C07D263/48
C07D271/10
C07D277/32
C07D277/40
C07D277/60
C07D277/60
C07D281/00
C07D295/22
C07D307/00
C07D307/33

(51) osnoven

C07D209/70
A61K31/451
A61K31/451
C07D211/86
C07D211/86
C07C323/07
C07D211/58
C07D211/86
C07D211/86
C07D211/86
C07C271/22
C07C311/16
C07D217/20
C07D217/22
C07D471/14
C07D471/04
C07D471/04
C07D471/14
C07D211/86
C07D233/22
C07D233/22
C07D233/22
C07D471/14
C07D471/04
C07D471/14
C07D487/04
C07D487/04
C07D239/56
C07D471/04
C07D241/12
C07D257/04
C07D257/04
C07C271/22
C07D417/14
C07D417/14
C07D417/14
C07D417/14
C07D257/04
C07D417/14
C07D417/14
C07D277/60
C07D277/60
C07D281/00
C07C311/16
C07D307/00
C07D307/33

(11)

901194
901155
901155
901177
901177
901192
901145
901177
901177
901177
901210
901232
901216
901142
901172
901157
901238
901222
901177
901191
901191
901191
901172
901157
901222
901169
901240
901241
901238
901197
901167
901167
901210
901211
901211
901211
901211
901167
901211
901211
901223
901234
901187
901232
901165
901137
Patenti

Glasnik,

(51)		

C07D307/87
C07D307/93
C07D307/93
C07D309/08
C07D313/00
C07D317/70
C07D319/14
C07D333/78
C07D339/06
C07D339/08
C07D401/04
C07D401/04
C07D401/04
C07D401/06
C07D401/06
C07D401/06
C07D401/10
C07D401/10
C07D401/12
C07D401/12
C07D401/14
C07D401/14
C07D403/06
C07D403/12
C07D405/04
C07D405/04
C07D405/04
C07D405/04
C07D405/06
C07D405/10
C07D405/12
C07D405/12
C07D405/14
C07D407/12
C07D409/04
C07D409/04
C07D409/04
C07D409/10
C07D413/00
C07D413/04
C07D413/04
C07D413/04
C07D413/04
C07D413/12
C07D413/14
C07D417/10
Patenti

(51) osnoven

C07D307/87
C07D307/93
C07D209/70
C07C323/07
C07D313/00
C07D209/70
C07D209/70
C07D209/70
C07C271/22
C07C271/22
C07D409/04
C07D211/86
C07D239/56
C07D217/22
C07D207/26
C07D471/04
A61K31/451
C07D257/04
C07D487/04
C07D401/12
C07D401/14
C07D409/04
C07D471/04
C07D403/12
C07D217/22
C07D409/04
C07D413/00
C07D405/04
C07D233/22
C07D257/04
A61K31/451
C07D313/00
A61K31/451
C07D209/70
C07D217/22
C07D409/04
C07D211/86
C07D257/04
C07D413/00
C07D409/04
C07D413/00
C07D417/14
C07D413/04
C07D417/14
C07D413/00
A61K31/451

(11)

901180
901154
901194
901192
901160
901194
901194
901194
901210
901210
901174
901177
901241
901142
901139
901221
901155
901167
901141
901233
901149
901174
901221
901175
901142
901174
901220
901235
901191
901167
901155
901160
901155
901194
901142
901174
901177
901167
901220
901174
901220
901211
901185
901211
901220
901155
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(51)		

C07D417/12
C07D417/14
C07D457/04
C07D471/04
C07D471/04
C07D471/04
C07D471/04
C07D471/04
C07D471/04
C07D471/14
C07D471/14
C07D487/04
C07D487/04
C07D487/04
C07D487/04
C07D487/04
C07D491/04
C07D493/04
C07D495/04
C07D521/00
C07F9/38
C07H15/04
C07H17/08
C07H17/08
C07H21/04
C07K5/068
C07K5/078
C07K5/093
C07K5/10
C08B37/00
C12N9/72
C12Q1/37
C12Q1/56
D01B1/42
D01B1/42
E04B5/40
E04B5/48
E04H6/10
F16B31/04
F25B21/02
F25B25/00
F25B45/00
F25B49/00
G09F3/10
H01R24/04
H04N5/00

(51) osnoven

C07D403/12
C07D417/14
C07D457/04
C07D471/04
C07D409/04
C07D471/04
C07D471/04
C07D471/04
C07D471/04
C07D471/14
C07D471/14
C07D487/04
C07D487/04
C07D471/04
C07D487/04
C07D487/04
C07D217/22
C07D307/93
C07D495/04
C07D417/14
C07F9/38
C07H15/04
C07H17/08
C07H17/08
A61K39/39
C07K5/068
C07K5/078
C07C323/07
C07D307/33
C07H15/04
C12Q1/56
C12Q1/56
C12Q1/56
D01B1/42
D01B1/42
E04H6/10
E04H6/10
E04H6/10
F16B31/04
F25B21/02
F25B25/00
F25B25/00
F25B25/00
G09F3/10
H01R24/04
H04N5/00

(11)

901175
901211
901201
901157
901174
901238
901238
901221
901206
901172
901222
901178
901141
901221
901169
901240
901142
901154
901239
901211
901144
901158
901204
901228
901217
901163
901166
901192
901137
901158
901148
901148
901148
901214
901243
901173
901173
901173
901164
901143
901207
901207
901207
901229
901190
901147
Pregledi
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PREGLED PO NOSITELI NA objavENI PATENTI
(73)
(51)
(11)

nositel na pravoto na patent
kod po Me|unarodnata klasifikacija na patentite (MKP)
registarski broj na dokumentot

(73)		ACTIAL Farmaceutica Lda.
(51)		MK/P/ 2003/193

(73)		Avera Pharmaceuticals, Inc. and Cornell Research
(11)

901161

A D ’’ Z D R AV J E ’’ FA R M A C E U T S K O - H E M I S K A
INDUSTRIJA,CENTAR ZA ISTRAZIVANJE I RAZVOJ
MK/P/ 2003/139
901168

Foundation, Inc.

(51)		MK/P/ 2003/359

901216

(11)

BIOSINT S.p.A.
MK/P/ 2003/207

901162

AGOURON PHARMACEUTICALS, INC.
MK/P/ 2003/328
901210

Boldizsar, Istvan
MK/P/ 2003/175

901140

ALTANA Pharma AG
MK/P/ 2003/101

901172

ALTANA Pharma AG
MK/P/ 2003/259

Cooperatieve Verkoop-en Productievereniging van
Aardappelmeel en Derivaten ‘AVEBE’ B.A.
MK/P/ 2003/341
901243

901222

ALTANA Pharma AG
MK/P/ 2003/260

901220

AMGEN INC.
MK/P/ 2003/354

901241

Applied Research Systems ARS Holding N.V.
MK/P/ 2003/274
901181
Applied Research Systems ARS Holding N.V.
MK/P/ 2003/245
901186

Cooperatieve Verkoop-en Productievereniging van
Aardappelmeel en Derivaten ‘AVEBE’ B.A.
MK/P/ 2003/196
901214
E.V.R. Endovascular Researches S.A.
MK/P/ 2003/262
901213
EDKO TRADING AND REPRESENTATION COMPANY
LIMITED
MK/P/ 2003/268
901224
ELBION AG
MK/P/ 2003/311

901233

AstraZeneca AB
MK/P/ 2003/249

901212

ELI LILLY AND COMPANY
MK/P/ 2003/264

901169

AstraZeneca AB
MK/P/ 2003/255

901215

FAST PARK SISTEMA S.r.l.
MK/P/ 2003/281

901173

AstraZeneca AB
MK/P/ 2003/266

901206

FOODSCIENCE CORPORATION
MK/P/ 2003/279

901196

Friesland Brands B.V.
MK/P/ 2003/256

901236

FUMAPHARM AG
MK/P/ 2003/69

901150

G.D. Searle LLC
MK/P/ 2003/356

901202

GENENTECH, INC.
MK/P/ 2003/220

901148

GEOX S.p.A.
MK/P/ 2003/265

901176

Aventis Pharma Deutschland GmbH
MK/P/ 2003/223
901187
Aventis Pharma Deutschland GmbH
MK/P/ 2003/250
901163
Aventis Pharma Deutschland GmbH
MK/P/ 2003/271
901223
Aventis Pharma Deutschland GmbH
MK/P/ 2003/304
901232
Aventis Pharma Deutschland GmbH
MK/P/ 2003/305
901234
Aventis Pharma S.A.
MK/P/ 2003/162

901137

GODECKE GmbH
MK/P/ 2003/136901138

Aventis Pharma S.A.
MK/P/ 2003/199

901166

H. Lundbeck A/S
MK/P/ 2003/104

901165

Aventis Pharma S.A.
MK/P/ 2003/212

901197

H. Lundbeck A/S
MK/P/ 2003/206

901149

Aventis Pharmaceuticals Inc.
MK/P/ 2003/350

901235

H. Lundbeck A/S
MK/P/ 2003/272

901180

Pregledi

Patenti

Glasnik,
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HEINEKEN TECHNICAL SERVICES B.V.
MK/P/ 2003/299
901229

Pentech Pharmaceuticals, Inc.
MK/P/ 2003/197

901198

Intercell
Biomedizinische
Entwicklungs AG
MK/P/ 2003/352

PFIZER INC.
MK/P/ 2003/154

901142

PFIZER INC.
MK/P/ 2003/155

901141

PFIZER INC.
MK/P/ 2003/188

901155

PFIZER INC.
MK/P/ 2003/202

901159

PFIZER INC.
MK/P/ 2003/209

901174

PFIZER INC.
MK/P/ 2003/230

901184

Pfizer Products Inc.
MK/P/ 2003/189

901152

Pfizer Products Inc.
MK/P/ 2003/232

901230

Pfizer Products Inc.
MK/P/ 2003/318

901228

Pfizer Products Inc.
MK/P/ 2003/416

901240

Forschungs-und
901217

IVAX Drug Research Institute Ltd.
MK/P/ 2003/190
901160
JANSSEN PHARMACEUTICA N.V
MK/P/ 2003/182

901154

JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.
MK/P/ 2003/243
901203
JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.
MK/P/ 2003/248
901221
JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.
MK/P/ 2003/267
901205
Junkers, John K.
MK/P/ 2003/185

901164

KRONE GmbH
MK/P/ 2003/179

901190

LACER
MK/P/ 2003/257

901192

LES LABORATOIRES SERVIER
MK/P/ 2003/94

901178

LES LABORATOIRES SERVIER
MK/P/ 2003/147

901136

LES LABORATOIRES SERVIER
MK/P/ 2003/211

901191

LES LABORATOIRES SERVIER
MK/P/ 2003/214

901194

LES LABORATOIRES SERVIER
MK/P/ 2003/215

901177

LES LABORATOIRES SERVIER
MK/P/ 2003/229

901238

Lonza AG
MK/P/ 2003/178

901146

Medichem S.A.
MK/P/ 2003/195

901144

MELLES, Gerrit Reinold Jacob
MK/P/ 2003/186
Mitra Medical Technology AB
MK/P/ 2003/295

901231

PHARMACIA & UP JOHN COMPANY
MK/P/ 2003/95
901171
PHARMACIA AB
MK/P/ 2003/169

901175

PHARMACIA AB
MK/P/ 2003/291

901195

PHARMACIA ITALIA S.p..A.
MK/P/ 2003/226

901151

PHARMACIA ITALIA S.p..A.
MK/P/ 2003/227

901209

PHARMACIA ITALIA S.p..A.
MK/P/ 2003/289

901201

PI-DESIGN AG
MK/P/ 2003/100

901179

Pira Luc
MK/P/ 2003/170

901143

901219

PLIVA FARMACEUTSKA INDUSTRIJA, DIONICKO
DRUSTVO
MK/P/ 2003/194
901204

NEUROSEARCH A/S
MK/P/ 2003/254

901167

RECORDATI S.A.
MK/P/ 2003/361

Norild AS
MK/P/ 2003/287

901207

Ricco, Bruno and Valori, Domenico
MK/P/ 2003/251
901227

OctoPlus Sciences B.V.
MK/P/ 2003/358

901242

SANOFI - AVENTIS
MK/P/ 2003/184

901237

PATENTES TALGO, S.A.
MK/P/ 2003/103

901183

SANOFI - AVENTIS
MK/P/ 2003/200

901158

Patenti

901239

Pregledi
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SANOFI - AVENTIS
MK/P/ 2003/219

901145

SANOFI - AVENTIS
MK/P/ 2003/301

901185

SCHERING AG Corporate Patents
MK/P/ 2003/165
901147
Schering Aktiengesellschaft
MK/P/ 2003/156

901139

SICIM SPA
MK/P/ 2003/228

901225

SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A.
MK/P/ 2003/252
901188
SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A.
MK/P/ 2003/253
901189
SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A.
MK/P/ 2003/351
901226
SUD CHEMIE MT S. r.l.
MK/P/ 2003/246

901200

Synthon B.V.
MK/P/ 2003/192

901157

Takeda Pharmaceutical Company Limited
MK/P/ 2003/282
901211
Tubag Trass - Zement - und Steinwerke GmbH
MK/P/ 2003/205
901199
VALIO OY
MK/P/ 2003/180

901153

VESUVIUS CRUCIBLE COMPANY
MK/P/ 2003/322

901193

Pregledi

Patenti

Glasnik,

PRIJAVi

12/4,

str.105-114, dekemvri 2005 Skopje

na Industri ski

105

di zajn

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

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

__________________________________
* Internationally agreed Numbers for the Indentification of Data

Industriski dizajn

106 Glasnik, 12/4, str.105-114, dekemvri 2005 Skopje

(21)

20050023

(28)

1(eden) dizajn

(72)

STOJANOVSKI, Todor, MK

(73)

STOJANOVSKI, Todor

(22)

07.07.2005

(45)

31.12.2005

Bul.”Jane Sandanski” br.3/4-6, Skopje, MK
(74)

Serdjuk, Vasilie, advokat
ul.”Stiv Naumov” br.22, Skopje, MK

(51)

06-04

(54)

SANDA^E ZA PURI

(21)

20050024

(28)

1(eden) dizajn

(72)

STOJANOVSKI, Todor, MK

(73)

STOJANOVSKI, Todor

(22) 07.07.2005
(45) 31.12.2005

Bul.”Jane Sandanski” br.3/4-6, Skopje, MK
(74)

Serdjuk, Vasilie, advokat
ul.”Stiv Naumov” br.22, Skopje, MK

(51)

06-04

(54)

SANDA^E ZA PURI

20050023

Industriski dizajn

Glasnik,

(21)

20050025

12/4,

str.105-114, dekemvri 2005 Skopje

(22) 07.07.2005
(45) 31.12.2005

(28)

1(eden) dizajn

(72)

STOJANOVSKI, Todor, MK

(73)

STOJANOVSKI, Todor
Bul.”Jane Sandanski” br.3/4-6, Skopje, MK

(74)

Serdjuk, Vasilie, advokat
ul.”Stiv Naumov” br.22, Skopje, MK

(51)

06-04

(54)

SANDA^E ZA PURI

(21)

20050026

(28)

1(eden) dizajn

(72)

STOJANOVSKI, Todor, MK

(73)

STOJANOVSKI, Todor

(22) 07.07.2005
(45) 31.12.2005

Bul.”Jane Sandanski” br.3/4-6, Skopje, MK
(74)

Serdjuk, Vasilie, advokat
ul.”Stiv Naumov” br.22, Skopje, MK

(51)

06-04

(54)

SANDA^E ZA PURI

Industriski dizajn

20050026

107
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(21)

20050027

(22) 07.07.2005
(45) 31.12.2005

(28)

1(eden) dizajn

(72)

STOJANOVSKI, Todor, MK

(73)

STOJANOVSKI, Todor
Bul.”Jane Sandanski” br.3/4-6, Skopje, MK

(74)

Serdjuk, Vasilie, advokat
ul.”Stiv Naumov” br.22, Skopje, MK

(51)

06-04

(54)

SANDA^E ZA PURI

(21)

20050028

(28)

13(trinaeset) dizajni

(72)

GASPARINI, Hans Joakim, DE

(73)

GASPARINI, Hans Joakim

(22) 15.07.2005
(45) 31.12.2005

Jungentaler ul.77 D-57548 Kirhen, DE
(74)

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

(51)

02-04

(54)

TOPLINKI

20050027

Industriski dizajn

Glasnik,

Industriski dizajn

12/4,

str.105-114, dekemvri 2005 Skopje

109

20050027

110 Glasnik, 12/4, str.105-114, dekemvri 2005 Skopje

(21)

20050030

(22) 22.07.2005
(45) 31.12.2005

(28)

1(ednen) dizajn

(73)

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

(74)

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

(51)

01-01

(54)

FIGURA

20050030

Industriski dizajn

Glasnik,

(21)

20050031

12/4,

str.105-114, dekemvri 2005 Skopje

111

(22) 28.07.2005
(45) 31.12.2005

(28)

1(eden) dizajn

(72)

PEJOVI], Branislav, MK

(73)

JBT DOO Skopje
„Naroden front”, 27/3, Skopje, MK

(74)

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

(51)

09-01

(54)

[I[E

(21)

20050033

(22) 02.09.2005
(45) 31.12.2005

(28)

1(eden) dizajn

(72)

JA[ARI, Irfan, MK

(73)

KARTEL DOOEL,Gostivar
Bulevar JNA 326, Gostivar, MK

(51)

09-09

(54)

KO[NICA ZA OTPADOCI

Industriski dizajn

20050033

112 Glasnik, 12/4, str.105-114, dekemvri 2005 Skopje

(21)

20050036

(28)

2(dva) dizajna

(72)

IVANOVSKI, Goran, MK

(73)

MAGRONI DOO.Dru{tvo za trgovija i uslugi

(22) 23.09.2005
(45) 31.12.2005

Gradski stadion bb, 1000 Skopje, MK
(74)

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

(51)

09-01,07

(54)

[I[E

20050036

Industriski dizajn

Glasnik,

(21)

20050037

12/4,

str.105-114, dekemvri 2005 Skopje

113

(22) 23.09.2005
(45) 31.12.2005

(28)

2(dva) dizajna

(72)

IVANOVSKI, Goran, MK

(73)

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

(74)

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

(51)

09-01,07

(54)

[I[E

Industriski dizajn

20050037
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PREGLEDI
PREGLED NA PRIJAVI NA DIZAJN SPORED ME\UNARODNATA KLASIFIKACIJA NA INDUSTRISKI
DIZAJN

(51) kod po Me|unarodnata klasifikacija na industriski dizajn
(21) broj na prijavata
(51)

01-01

(21) 2050030

02-04
06-04

(51)

06-04

(21) 2050027

2050028

09-01

2050031

2050023

09-01,07

2050036

06-04

2050024

09-01,07

2050037

06-04

2050025

09-09

2050033

06-04

2050026

PREGLED PO NOSITELI NA PRIJAVI NA DIZAJN

(73) nositel na pravoto na id
(21) broj na prijavata
(73)

GASPARINI, Hans Joakim, DE

(21)

20050028

(73)

JBT DOO Skopje, MK

(21)

20050031

(73)

KARTEL DOOEL,Gostivar, MK

(21)
(73)
(21)

(21)

20050037

(73)

STOJANOVSKI, Todor, MK

(21)

20050023

(21)

20050024

(21)

20050025

(21)

20050026

20050033

(21)

20050027

MAGRONI DOO.Dru{tvo za trgovija i uslugi,
MK

(73)

ULKER GIDA SANAY VE TICARET A.S., TR

(21)

20050030

20050036

Pregledi

Industriski dizajn

Glasnik,

12/4,

Industri ski

str.115-132, dekemvri 2005 Skopje

115

di zajn

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

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

__________________________________
* Internationally agreed Numbers for the Indentification of Data

Industriski dizajn
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(11)

00431

(45) 31.03.2005

(21)

20040045

(22) 11.11.2004

(28)

1 (eden) dizajn

(72)

SKENDEROVSKI, Grigor, MK

(18) 10.11.2009

SKENDEROVSKI, Tome, MK
(73)

SKENDEROVSKI, Grigor i
SKENDEROVSKI, Tome, MK
bul.”Makedonski prosvetiteli” br.28-2/39,
Ohrid, MK

(74)

SENZAL dooel - Skopje
ul.”Mi{ko Mihajlovski” br.3a/1, 1000 Skopje,
MK

(51)

12-08

(54)

KARTING ZA ZABAVA

00431

Industriski dizajn

Glasnik,

(11)

00432

(45)

31.03.2005

(21)

20040041

(22)

19.10.2004

(18)

19.10.2009

(28)

3 (tri) dizajni

(72)

ne saka da bide naveden

(73)

INTAJLER MOTORS FIMAKO

12/4,

str.115-132, dekemvri 2005 Skopje

117

ul.”Vasil Glavinov: br.3/3-24, 1000 Skopje, MK
(51)

12-11

(54)

MOTORCIKL - ^OPER

Industriski dizajn

00432

118 Glasnik, 12/4, str.115-132, dekemvri 2005 Skopje

(11)

00433

(21)

20040043

(28)

1 (eden) dizajn

(45)

31.03.2005

(22)

27.10.2004

(18)

27.10.2009

(30)

10.05.2004 JP 2004-013747

(72)

GOTO, Teiyu, JP

(73)

Sony Computer Enterainment Inc.
2-6-21, Minami-Aoyama, Minato-ku,
Tokyo 107-0062, JP

(74)

BINPRO dooel Skopje
Dimitar Pandilov 17, 1000 Skopje, MK

(51)

14-02

(54)

KASETA ZA DISK

00433

Industriski dizajn

Glasnik,

(11)

00434

(45)

31.03.2005

(22)

22.09.2004

(18)

22.09.2004

(21)

20040037

(28)

1 (eden) dizajn

(30)

06.08.2004 JP 2004-023773

(72)

GOTO, Teiyu, JP

(73)

Sony Computer Enterainment Inc.

12/4,

str.115-132, dekemvri 2005 Skopje

2-6-21, Minami-Aoyama, Minato-ku,
Tokyo 107-0062, JP
(74)

BINPRO dooel Skopje
Dimitar Pandilov 17, 1000 Skopje, MK

(51)

03-01

(54)

OKLOP NA KASETA ZA DISK

Industriski dizajn

00434

119

120 Glasnik, 12/4, str.115-132, dekemvri 2005 Skopje

(11)

00435

(21)

20040038

(28)

1 (eden) dizajn

(30)

06.08.2004 JP D2004-023774

(72)

GOTO, Teiyu, JP

(73)

Sony Computer Enterainment Inc.

(45)

31.03.2005

(22)

22.09.2004

(18)

22.09.2009

2-6-21, Minami-Aoyama, Minato-ku,
Tokyo 107-0062, JP
(74)

BINPRO dooel Skopje
Dimitar Pandilov 17, 1000 Skopje, MK

(51)

09-03

(54)

OKLOP NA KASETA ZA DISK

00435

Industriski dizajn

Glasnik,

(45)

31.03.2005

		

(22)

27.10.2004

		

(18)

27.10.2009

(11)

00436

(21)

20040042

(28)

1 (eden) dizajn

(30)

10.05.2004 JP D2004-013727

(72)

OGASAWARA, Shinichi, JP

(73)

Sony Computer Enterainment Inc.

12/4,

str.115-132, dekemvri 2005 Skopje

2-6-21, Minami-Aoyama, Minato-ku,
Tokyo 107-0062, JP
(74)

BINPRO dooel Skopje
Dimitar Pandilov 17, 1000 Skopje, MK

(51)

14-02

(54)

ARITMETI^KI KONTROLEN URED

Industriski dizajn

00436

121
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(45)

31.03.2005

		

(22)

06.12.2004

		

(18)

06.12.2009

(11)

00437

(21)

20040046

(28)

1 (eden) dizajn

(72)

PLATOVSEK, Marijan, SI

(73)

PLATOVSEK, Marijan
Tepol 34, 1215 Medvede, SI

(74)

BINPRO dooel Skopje
Dimitar Pandilov 17, 1000 Skopje, MK

(51)

19-01

(54)

KARTI^KA ZA ^ESTITAWE

00437

Industriski dizajn

Glasnik,

(11)

00438

(45)

31.03.2005

(21)

20040032

(22)

05.08.2004

(18)

05.08.2009

(28)

3 (tri) dizajni

(72)

ZDRAVESKI, Aleksandar, MK

(73)

METALOTEHNIKA ATA

12/4,

str.115-132, dekemvri 2005 Skopje
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Marksova br.23, Prilep, MK
(51)

25-02

(54)

ELEMENTI ZA ZA[TITNA OGRADA

Industriski dizajn

00438
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(11)

00439

(21)

20040033

(28)

1 (eden) dizajn

(72)

PETROVSKI, Risto, MK

(73)

PETROVSKI, Risto

(45)

31.03.2005

(22)

31.07.2004

(18)

31.07.2009

Kru{evska br.6, Ko~ani, MK
(51)

12-07

(54)

MODEL NA HELIKOPTER NA BEZGORIVEN
POGON

(21)

20040022

(45)

31.03.2005

(28)

6 ({est) dizajni

(22)

25.05.2004

(18)

25.05.2009

		
(72)

JANEVSKI, Bor~e, MK

(73)

JANEVSKI, Bor~e
ul.”Viktor Igo” br.10, 1000 Skopje, MK

(74)

BERIN d.o.o. Pretprijatie
istra`uvawe i razvoj

(51)

19-08

(54)

KOMPOZICIJA NA GEOMETRISKI SLIKI

za

marketing,

ul.”Jane Lukrovski” br.5/1-32, 1000 Skopje, MK

00439

Industriski dizajn

Glasnik,

Industriski dizajn

12/4,

str.115-132, dekemvri 2005 Skopje
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(11)

00441

		
(21)

20040031

(28)

1(eden) dizajn

(72)

IVANOVSKI, Mom~ilo, MK

(73)

BONUM dooel - Skopje

(45)

31.03.2005

(22)

29.07.2004

(18)

29.07.2009

bul. Vojvodina bb, 1040 Skopje, MK
(74)

BERIN d.o.o. Pretprijatie
istra`uvawe i razvoj

za

marketing,

ul.”Jane Lukrovski” br.5/1-32, 1000 Skopje, MK
(51)

09-01

(54)

SAD

00441

Industriski dizajn

Glasnik,

(11)

00442

		
(21)

20040036

(28)

1 (eden) dizajn

(30)

19.08.2004 HR D20040183A

(72)

ZENDZELIK, Tekija, BIH

(45)

12/4,

str.115-132, dekemvri 2005 Skopje

31.03.2005

(22)

17.09.2004

(18)

17.09.2009

ANDRASIK, Ivica, HR
(73)

Beliske d.d
Trg. A.Starcevica 1, 31551 Beliske, HR i
Belprom d.o.o.
Tekija 24, 33000 Sarajevo, BIH

(74)

BERIN d.o.o. Pretprijatie
istra`uvawe i razvoj

za

marketing,

ul.”Jane Lukrovski” br.5/1-32, 1000 Skopje, MK
(51)

09-03

(54)

KUTIJA

Industriski dizajn

00442
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(11)

00443

		
(21)

20040016

(28)

1 (eden) dizajn

(72)

TEMBELESKI, Riste, MK

(73)

RIA KOMERC dooel

(45)

31.03.2005

(22)

08.04.2004

(18)

08.04.2009

ul.”Pitu Guli” bb, 6000 Ohrid, MK
(51)

09-01

(54)

[I[E

(11)

00444

		
(21)

20040020

(28)

1 (eden) dizajn

(72)

TEMBELESKI, Riste

(73)

RIA KOMERC dooel

(45)

31.03.2005

(22)

29.04.2004

(18)

29.04.2009

ul.”Pitu Guli” bb, 6000 Ohrid, MK
(51)

09-01

(54)

[I[E

00443

Industriski dizajn

Glasnik,

(11)

00445

		
(21)

20040027

(28)

4 (~etiri) dizajni

(72)

TEMBELESKI, Riste

(73)

RIA KOMERC dooel

(45)

31.03.2005

(22)

26.05.2004

(18)

26.05.2009

12/4,
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ul.”Pitu Guli” bb, 6000 Ohrid, MK
(51)

09-01

(54)

[I[E

Industriski dizajn

00445
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(11)

00446

(45) 31.03.2005

(21)

20030071

(22) 26.12.2003

(28)

9 (devet) dizajni

(18) 26.12.2009

(72)

KAZAKOV, Petrov, Sava, BG

(73)

PRISOE 40 AD
s.Prisovo, op{.V.Trnovo, BG

(74)

Stopanska komora na Makedonija - Agencija za
finansiski i praven konsalting

(51)

09-03

(54)

SAD SO KAPAK

ul.”Veqko Vlahovi}” br.13, 1000 Skopje, MK

00446

Industriski dizajn

Glasnik,

(11)

00447

		
(21)

20040034

(28)

1 (eden) dizajn

(72)

ZDRAVESKI, Aleksandar, MK

(73)

METALOTEHNIKA ATA

(45)

31.12.2004

(22)

25.08.2004

(18)

25.08.2009

12/4,

str.115-132, dekemvri 2005 Skopje
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Marksova,23, Prilep, MK
(51)

10-06

(54)

NASO^NIK ZA PATI[TA

Industriski dizajn

00447
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IndustriPREGLEDI
ski di zajn
PREGLED NA OBJAVENI DIZAJNI SPORED ME\UNARODNATA KLASIFIKACIJA NA INDUSTRISKI
DIZAJN
(51)
(11)
(51)

kod po Me|unarodnata klasifikacija na industriski dizajn
registarski broj na dokumentot

09-01

(11)

00441

(51)

10-06

(11)

00447

09-01

00443

12-07

00439

09-01

00444

12-08

00431

09-01

00445

12-11

00432

09-03

00434

19-01

00437

09-03

00435

19-08

00440

09-03

00442

25-02

00438

09-03

00446

14-02

00433

14-02

00436

PREGLED PO NOSITELI NA OBJAVENI DIZAJNI
(73) nositel na pravoto na id
(11) registarski broj na dokumentot
(21) broj na prijavata
(73)

RIA KOMERC dooel, MK

(11)

00445

(73)

Beli{~e d.d, HR i Belprom d.o.o., BIH

(11)

00442

(73)

BONUM dooel - Skopje, MK

(11)

00441

(21)

(21)

(21)

(73)

INTAJLER MOTORS FIMAKO, MK

(11)

00432

(21)

2040027

20040036

20040031

20040041

(73)

PLATOVSEK, Marijan, SI

(11)

00437

(73)

PRISOE 40 AD, BG

(11)

00446

(73)

RIA KOMERC dooel, MK

(11)

00443

(73)

RIA KOMERC dooel, MK

(11)

00444

(73)

SKENDEROVSKI, Grigor i
SKENDEROVSKI, Tome, MK

(11)

00431

(73)

Sony Computer Enterainment Inc., JP

(21)

20040046

(21)

20030071

(21)

20040016

(21)

20040020

(21)

20040045

(73)

JANEVSKI, Bor~e, MK

(11)

00440

(73)

METALOTEHNIKA ATA, MK

(11)

00438

(73)

METALOTEHNIKA ATA, MK

(11)

00433

(21)

20040043

00447

(11)

00434

(21)

20040037

(11)

00435

(21)

20040038

(11)

00436

(21)

20040042

(11)
(73)

PETROVSKI, Risto, MK

(11)

00439

Pregledi

(21)

(21)

(21)

(21)

20040022

20040032

20040034

20040033

Industriski dizajn

Glasnik,
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PRIJAVi
na trgovski
marki
TRGOVSKI
MARKI

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

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

____________________
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

Trgovski marki
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(210) TM 2000/1302

(220) 03/11/2000
(442) 31/12/2005

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 -  лотарии, организирање лотарии

(731) ОКТА - Рафинерија на нафта

кл. 38 -  телефонски врски

Акционерско друштво - Скопје

кл. 41 -  игри за пари

Пош.фах 66 с.Миладиновци, MK
(540)

(210) TM 2000/1516

(220) 27/12/2000
(442) 31/12/2005

(731) ГОДА, Горан
ул. Илија Димовски 5-б, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

(591) црвена, бела и црна

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл.1 -  хемиски производи за индустријата,науката,
фотографиите, како и за земјоделието, гради–
нарството и шумарството, сурови вештачки
смоли, сурови пластични материи, вештачки
ѓубриња, смеши за гаснење пожар, препарати за
калење и заварување метали, хемиски производи
за конзервирање прехранбени производи, мате–
рии за штавење, адехезиви (лепливи материи)
наменети за индустријата
кл. 4 -  индустриски масла и масти, мазива, соеди–
ненија за собирање прашина со навлажнување,
горива (вклучително и течните горива за мотори)
и материи за осветлување, свеќи, фитили
кл. 6 -  обични метали и нивните легури, метални
градежни материјали, метални преносни конст–
рукции, 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

TANGRAM
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 - лотарии, организирање лотарии
кл. 38 -  телефонски врски
кл. 41 -  игри за пари
(210) TM 2001/32

(220) 18/01/2001
(442) 31/12/2005

(731) BP p.l.c.
1 ST JAMES’S SQUARE, LONDON SW1Y
4PD, GB
(740) ШПЕНД  ДЕВАЈА, адвокат
бул.Крсте Мисирков бр.61/1-5, 1000 Скопје
(540)

кл. 37 -  градежни конструкции, поправки, инста–
лациски услуги
кл. 39 -  транспортни услуги, пакување и склади–
рање стока, организирање  патувања
кл. 42 -   подготвување храна и пијалоци, услуги
за привремено сместување, медицинска и хиги–
енска помош и разубавување, ветеринарски
и земјоделски услуги, правни услуги, научни и
индустриски истражувања, изработка на програми
за компјутери
(210) TM 2000/1515

(220) 27/12/2000
(442) 31/12/2005

(731) ГОДА, Горан
ул. Илија Димовски 5-б, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

GODA

TM 2000/1302

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 - хемиски производи за употреба во
индустријата и науката; хемиски производи за
употреба во индустријата и/или за употреба во
производините процеси; вештачки и синтетички
смоли; сурови пластични материи за употреба во
индустријата; хемиски производи за употреба во
металуршката индустрија; препарати, течности
и масла за работа на машински и/или метални
работни опарации; смеши од течности и масла;
разладувачи; растворувачи; хидраулични течно–
сти; детергенти и препарати за одмастување

Trgovski marki

Glasnik,

за употреба во индустријата и процесите на
производство; хемиски производи за употреба
во системите за ладење; растворувачки агенси;
средства, течности и масла за отстранување
на варовник, талог, каменец, малтер, масло,
маснотии, восок, мастило, јаглен, нечистотија,
плевел, мемла, кал и дамки; емулгатори; хемиски
препрати за спречување на ’рѓа; материјали
за филтрирање; течности за трансмисија;
течности за сопирачки; препарати за употреба
во детекција на површини што се извалкани,
расипани и напукнати; дијагностички препарати
и аналитички препрати; хемиски препрати за
дисперзија на масло, мазива и петролеј; хемиски
производи за превенција од каменец; препарати
за чистење, перење отстранување на маслото,
сите во употреба во индустирски и производни
цели; хемиски производи за конзервирање
прехранбени производи; катализатори; масти за
дупчалки; подмачкувачи за дупчалки; соединенија
за моделирање; полимери за употреба во
индустријата; течни полимери за употреба во
соединенија во индустријата за едрење и за
затворачи; инженерска термопластика; силикон и
силикати; аглутинати за цемент
кл. 4 - индустриски масла и масти; соединенија
за апсорбирање прав по пат на навлажнување
и врзување; горива; илуминати; нехемиски
адитиви за масла и горива; подмачкувачи и
масла за подмачкување; метални производи
за подмачкување; моторни масла, масла за
запчаници, масла за подмачкување моторни
возила; восоци; петролејско желе за индустриска
потреба
кл. 6 - подредени рамки за соларни ќелии и
модули; контејнери од метал за подмачкувачи,
масла, мазива, хемикалии, компресиран гас и
течно гориво; метални цевки; метални вентили
што не се делови од машини; држачи за клучеви;
алуминиум
кл. 9 - апарати и инструменти, геодетски,
фотографски и мерни; апарати за гаснење
пожар;
електрични
кабли;
фотоволтажни
соларни електрични инсталации за употреба во
телекомуникации, навигациони цели, катодна
заштита, осветлување и за електрификација на
рурални средини; електрични ќелии и батерии;
полначи на батерии; акумулатори; хидрометри на
киселина; киселински мерачи за батерии; анодни
батерии; аноди; оспособувачи; катодни апарати
против корозија; прекинувачи на кола и затворачи
на кола; облека за заштита од несреќи и/или
пожари; заштитни ракавици; заштитни шлемови;
апарати што работат на паричка за паркирање на
автомобили и на паркинзи; компјутери; магнетски
или оптички дискови; електрични инсталации за
далечинска контрола на индустриските операции;
галвански батерии; магнетски идентификациони
картички; картички за електронско, оптичко
или магнетно чување податоци за употреба
како картички за потрошувач; „смарт” картички;
читачи и декодери на картички што работат
автоматски и машини за читање на картички;
картички за авторизација, картички за плаќање

Trgovski marki
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и идентификациони картички; електрични
апарати за далечинско палење, интегрални
кола; панцири; спасоносни сплавови; гуми за
спасување за деца; фенери; осцилографи;
печатени кола; пирометри; електрични
отпорници; соларни батерии; телеметри;
температурни
индикатори;
електрична
инсталација за превенција од крадење;
силиконски вафли; индикатори за ниво на вода;
претходно наснимување податоци, ленти, видео
и магнетски или оптички дискови; софтвер за
компјутери; електронски публикации; машини
за забава на автоматски погон или по пат на
жетони; очила за сонце; стакла против блесок;
синџири за бинокли; фотографски филм;
камери; пумпи за гориво за сервисни станици;
магнетски ленти; светлосни знаци; апарати за
мерење притисок; радиа; електрични утикачи;
утикачи за адаптери; индикатори на брзина;
предупредувачки триаголници за дефект на
возилата на пат
кл. 11 - инсталации и апарати за осветлување,
топлење,
готвење,
ладење,
сушење,
вентилирање,
еркондишни,
снабдување
со вода, санитарни цели, одделување гас,
чување гас, отстранување смет или наслаги;
инцинератори; акомулатори за топлина;
апарати за автомобили против заслепување;
апарати за ладење и замрзнување; радијатори
за централно затоплување; електрични
сијалици, ламби и цевки што не се полнат;
електрични уништувачи, уништувачи на
инсекти; апарати и столбови за дестилација;
инсталации за отстранување прав во
индустриски цели; трепкачки светла; горива;
економизери за горива; согорувачи на гас;
радијатори; регулирачки и безбедносни
апарати за апарати и цевки за вода, гас
или масло; соларни колектори за топлење;
соларна опрема; електрични факели; вентили
за контрола на ниво за употеба во складишта;
апарати за освежување на воздухот во
автомобили, авиони и чамци; компоненти и
опрема вклучени во оваа класа за употреба
во производство на апарати за: готвење,
разладување, замрзнување, еркондишни,
вентилирање, топлење, осветлување, перење
и сушење алишта, чинии, тенџериња и прибор
за готвење, снабдувачи со вода, капење,
отстранување на нечистотија и за санитарни
цели
кл. 17 - материјал за пакување и изолација;
неметални цевки; масло за изолација;
полу-произведени
пластични
производи;
пластичен филм што не е за пакување;
полиолефински влакна што не се за текстилна
употреба; карбонски влакна што не се за
текстилна употреба; облоги за насади;
пластики во незавршена форма за употреба
во производство; компоненти и делови за
употреба во производство
кл. 19 - асфалт, смола, битумен, соединение
на асвалтен битумен, соединенија и емулзии
од асвалтен битумен (што не се обоени);
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асвалтна преслека; преслека од битумен за
покриви; битуменски производи за конструкција на
згради и патишта; рамки за употреба во градење
и инжинерство што не се од метал; оџаци; скали
и огради за скали, што не се од метал; бараки;
греди; летви; решетки за работа што не се од
метал; макадам; градежни панели што не се од
метал; претходно произведени платформи и
греди што не се од метал; материјал за изработка
и преслекување на патишта; штитници од влага
и осветлувачи на покриви, што не се од метал;
катран; ленти од катран за градење; преслекувачи
за ѕидови што не се од метал, за градење;
неметални црепови; решеткасти структури за
секакви потреби во градење и инжинерство;
геотекстили (неметални)
кл. 25 - облека, чевли, капи, спортска облека;
облека за бебиња; униформи; облека што не
пропушта вода; облека што не пропушта вода за
скијање на вода и други водени активности
кл. 36 - финансиски менаџменти и консултации;
финансиски услуги; позајмици (финансиски);
продажба на кредит; инструмент за плаќање;
картички за претходно плаќање и за различни
плаќања; и системи што исполнуваат слични
функции; консултации за менаџмент за купување;
услуги за финасиско чистење; процесуирање
на плаќања; изнајмување и давање лизинг на
недвижна сопственост; картичка за плаќање;
картичка за предвремено плаќање, разделено
плаќање, каричка за лична идентификација,
картичка за авторизација за купување, картичка
за попусти и картичка за услуги во готово;
финансирање на набавки; електронски трансфер
на средства и услуги за префрлување готовина;
услуги што се однесуваат на издавање сметки
и анализи за сите горни услуги; процесуирање
на плаќање; финансиски услуги; осигурување
и осигурување на услуги на брокери; услуги
за гаранции; услуги во администрација на
пензиски фонд и менаџмент; услуги за издавање
информации за пензиски фонд веднаш; растење
на хуманитарен фонд; финансиско спонзорство
кл. 37 - антикорозивен третман на возила; асвалти–
рање; чистење, полирање, подмачкување, одржу–
вање и поправање авиони, моторни возила и
приколки; миење моторни возила; инсталација и
поправка на печки; поправка и менување на гуми
на возила; инсталација и поправка на опрема за
топлење; услуги за перење; чистење; одржување
и поправка на кожа; конструкции на топли леи;
инсталации одржување и сервисирање апарати
и инструменти за снабдување и дистрибуција со
гас; поправка, одржување и сервисирање апарати
и инструменти за гас; инсталација, полравка и
одржување машини; конструкција и одржување
мрежи од цевки; поправка и одржување пумпи;
услуги за сервисни станици за возила и пумпи
за гориво за возила; инсталации за масло;
бојосување или поправка на знаци; одржување,
поправка и грижа за бродови, опрема за
масло и авиони
кл. 39 - изнајмување на возила, вклучително лесни
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автомобили, камиони и приколки; влечење возила;
паркирање возила; транспорт, пакување, чување
и дистрибуција на стока; аранжмани за патување;
чување бродови; дистрибуција, снабдување,
транспорт и чување гориво, масло, петролеј,
гас и подмачкувачи; трансмисија, снабдување и
дистрибуција на електрична енергија; транспорт
на масло и гас низ цевки; транспортни услуги во
марини; услуги за полнење со гориво; полнење со
гориво на бродови, чамци, авиони и долги возила;
катеринг на бродови или простор на бродови за
транспорт на стока
кл. 41 - образование и останати сродни услуги на
полето на индустријата за масло, гас и петрохемија,
наука, здравје, безбедност и човекова околина;
организирање
и
одржување
меѓународни
контакти помеѓу училишта во различни држави
обезбедувајќи при тоа мултијазични наставни
единици за таа цел; објавување книги; услуги за
електронски игри на интернет; услуги за обука во
врска со употреба на компјутерски софтвер за
организирање распоред на транспорт на производи,
мониторинг на изведбата и известување во врска
со тоа, вклучително постојано отворени (он-лине)
услуги; услуги за обука во врска со совладување
петрохемиско производство
кл. 42 - хотелски услуги; менаџмент за сместување
во кампови; услови за опрема за јавни бањи,
тушеви, сауни и тоалети; места за игралишта за
деца на сервисни станици; кафиња; кафетерии,
кантини, ресторани и снек бар услуги; услови
за храна и пијалаци; услови за обезбедување
конференции;
компјутерско
програмирање;
изнајмување компјутери; дизајн на компјутерски
софтвер; услуги за процесуирање податоци;
подготовка и одржување на компјутерски
програми за организирање распоред на транспорт
на производи и извештаи за тоа, вклучително
отворени (он-лине) услуги; дизајнерски услуги за
малопродажба и големопродажба; изнајмување
униформи и машини за продажба; услуги за
анализа на експ–лоатацијата на нафтени
полиња; тестирање на квалитет на маслото,
подобрување на квалитет на маслото, опрема за
нафтени полиња; тестирање (инспекција) за рано
дијагностицирање на нафтени полиња и опрема
и системи за нафтени полиња; испитување
марини, воздух и почва; дизајнирање опрема
за употреба во индустриски процеси; услуги во
хортикултура; анализи и дијагнози на масла,
мазива и подмачкувачи, геолошки испитувања и
геолошка ексллоатација; операции на нафтени
и гасни полиња; услуги за обезбедување и
консултативни услуги во врска со тоа; услуги
во врска со претходни знаења за опрема за
размена на технички и технолошки информации;
надгледување и инспекција на поле, машини и
апарати; услуги на немедицинска технолошка
анализа; правно застапување; експлоатација
на индустриска и интелектуална сопственост;
услуги на франшиза во продажба; сите
вклучени вокласата 42. Исто така: изнајмување
соби, резервирање сместување во кампови;
архитектонски совети и консултативни услуги;
консултативни услуги во врска со компјутерски
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софтвер; услуги за информации за временската
прогноза; услуги на печатење; подготвока на
инжинерски нацрти, техничка документација и
извештаи; услуги за професионални совети во
врска со подмачкување и одржување на машини и
машинерија; услуги за консултации, советодавни,
технички, научни, истражувачки и дизајн, се во
врска со индустрија, инжинерство, компјутери,
масла, хемикалии, пластични маси, продажба,
влијание на полињата на околината; правен совет;
консултативна услуга во врска со пополнување
и проследување на пријава за регистрација на
интелектуална сопственост; сите вклучени во
класата 42  и сите вклучени во отворена (он-лине)
услуга

12/4, str. 133-266, dekemvri 2005 Skopje 137

(540)

(591) црна, жолта и црвена
(210) TM 2001/655

(220) 07/06/2001

(551) индивидуална

(442) 31/12/2005

(510, 511)

(731) PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk.

кл. 34 - цигарети, тутун, продукти од тутун

JI, Rungkut Industri Raya 18, Surabaya 60293, ID
(740) МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат
ул. „Васил Ѓоргов” 24/ 59, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2001/938

(220) 27/09/2001
(442) 31/12/2005

(731) Друштво за промет, услуги и производство
ЈУГООПРЕМА АД
ул. „Даме Груев” бр. 5, 1000 Скопје, MK
(740) БИЛЈАНА  ПАНОВА, адвокат
Ул.”Васил Ѓоргов” бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје
(540)

(591) црвена, бела и црна
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) зелена, црвена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 - цигарети, тутун, продукти од тутун
(210) TM 2001/656

(220) 07/06/2001
(442) 31/12/2005

(731) PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk.
JI, Rungkut Industri Raya 18, Surabaya 60293, ID
(740) МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат
ул. „Васил Ѓоргов” 24/ 59, 1000, Скопје

Trgovski marki

кл. 20 - мебел, огледала, рамки за слики; произ–
води 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. 37 - градежни конструкции; поправки; инстала–
циски услуги
кл. 42 - подготвување храна и пијалоци; услуги
за привремено сместување; медицинска и хиги–
енска помош и разубавување; ветеринарни и
земјоделски услуги; правни услуги; научни и
индустриски истражувања; изработка на програми
за компјутери; услуги што не се опфатени со
другите класи: опремување и уредување на
објекти и внатрешно уредување (ентериер)
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(210) TM 2001/1006

и маси

(220) 18/10/2001

кл. 25 - облека, чевли и капи

(442) 31/12/2005

кл. 35 - Огласување;   водење на работење;  
управување со   работи; канцелариски работи.,
а особено огласување/рекламирање/; ширење
рекламен
материјал;
рекламни
огласи;
рекламирање по пат на радио и телевизија;
уредување излози; промоции /продажба за трето
лице/; организирање изложби во комерцијални и
рекламни цели; манекени (манекенски услуги) во
рекламни и промовирачки цели на продажба.

(731) Здружение на такси возачи „ МИЛЕНИУМ „
ул. Мариовска бр.2а, Прилеп, MK
(540)

кл. 39 - транспортни услуги; пакување и склади–
рање стока; организирање на патувања
кл. 40 - обработка на материјали, а особено обра–
ботка на текстил и кројачки услуги
кл. 41 - образовни услуги; подготвување на нас–
тава; забава; спортски и културни активности, а
особено организирање натпревари /обука или
забава/, одржување приредби

(591) бела и портокалова

кл. 42 - подготвување храна и пијалоци; услуги за
привремено сместување;

(551) индивидуална
(510, 511)

медицинска и хигиенска помош и разубавување;
ветеринарски и земјоделски услуги; правни
услуги; научни и индустриски истражувања;
изработка на програми за компјутери; услуги
што не се опфатени со другите класи, а особено
услуги поврзани со продажба на производите од
горенаведените класи , како и изнајмување на
облека; организирање   модни настани,   ревии,
модни извештаи (информации за модата) и
останати манифестации поврзани со модата

кл. 39 - транспортни услуги
(210) TM 2001/1026

(220) 29/10/2001
(442) 31/12/2005

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
ОРКА ТЕКСТИЛ Орка Холдинг ДООЕЛ
ул Варшавска бр.1, 1000 Скопје, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2001/1044

(220) 01/11/2001
(442) 31/12/2005

(731) СИЛЕКС БАНКА
ул Градски зид, блок бр. 9, лок. 5, 1000 Скопје,
MK
(591) сина

(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  

(551) индивидуална
(510, 511)

ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)

кл. 3 - средства за белење и други супстанции
за перење; прпепарати за чистење, полирање,
рибање и нагризување; сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи, лосиони
за коса; препарати за нега на забите
кл. 14 - благородни метали и нивните легури и
производите изработени од нив или преслечени
сонив, кои не се опфатени со другите класи;
накит; бижутерија; скапоцени камења;  часовници
и  хронометриски инструменти
кл. 18 - кожа и имитација на кожа и производите од
нив што не се опфатени со другите класи; кожа од
животни; куфери и патни торби; чадори за дожд и
за сонце и стапови за одење; камшици и сарачки
производи

(591) црвена, сина и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 - финансиски работи;   монетарни работи;  
работи  поврзани за недвижен имот; осигурување

кл. 24 - текстил и текстилни производи, што не се
опфатени со другите класи; покривки за кревети

TM 2001/1006
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(210) TM 2001/1049
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(220) 02/11/2001

делови и опрема приклучоци (толку колку што
содржи класата 12) за гореспомнатите стоки,
особено шасии, дизел мотори, електрични мото–
ри; задвижувачки механизми за управување
и задвижување на авионските закрилца;
задвижувачки механизми за управување и
задвижување на кормило на правец; задвижувачи
како делови од силни задвижувачи на апарати за
воздушни сопирачки; апарати за погонска снага
при возење наназад (рикверц); погони на врати
под оптеретување; отовори на шасиите и шасии;
системи на шасии, особено кај аеронаутички
машинерии; апарати за регулирање на млазни
мотори

(442) 31/12/2005
(731) LIEBHERR-INTERNATIONAL AG
45, rue de l’ Industrie, CH - 1630 Bulle/ FR, CH
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

LIEBHERR
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 7 - опрема за мешање (мешалки) од сите видови,
посебно подвижни мешалки; миксери и уреди за
мешање бетон; хидраулични екскаватори-копачи,
опрема за копање земја од секаков вид, особено
натоварувачи на тркала, булдожери, гасенични
натоварувачи - гасеничари, кабловски управувани
екскаватори, рударски колички; дигалки - кранови
од сите видови, особено дигалки во височина,
подвижни дигалки за пристанишни платформи,
ползечки кранови; машини и прибор за машини,
особено запчести машини за сечење како што се
машините за обликување со вертикално валање
и помошниот прибор (толку колку што содржи
класата 7 особено запчести алати за сечење;
делови и опрема - приклучоци (толку колку што
содржи класата 7 за гореспоменатите стоки,
особено шасии, дизел мотори, електрични мотори,
задвижувачки вентили, цилиндри и хидраулични
компоненти; хидраулични и електромеханички
задвижувачи; хидраулични единици за контрола
на летање
кл. 9 - сигнални и контролни апарати и инструменти
за премерување, мерење и оптички сигнални
и контролни апарати и инструменти; особено
запчести мерила; електронски контролни системи
за единици за мешање, електронска контрола,
особено за сите видови кранови, опрема и сите
видови машини, алатки за машини за копање;
уреди за контрола на летање, уреди за управување
со летање; симулации за летање за аеронаутички
машини, електронски уреди и компоненти;
контролни компјутери за уреди за задвижување
за аеронаутички машини; управувачки уреди за
делови од ракети

(210) TM 2001/1073

(220) 16/11/2001
(442) 31/12/2005

(731) Pfizer Products Inc.
a corporation organized and existing under the
laws of the State of Connecticut, and residing at:
Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340,
US
(740) АЛКАЛОИД А.Д. Скопје
ул.”Александар Македонски” 12, 1000, Скопје
(540)

CADUET
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевски и ветеринарни препарати и
супстанции
(210) TM 2001/1111

(220) 05/12/2001
(442) 31/12/2005

(731) ZAGREBACKA PIVOVARA, dionicko drustvo za
proizvodnju piva, alkoholnih i bezalkoholnih pica
Ilica 224, 10000 ZAGREB, HR
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

кл. 11 - опрема за ладење и замрзнување; сис–
теми за климатизација (еркондишн); апарати
за греење и ладење; апарати за пресирање херметизација; апарати за одмрзување; апарати
за влажнење; особено за возила и аеронаутички
машини; апарати за сушење; апарати за греење,
вентилација и системи за климатизација за
железнички возила (возови); вклучувајќи и
приклучоци на енергија, апарати за парно
греење за возови и нивни делови и приклучоци
(толку колку што содржи класата 11), како што се
спојници за парно греење и вентили за притисок
на пареа; тоалетни системи за возила, особено за
возови
кл. 12 - подвижни миксери, рударски колички,
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(591) златна, црвена, црна, бела, сиво-сребрена, жолтокафена, портокалова, светло и темно кафена

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 - пиво
(210) TM 2001/1112

(220) 05/12/2001
(442) 31/12/2005

(731) ZAGREBACKA PIVOVARA, dionicko drustvo za
proizvodnju piva, alkoholnih i bezalkoholnih pica
Ilica 224, 10000 ZAGREB, HR
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(591) црвена, златна, бела и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 - жестоки алкохолни пијалоци (узо)
(210) TM 2001/1129

(220) 07/12/2001
(442) 31/12/2005

(731) BELUPO - LIJEKOVI I KOZMETIKA d.o.o.
d.o.o. Danica 5, 48000 Koprivnica, HR
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)
(591) златна, црвена, црна, бела, сива, жолто- кафена,
портокалова, светло и темно кафена
(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 32 - пиво
(210) TM 2001/1113

ZAN

кл. 5 - фармацевтски производи
(220) 05/12/2001
(442) 31/12/2005

(731) N. KALOYANNIS BROS., S.A.
5 Constantinoupoleos Street, Argiroupoli, 16452,
GR
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје

(210) TM 2001/1149

(220) 17/12/2001
(442) 31/12/2005

(731) ХЕМОФАРМ КОНЦЕРН
хемиска индустрија

АД,

фармацевтско-

ул. „Београдски пут” бб, 26300 Вршац, YU
(740) КОМКОНС дооел.
ул.” Вељко Влаховиќ” бр. 13, 1000 Скопје
(540)

HALTRAL
(551) индивидуална
(510, 511)

TM 2001/1112
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кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати;  диететски супстанции што се користат
во медицината; храна за бебиња;   фластери,
материјали за завои;  материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници;  фунгициди,
хербициди
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(210) TM 2001/1152

(220) 17/12/2001
(442) 31/12/2005

(731) PPG Industries Ohio, Inc.
3800 West 143rd Street, Cleveland, Ohio 44111,
US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје

(210) TM 2001/1150

(220) 17/12/2001

(540)

(442) 31/12/2005
(731) ХЕМОФАРМ КОНЦЕРН
хемиска индустрија

АД,

NEXA

фармацевтско-

ул. „Београдски пут” бб, 26300 Вршац, YU
(740) КОМКОНС дооел.
ул.” Вељко Влаховиќ” бр. 13, 1000 Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 2 - бои, фирнајзи, лакови и глазури, средства
за заштита од корозија и пропаѓање и гниење
на дрвото, материи за боење, средства за
нагризување, природни смоли во сурова состојба,
метали во листови и во прав за сликари,
декоратери, печатари и уметници

(540)

MELLINORM
(551) индивидуална
(510, 511)

(210) TM 2001/1153

кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанци што се користат
во медицината; храна за бебиња;   фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди,
хербициди

(220) 17/12/2001
(442) 31/12/2005

(731) PPG Industries Ohio, Inc.
3800 West 143rd Street, Cleveland, Ohio 44111,
US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2001/1151

(220) 17/12/2001
(442) 31/12/2005

(731) ХЕМОФАРМ КОНЦЕРН
хемиска индустрија

АД,

фармацевтско-

ул. „Београдски пут” бб, 26300 Вршац, YU
(740) КОМКОНС дооел.
ул.” Вељко Влаховиќ” бр. 13, 1000 Скопје, МК
(540)

TROMAROL
(551) индивидуална

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 2 - бои, фирнајзи, лакови и глазури, средства
за заштита од корозија и пропаѓање и гниење
на дрвото, материи за боење, средства за
нагризување, природни смоли во сурова состојба,
метали во листови и во прав за сликари,
декоратери, печатари и уметници
(210) TM 2001/1156

кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанции што се користат
во медицината; храна за бебиња;   фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди,
хербициди

Trgovski marki
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(442) 31/12/2005

(510, 511)
(731) S.C. Johnson & Son, Inc.

1525 Howe Street, Racine, Wisconsin 53403-2236,
US
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје

TM 2001/1156
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(540)

(540)

(591) жолта, сина, црна, бела и црвена
(551) индивидуална
(591) бела, црна и сива

(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - препарати за чистење, полирање, рибање
и нагризување; препарати за отстранување лак;
восоци; препарати на база на восоци за употрба
на довршени и недовршени површини; препарати
за отстранување восок, отпушувачи на одводи;
сапуни; детергенти
(210) TM 2001/1157

(220) 19/12/2001
(442) 31/12/2005

(731) ДППУ ЏОРЏО-КОМЕРЦ СКОПЈЕ
ул. „Павле Илиќ” 7/ 1-10 Скопје, MK
(540)

(591) во сите бои и комбинации
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 18 -  кожа и имитација на кожа и производите
од нив што не се опфатени со другите класи,
куфери и патни торби, чадори за дожд и сонце
кл. 24 - текстил и текстилни производи
кл. 25 - облека чевли и капи
(210) TM 2001/1158

(220) 19/12/2001
(442) 31/12/2005

(731) Трговско друштво за печатарска дејност
издавачка дејност производство трговија и
услуги ГРАФОТИСОК Томислав и Маријана
увоз - извоз ДОО Скопје
ул. Ленинова 12, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

TM 2001/1157

кл. 2 - бои, бои (аглутинати за бои), бои (бакте–
рицидни бои), бои (врзувачки средства за бои),
бои (згуснувачи на бои), бои (огноотпорни бои),
бои (разредувачи за бои), бои за кожарство, бои
/тонер/ за апарати и уреди за фотокопирање
кл. 16 - адреси (апарати за печатење адреси).
адреси (клишиња за адреси), адреси (печати со
адреси), адреси (плочки со адреси) за апарати
за адреси, амбалажа (хартија за амбалажа),
амбалажа за шишиња /картонска или хартиена/,
амбалажирање, блокови за цртање, блокови /
карнети/, блокови /хартиени производи, брошури,
весници, вискоза (фолија од вискоза), вињети
(апарати за украсување со вињети), влезници,
билети, возни билети, упатници, восок за печатење,
впишувачи /апарати/ (хартија за впишувачи),
врвки за машини за пишување, географски карти,
гравури, даска за сложување /типографија/,
дрвена хартија, етикети (рачни апарати за ставње
етикети), етикети /не се од ткаенина/, знаменца,
барјаче /хартиени 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/,
канцелариски прибор со исклучок на мебел,
канцелариски спојувачки, карти, карти за играње,
картон /хартија од дрвена смеша/, картонски кутии
за шапки, картонски производи, картонски цевки,
каталози, каширана хартија, книги, книги (ознаки
за страниците на книги), книшки /работни книшки,
пасоши итн.), конец за врзување книги, лепило за
проиводи од хартија или за домаќинство, листови /
хартиени производи/, моливи, моливи (апаратчиња
за острење моливи, моливи (графитни влошки за
моливи), ножеви за хартија /канцелариски прибор),
обвивки (хартиени производи), обвивки, корици
/хартиени производи), палетизација (пластични
обвивки /растегливи/ за палетизација, пантографи
/прибор за прецртуваље/, пергамент хартија,
перца за пишување, перца за цртање, печатарски
букви, печатарски производи, печатен материјал
/печатници/, печатење (канцелариски апарати
за печатење), печатење (основи за печатење),
печатење (тесто за печатење), печатење (уреди
за ставање печати), печати (кутии за печати),
печати (основи за печати), печати со адреси,
печати /жиг/ (подлоги за ставање печати /жигови/),
печатници (подвижни печатници) /канцелариски
артикли/, печатници /печатени работи/, писма
хартија за писма), пишување (подлоги за
пишување), плакати (плочи за поставување
плакати) од хартија и картон, плакати /постери/,
плочи со адреси (уреди за пишување адреси),
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кл. 16 - принтање, имено стацинарно, инструкциски
и материјал за предавање (освен инструменти)
периодични, рачни, брошури, бизнис карти;
хартија; картон и стоки направеии од овие
материјали, не вклучувајќи ги другите класи;
фотографии и материјали за книги

плочки за пишување, публикации, разгледници,
размножување (ткаенина за разнесување боја за
апарати за размножување), рамки за сложување
(печатарство),сатници (печатени сатници) /возни
редови/. држачи- сгегачи за книги статуи /фигури/
од каширана хартија, стеатит /креда за кројачи/,
хартија, хартија за копирање /карбон хартија/,
хартија за радиограми целулоза (листови на
преработена целулоза за пакување), цилиндри
за машини за пишување, цртање (инструменти за
цртање), цртање (прибор за цртање),  чаршави од
хартија, часописи, челични букви, шапирографи

кл. 35 - рекламирање, бизнис менаџмент, бизнис
администрација; канцелариски функции
кл. 37 - инсталација, одржување и поправање на
телекомуникација
кл. 38 - телекомуиикациски услуги
кл. 41 -  образование во областите на комуникаци–
ски со податоци, сателитска комуникациски и
телекомуникација; обезбедување конференции,
семинари, конгреси, предавања и курсеви за
коресподенција

/апарати за размножување/ (ткаенина натопена со
боја за апарати за размножување /шапирографи/),
шишиња (амбалажа за шишиња) од картон или
хартија, шишиња (подлошка за шишиња од
хартија, шкрилец (моливи од шкрилевац), шпули
за ленти за нанесување на печатарски бои

кл. 42 - консултански услуги во областите
на комуникацијата со податоци, сателитска
комуникација и телекомуникација;   решерш во
областа на физиката хемијата и инженерството;
услуги поврзани со техниката на комуникација и
сателистка комуникација; компјутерско програ–
мирање, изнајмување на опремата за дата
процесори, услуги за потрошувачите, имено,
технички анализи и консултации, компјутерски
дијагностички услуги, далечен мониторинг
на компјутерски системи, сите на полето на
комуникацијата, сателитската комуникација и
телекомуникацијата.

кл. 42 - графичка уметност (графички цртачи
дизајнери) индустриски дизајн, индустриско
обликување, истражување и развиток на нови
производи (за трето лице) , литографско печатење,  
модни цртачи (услуги на модните цртачи), модни
извештаи (информации за модата), офсет
печатење,  печатарство,  сметачи (програмирање
на сметачите)
(210) TM 2001/1159

(220) 19/12/2001
(442) 31/12/2005

(731) Telefonaktiebolaget LM Ericsson
SE-126 25 Stockholm, SE
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје

(210) TM 2001/1161

(220) 20/12/2001
(442) 31/12/2005

(731) NOBEL Communications Ltd.
Suite 1601, Kinwick Centre 32 Hollywood Road,
Central, HK

(540)

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 6 - изнајмување
кл. 9 - инструменти и средства за комуникација,
сателитска и телекомуникација; апарати и
инструменти за мерење, тежење, сигнализирање,
супервизија и предавање; средства за снимање,
трансмисија или репродукција на звук, слики
или светлина; носители на податоци, опрема
за процесори; компјутери, компјутерски прог–
рами, периферна опрема; оптички средства
и инструменти; средства и инструменти за
мониторинг на телекомуникациската мрежа и
комуникациската мрежа на податоци; средства
и инструменти за инсталација на комуникациска
мрежа на податоци и телекомуникациска
мрежа; батерии; електронски составни делови;
електрични и оптички кабли; електични жици;
тесни ленти, широки ленти; основни станици;
радарска опрема; опрема за шифри; опрема за
дисплеи; опрема за скенери; антени; делови и
составни елементи за сите погоренаведени стоки
кл. 11 - апарати за греење, ладење и вентилација

Trgovski marki

(591) сина, бела, црвена, портокалова и жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - млеко и пијалоци на база на млекo
кл. 30 - кафе и чај
кл. 32 - минерални и газирани води, безалкохолни
пијалоци, пијалоци од овошје и сокови од овошје

TM 2001/1161
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(210) TM 2001/1162

(220) 21/12/2001

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати;  диететски супстанции што се користат
во медицината;   храна за бебиња;   фластери,
материјали за завои;  материјали за пломбирање
заби и забарски смоли;  средства за дезинфекција;  
препарати за уништување штетници;  фунгициди,
хербициди

(442) 31/12/2005
(731) ХЕМОФАРМ КОНЦЕРН
хемиска индстрија

АД,

фармацевтско-

ул. „Београдски пут” бб, 26300 Вршац, YU
(740) КОМКОНС дооел.
ул.” Вељко Влаховиќ” бр. 13, 1000 Скопје
(540)

(210) TM 2001/1165

(220) 21/12/2001
(442) 31/12/2005

ALOPROL

(731) ХЕМОФАРМ КОНЦЕРН
хемиска индстрија

(551) индивидуална

АД,

фармацевтско-

ул. „Београдски пут” бб, 26300 Вршац, YU

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати;  диететски супстанции што се користат
во медицината;   храна за бебиња;   фластери,
материјали за завои;  материјали за пломбирање
заби и забарски смоли;  средства за дезинфекција;  
препарати за уништување штетници;  фунгициди,
хербициди
(210) TM 2001/1163

(220) 21/12/2001

(740) КОМКОНС дооел.
ул.” Вељко Влаховиќ” бр. 13, 1000 Скопје
(540)

FEBRICET
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати;  диететски супстанции што се користат
во медицината;   храна за бебиња;   фластери,
материјали за завои;  материјали за пломбирање
заби и забарски смоли;  средства за дезинфекција;  
препарати за уништување штетници;  фунгициди,
хербициди

(442) 31/12/2005
(731) ХЕМОФАРМ КОНЦЕРН
хемиска индстрија

АД,

фармацевтско-

ул. „Београдски пут” бб, 26300 Вршац, YU
(740) КОМКОНС дооел.
ул.” Вељко Влаховиќ” бр. 13, 1000 Скопје
(540)

(210) TM 2001/1166

ODINAL

(442) 31/12/2005
(731) ХЕМОФАРМ КОНЦЕРН АД, фармацевтскохемиска индстрија
ул. „Београдски пут” бб, 26300 Вршац, YU

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанции што се користат
во медицината;   храна за бебиња;   фластери,
материјали за завои;  материјали за пломбирање
заби и забарски смоли;  средства за дезинфекција;  
препарати за уништување штетници;  фунгициди,
хербициди
(210) TM 2001/1164

(220) 21/12/2001
(442) 31/12/2005

(731) ХЕМОФАРМ КОНЦЕРН
хемиска индстрија

(220) 21/12/2001

АД,

фармацевтско-

ул. „Београдски пут” бб, 26300 Вршац, YU
(740) КОМКОНС дооел.
ул.” Вељко Влаховиќ” бр. 13, 1000 Скопје

(740) КОМКОНС дооел.
ул.” Вељко Влаховиќ” бр. 13, 1000 Скопје
(540)

VERAZIL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанции што се користат
во медицината; храна за бебиња;   фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди,
хербициди

(540)

TRIMOSUL
(551) индивидуална

TM 2001/1162

Trgovski marki

Glasnik,

(210) TM 2001/1167
(731) ХЕМОФАРМ КОНЦЕРН
хемиска индстрија

АД,
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(220) 21/12/2001

(551) индивидуална

(442) 31/12/2005

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанции што се користат
во медицината; храна за бебиња;   фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди,
хербициди

фармацевтско-

ул. „Београдски пут” бб, 26300 Вршац, YU
(740) КОМКОНС дооел.
ул.” Вељко Влаховиќ” бр. 13, 1000 Скопје
(540)

(210) TM 2001/1171

POLIVIT B

(442) 31/12/2005
(731) ХЕМОФАРМ КОНЦЕРН
хемиска индстрија

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанции што се користат
во медицината; храна за бебиња;   фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди,
хербициди
(210) TM 2001/1168

(220) 21/12/2001
(442) 31/12/2005

(731) ХЕМОФАРМ КОНЦЕРН
хемиска индстрија

АД,

АД,

(740) КОМКОНС дооел.
ул.” Вељко Влаховиќ” бр. 13, 1000 Скопје, МК
(540)

NIPIDIN
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати;  диететски супстанции што се користат
во медицината;   храна за бебиња;   фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници;  фунгициди,
хербициди

фармацевтско-

(740) КОМКОНС дооел.
ул.” Вељко Влаховиќ” бр. 13, 1000 Скопје
(540)

(210) TM 2002/4

PANAPRES

фармацевтско-

ул. „Београдски пут” бб, 26300 Вршац, YU

ул. „Београдски пут” бб, 26300 Вршац, YU

(220) 08/01/2002
(442) 31/12/2005

(731) Schering Aktiengesellschaft

(551) индивидуална

Mullerstrasse 178, 13353 Berlin, DE

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанции што се користат
во медицината; храна за бебиња;   фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди,
хербициди
(210) TM 2001/1170

(220) 21/12/2001
(442) 31/12/2005

(731) ХЕМОФАРМ КОНЦЕРН
хемиска индстрија

АД,

фармацевтско-

ул. „Београдски пут” бб, 26300 Вршац, YU
(740) КОМКОНС дооел.
ул.” Вељко Влаховиќ” бр. 13, 1000 Скопје
(540)

ZUMAKS

Trgovski marki

(220) 21/12/2001

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

ШЕРИТОНИН
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 -  фармацевтски препарати, имено дермато–
лошки
(210) TM 2002/34

(220) 21/01/2002
(442) 31/12/2005

(731) Друштво за трговија, производство и
сервисирање на машини за пакување БОПАК
Боге ДООЕЛ
бул.”Кузман Јосифовски Питу” бр.24/13 пр.,
1000 Скопје, MK

TM 2002/34
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(210) TM 2002/47

(540)

(220) 30/01/2002

(442) 31/12/2005
(731) „АЛКАЛОИД” А.Д. - Фармацевтска, хемиска,
козметичка индустрија
бул.”Александар Македонски” бр. 12, 1000
Скопје, MK
(540)
(591) црвена, сина и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 6 - oбични метали и нивните легури; метални
градежни
материјали;
метални
преносни
конструкции;  метални материјали за железнички
шини; жици и кабли од обичен метал; браварски
производи; мали метални производи, метални
цевки; каси; производи од метал, кои не се
опфатени со другите класи; руди
кл. 7 - машини и машински алати;   мотори и
погонски машини (освен за сувоземни возила );
машински спојки и трансмисиски елементи (освен
за сувоземни возила); земјоделски направи;  
инкубатори за  јајца
кл. 16 - хартија, картон и производите од нив,
што не се опфатени со другите класи; печатени
работи; книговезнички материјал; фотографии;
канцелариски материјал; лепила за  канцелариска
и куќна употреба; машини за пишување и
канцелариски прибор ( освен мебелот); материјали
за пакување, што не се опфатени во другите класи;
карти за играње; печатарски букви; клишиња
(210) TM 2002/46

(591) златна и кафена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи
(210) TM 2002/49

(220) 31/01/2002

(442) 31/12/2005
(731) Јавно претпријатие за поштенски сообраќај
„Македонска Пошта” ц.о - Скопје
ул. „Орце Николов” бб, 1000 Скопје, MK
(540)

(220) 30/01/2002
(442) 31/12/2005

(731) Pfizer Products Inc., a Connecticut Corporation
Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340,
US
(740) АЛКАЛОИД А.Д. Скопје
ул.”Александар Македонски” 12, 1000, Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 38 - пренос на писма, пратки и пакети

(540)

(210) TM 2002/51

(220) 31/01/2002

(442) 31/12/2005
(731) Јавно претпријатие за поштенски сообраќај
„Македонска Пошта” ц.о - Скопје
ул. „Орце Николов” бб, 1000 Скопје, MK
(540)
(591) црно-бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати, диететски супстанции што се користат
во медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
препарати за уништување  штетници, фунгициди,
хербициди

(591) црвена и сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 38 - пренос на писма, пратки и пакети

TM 2002/46

Trgovski marki

Glasnik,

(210) TM 2002/52
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(220) 31/01/2002

(551) индивидуална

(442) 31/12/2005

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати, диететски супстанции   што се користат
во медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
препарати за уништување  штетници, фунгициди,
хербициди

(731) Unilever Cosmetics International SA, a Swiss
Corporation Rue de Lyon 87, Geneva, CH
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2002/55

(220) 05/02/2002
(442) 31/12/2005

(731) Pfizer Products Inc., a Connecticut Corporation
Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340
US.

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - немедицински тоалетни препарати и пре–
парати за капење, имено, парфем, парфемирана
вода, парфемиран спреј, тоалетна вода, тоалетен
спреј, сапуни, пилинзи за лице (дефолиатори), гел
за туширање, препарат за миење  тело, шампони,
смекнувачи за коса и немедицински препарати
за коса, антиперспиранти и дезодоранси за
лична употреба, навлажнувачи за лице и тело,
есенцијални масла, масла за капење, пудра и талк
за тело, креми за бричење, лосиони и балсами за  
бричење, препарати за заштита од сонце, потпури
(миризливи суви цвеќиња и растенија), ќесички со
миризлив прав и собни мириси
(210) TM 2002/53

(740) АЛКАЛОИД А.Д. Скопје
ул.”Александар Македонски” 12, 1000, Скопје
(540)

ATTREME
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати, диететски супстанции  што се користат
во медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
препарати за уништување  штетници, фунгициди,
хербициди

(220) 01/02/2002
(442) 31/12/2005

(731) Подружница
на
странска
организација
ПОТРАГА ПО ЗАЕДНИЧКА ОСНОВА
ул.”Орце Николов” бр.63, 1000 Скопје, MK
(540)

(210) TM 2002/82

(220) 11/02/2002

(442) 31/12/2005
(731) Производно услужно трговско друштво
ГРАФОСЕТ Виолета ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
ул.29 Ноември бр.60, MK
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 - продукција на радио и телевизиски програ–
ми
(210) TM 2002/54

(220) 05/02/2002

(591) сива, розова и бела

(442) 31/12/2005

(551) индивидуална

(731) Pfizer Products Inc., a Connecticut Corporation
Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340,
US
(740) АЛКАЛОИД А.Д. Скопје
ул.”Александар Македонски” 12, 1000, Скопје
(540)

OFORMA

(510, 511)
кл. 16 - хартија, картон и производите од
нив,што не се опфатени со другите класи;
печатени работи; книговезнички материјал;
фотографии;канцелариски материјали; лепила
за канцелариска и куќна употреба; машини за
пишување и канцелариски прибор (освен мебел);  
материјали за пакување што не се опфатени во
другите класи; карти за играње; печатарски букви;
клишиња
кл. 40 - обработка на материјали

Trgovski marki

TM 2002/82
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(210) TM 2002/83

(220) 11/02/2002

(210) TM 2002/129

(220) 21/02/2002

(442) 31/12/2005
(731) Производно услужно трговско друштво
ГРАФОСЕТ Виолета ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

(442) 31/12/2005
(731) „KONSUL” Ltd.
Sofia, kv. „Lozenetz”, Bul. „Cherni vrah” N 46,
Floor 2, ap. 9, BG

ул. 29 Ноември бр.60, 1000 Скопје, MK

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(540)

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

ГРАФОСЕТ

(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 материјали; лепила за канцелариска
и куќна употреба; машини за пишување и
канцелариски прибор (освен мебел); материјали
за пакување што не се опфатени во другите класи;
карти за играње; печатарски букви; клишиња
кл. 40 - обработка на материјали
(210) TM 2002/91

(220) 14/02/2002
(442) 31/12/2005

(731) Pfizer Products Inc., a corporation organized and
existing under the laws of the State of Connecticut
Eastern Point Road,Groton,Connecticut 06340.,
US
(740) АЛКАЛОИД А.Д. Скопје
ул.”Александар Македонски” 12, 1000, Скопје
(540)

(591) црвена, жолта, сина, бела, кафена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - мајонез и сосови
(210) TM 2002/131

(220) 22/02/2002
(442) 31/12/2005

(731) РЕПЛЕКФАРМ АД.
ул.”Козле” бр.188, 1000 Скопје, MK
(740) СТОПАНСКА
КОМОРА
НА
МАКЕДОНИЈА
ул. „Димитрие Чуповски” 13, 1000, Скопје

BRITESS

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни производи и
супстанции
(210) TM 2002/117

(220) 21/02/2002
(442) 31/12/2005

(731) BELUPO - LIJEKOVI I KOZMETIKA d.o.o
Danica 5,48000 Koprivnica, HR
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

TARGET

РОКСИТРО
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанции што се користат
во медицината; храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди,
хербициди
(210) TM 2002/132

(220) 22/02/2002
(442) 31/12/2005

(731) РЕПЛЕКФАРМ АД.
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи

TM 2002/83

ул.”Козле” бр.188, 1000 Скопје, MK
(740) СТОПАНСКА
КОМОРА
НА
МАКЕДОНИЈА
ул. „Димитрие Чуповски” 13, 1000, Скопје

Trgovski marki

Glasnik,

(540)
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(210) TM 2002/135

(220) 22/02/2002
(442) 31/12/2005

РЕЦИПРОКС

(731) KRAFT FOODS HOLDINGS, INC ,a Delaware
corporation
Three Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, US

(551) индивидуална

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанции што се користат
во медицината; храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди,
хербициди
(210) TM 2002/133

ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(220) 22/02/2002
(442) 31/12/2005

(731) РЕПЛЕКФАРМ АД.
ул.”Козле” бр.188, 1000 Скопје, MK
(740) СТОПАНСКА
КОМОРА
НА
МАКЕДОНИЈА
ул. „Димитрие Чуповски” 13, 1000, Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - диететски додатоци, имено, напивки и
препарати за правење напивки со витамини,
минерали и диетални додатоци

(540)

РЕВАСТАТ

кл. 32 - минерална и сода вода и други безал–
кохолни пијалоци; сирупи, прашкасти смеши и
други препарати за правење напивки, овошни
сокови и пијалоци од овошје

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанции што се користат
во медицината; храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди,
хербициди
(210) TM 2002/134

(220) 22/02/2002
(442) 31/12/2005

(210) TM 2002/136

(220) 22/02/2002
(442) 31/12/2005

(731) KRAFT FOODS HOLDINGS, INC ,a Delaware
corporation
Three Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(731) KRAFT FOODS HOLDINGS, INC ,a Delaware
corporation
Three Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 - минерална и сода вода и други безал–
кохолни пијалоци; сирупи, прашкасти смеши и
други препарати за правење напивки, овошни
сокови и пијалоци од овошје

Trgovski marki

кл. 5 - диететски додатоци, имено, напивки и
препарати за правење напивки со витамини,
минерали и диетални додатоци
кл. 32 -   минерална и сода вода и други безал–
кохолни пијалоци; сирупи, прашкасти смеши и
други препарати за правење напивки, овошни
сокови и пијалоци од овошје

TM 2002/136
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(210) TM 2002/138

(220) 25/02/2002

(540)

(442) 31/12/2005

НОВОФЕМ

(731) Mars, Incorporated
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883,
US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - oрални хормонски препарати за третман на
жени

(540)

(210) TM  2002/140

(220) 26/02/2002
(442) 31/12/2005

(731) Novo Nordisk A/S
Novo Alle, DK-2880 Bagsvaerd, DK
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)
(551) индивидуална

NOVOFEM

(510, 511)
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, морска храна;
овошје и зеленчук, сите претходно конзервирани,
сушени, варени или преработени; препарати
направени од сите горе споменати производи;
млечни продукти; десертни креми, ладни десерти;
млечни пијалоци; ароматизирани млечни пијалоци;
пијалоци направени од млечни продукти; супи;
слатки производи за мачкање, вкусни (пикантни)
производи за мачкање; салати; пијалоци, полнила,
закуски; готови јадења и конституенти за јадења;
протеински супстанции; макала
кл. 30 -  ориз, паста; жита и житни производи; чај,
кафе, какао; чоколада за пиење, чисто кафе, кафе
екстракти, мешавини од кафе и цикорија, цикорија
и смеши од цикорија, сите за употреба како
замена за кафе; немедицински слатки (слатки кои
не содржат лековити состојки во својот состав);
слаткарски производи, торти, бисквити; овошни
сладоледи, сладолед, производи од сладолед,
замрзнат јогурт, замрзнати слатки; ладни десерти,
десертни креми, шербет; леб; слатки (тесто за
слатки); пијалоци, полнила; слатки производи
за мачкање, вкусни (пикантни) производи за
мачкање, закуски, готови јадења и конституенти
за јадења; чоколада; пици, основа за пица; сосови
и преливи за пици; сосови за тестенини и ориз;
салатни преливи; мајонез; сосови; макала; сé
вклучено во класата 30
(210) TM 2002/139

(220) 26/02/2002
(442) 31/12/2005

(731) Novo Nordisk FemCare AG
Andreasstrasse 15 CH-8050 Zurich, CH
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје

TM 2002/138

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - орални хормонски препарати за третман на
жени
(210) TM 2002/141

(220) 27/02/2002
(442) 31/12/2005

(731) Маленко Кирил. дипл.инж.агроном
ул.Јане Сандански бр.37 - Охрид, MK
(540)

(591) црвена,кафена,жолта и (кафено жолта)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1  - хемиски производи за индустријата,науката,
фотографиите,
како
и
за
земјоделието,
градинарството и шумарството; сурови вештачки
смоли, сурови пластични материи; вештачки  
ѓубрива,смеши   за гаснење пожар;   препарати
за калење и за заварување   метали; хемиски
производи
за
конзервирање
прехранбени
производи; материи за штавење; адхезиви
(лепливи материи) наменети за индустрија

Trgovski marki

Glasnik,

(210) TM 2002/142
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(220) 27/02/2002

развиток на нови производи, изработка на
софтвери, клубови за средби, кампови,
консултации, контрола на квалитет, лиценци
за интелектуална сопственост, оверување
изворни уметнички дела, пансиони, патенти,
печатарство, персонал (одбирање на персоналот
со психотехничка постапка), преведувачки услуги,
професионална ориентација, репортерски услуги,
сметачи (програмирање на сметачите), совети за
интелектуална сопственост, стручни консултации,
фотографија, фотографски репортажи, централна
база на податоци

(442) 31/12/2005
(731) Dominо‘s Pizza PMC,Inc
30 Frank Lloyd Wright Drive, Ann Arbor, Michigan
48105, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2002/147

(220) 28/02/2002
(442) 31/12/2005

(731) Сојуз на пронаоѓачи и автори на технички
унапредувања на Македонија

(551) индивидуална

Градски ѕид, блок 5, 1000 Скопје, MK

(510, 511)
кл. 30 - пица пити

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

кл. 43 -  ресторански услуги, услуги за снабдување
со храна, услуги во пекарски продавници и
пицерии

(540)

(210) TM 2002/146

UIATIM

(220) 28/02/2002
(442) 31/12/2005

(731) Сојуз на пронаоѓачи и автори на технички
унапредувања на Македонија
Градски ѕид, блок 5, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

MAKINOVA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - агенции за трговски информации, дејно–
сти (консултации за водење на дејностите),
демонстрација
на
производи,
економски
прогнози, изложби (организирање на изложби) во
комерцијални или рекламни цели, изнајмување
рекламен простор, јавно мислење (испитување
на јавното мислење), помош во управување
со индустриски или трговски претпријатија,
пропагандни дејности, проучување на пазарот,
рекламирање
кл. 41 - академии (обука), допишување (обучу–
вање по пат на допишување), игри за пари,
организирање изложби во културни или воспитни
цели, кампови за летување, клубови, конференции
(организирање и водење на конференциите),
конгреси, студио за снимање (услуги на студио
за снимање), театарски претстави, филмови
(производство на филмови), циркуси
кл. 42 -   авторски права, видео ленти (снимање
на видео ленти), граѓанска заштита, графичка
уметност, индустриски дизајн, инженеринг,
индустриско
обликување,
истражување
и

Trgovski marki

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

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - агенции за трговски информации, дејно–
сти (консултации за водење на дејностите),
демонстрација на производи, економски прогнози,
изложби (организирање на изложбите) во
комерцијални или рекламни цели, изнајмување
рекламен простор, јавно мислење (испитување
на јавното мислење), помош во управување
со индустриски или трговски претпријатија,
пропагандни дејности, проучување на пазарот,
рекламирање
кл. 41 - академии (обука), допишување (обучува–
ње по пат на допишување), игри за пари,
организирање изложби во културни или воспитни
цели, кампови за летување, клубови, конференции
(организирање и водење на конференциите),
конгреси, студио за снимање (услуги на студио
за снимање), театарски претстави, филмови
(производство на филмови), циркуси
кл. 42 -   авторски права, видео ленти (снимање
на видео ленти), граѓанска заштита, графичка
уметност, индустриски дизајн, инженеринг, индус–
триско обликување, истражување и развиток на
нови производи, изработка на софтвери, клубови
за средби, кампови, консултации, контрола на
квалитетот, лиценци за интелектуална сопственост,
оверување изворни уметнички дела, пансиони,
патенти, печатарство, персонал (одбирање
на персоналот со психотехничка постапка),
преведувачки услуги, професионална ориентација,
репортерски услуги, сметачи (програмирање на
сметачите), совети за интелектуална сопственост,
стручни консултации, фотографија, фотографски
репортажи, централна база на податоци

TM 2002/147

152 Glasnik, 12/4, str.133-266, dekemvri 2005 Skopje

(210) TM 2002/148

(220) 28/02/2002

(540)

(442) 31/12/2005

SAVGO

(731) Сојуз на пронаоѓачи и автори на технички
унапредувања на Македонија
Градски ѕид, блок 5, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни производи и
супстанции

(540)

СПАТУМ

(210) TM 2002/150

(442) 31/12/2005

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 -  агенции за трговски информации, дејно–
сти (консултации за водење на дејностите),
демонстрација на производи, економски прогнози,
изложби (организирање на изложбите) во
комерцијални или рекламни цели, изнајмување
рекламен простор, јавно мислење (испитување
на јавното мислење), помош во управување
со индустриски или трговски претпријатија,
пропагандни дејности, проучување на пазарот,
рекламирање
кл. 41 -  академии (обука), допишување (обучува–
ње по пат на допишување), игри за пари,
организирање изложби во културни или воспитни
цели, кампови за летување, клубови, конференции
(организирање и водење на конференциите),
конгреси, студио за снимање (услуги на студио
за снимање), театарски претстави, филмови
(производство на филмови), циркуси
кл. 42 -   авторски права, видео ленти (снимање
на видео лентите), граѓанска заштита, графичка
уметност, индустриски дизајн, инженеринг,
индустриско
обликување,
истражување
и
развиток на нови производи, изработка на
софтвери, клубови за средби, кампови,
консултации, контрола на квалитет, лиценци
за интелектуална сопственост, оверување
изворни уметнички дела, пансиони, патенти,
печатарство, персонал (одбирање на персоналот
со психотехничка постапка), преведувачки услуги,
професионална ориентација, репортерски услуги,
сметачи (програмирање на сметачите), совети за
интелектуална сопственост, стручни консултации,
фотографија, фотографски репортажи, централна
база на податоци
(210) TM 2002/149

(220) 28/02/2002

(220) 28/02/2002

(731) Pfizer Products Inc., a corporation organized
and existing under the laws of the State of
Connecticut
Eastern Point Road, GROTON,Connecticut 06340,
US
(740) АЛКАЛОИД А.Д. Скопје
ул.”Александар Македонски” 12, 1000, Скопје
(540)

TEFLIC
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни производи и
супстанции
(210) TM 2002/152

(220) 01/03/2002
(442) 31/12/2005

(731) Parke, Davis & Company
201 Tabor Road, Morris Plains, New Jersey 07950,
US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 -  празни капсули за медицински и фарма–
цевтски производи

(442) 31/12/2005
(731) Pfizer Products Inc., a corporation organized
and existing under the laws of the State of
Connecticut
Eastern Point Road, GROTON,Connecticut 06340,
US
(740) АЛКАЛОИД А.Д. Скопје
ул.”Александар Македонски” 12, 1000, Скопје

TM 2002/148
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(220) 01/03/2002

(591) црвена, светло виолетова, розова и портокалова

(442) 31/12/2005

(554) тродимензионална

(731) Schering AG

(551) индивидуална

Mullerstrasse 178, 13353 Berlin, DE

(510, 511)
кл. 3 -   парфимериски производи, есенцијални
масла, козметички препарати, млеко за тело,
креми за лице и тело, сапуни, гел за бањање и
туширање, талк пудри, лосиони за коса и тело,
дезодоранси за лична употреба

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

ЈАРИНА

(210) TM 2002/157

(442) 31/12/2005

(551) индивидуална

(300) 01 3128721  30/10/2001  FR

(510, 511)
кл. 5 -  фармацевтски препарати, имено хормона–
лни препарати
(210) TM 2002/154

(220) 04/03/2002

(731) CAROLINA HERRERA, Ltd.
501 Seventh Avenue, 17th Floor, 10018 New York,
N.Y., US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

(442) 31/12/2005
(731) Македонска
федерација

(220) 05/03/2002

традиционална

карате

ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

ул. Иво Лола Рибар бр.63, П.Ф.431,

212 ON ICE

1000 Скопје, MK
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 -   парфимериски производи, есенцијални
масла, козметички препарати, млеко за тело,
креми за лице и тело, сапуни, гел за бањање и
туширање, талк пудри, лосиони за коса и тело,
дезодоранси за лична употреба

(591) сина, жолта, црвена и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 -  образовни услуги, подготвување настава,
забава, спортски и културни активности
(210) TM 2002/156

(220) 05/03/2002
(442) 31/12/2005

(300) 01 3121073  14/09/2001  FR
(731) CAROLINA HERRERA, Ltd.

(210) TM 2002/158

(442) 31/12/2005
(731) Berlin-Chemie AG
Glienicker Weg 125, D-12489 Berlin, DE
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

501 Seventh Avenue, 17th Floor, 10018 New York,
N.Y., US

BRIVUZOST

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(220) 05/03/2002

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 -  фармацевтски препарати, диететски супс–
танции адаптирани за медицинска употреба
кл. 35 -   рекламирање, канцелариско работење,
управување со работи (бизнис менаџмент)
кл. 42 -  снабдување храна и пијалоци, медицинска
и хигиенска грижа и козметичка нега, грижа за
убавината, научни и индустриски истражувања

Trgovski marki

TM 2002/158
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(210) TM 2002/160

(220) 06/03/2002

(540)

(442) 31/12/2005
(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) бела, темно и светло зелена, темно и светло
жолта, црвена и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - мајонез со јогурт
(210) TM 2002/163

(220) 06/03/2002
(442) 31/12/2005

(591) жолта, темно и светло зелена, темно и светло
сина, бела и црна
(551) индивидуална

ul. Marijana Cavica br.1, Zagreb, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

(510, 511)
кл. 30 - мајонез (лесен)
(210) TM 2002/161

(731) ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju,
trgovinu i usluge

(540)
(220) 06/03/2002
(442) 31/12/2005

(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, портокалова,
црвена, бела и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - мајонез со јогурт
(210) TM 2002/164

(220) 06/03/2002
(442) 31/12/2005

(731) ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju,
trgovinu i usluge
(591) жолта, темно и светло зелена, темно и светло
сина, бела и црна
(551) индивидуална

ul. Marijana Cavica br.1, Zagreb, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(510, 511)
кл. 30 - мајонез (лесен)
(210) TM 2002/162

(220) 06/03/2002
(442) 31/12/2005

(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

(591) жолта, темно и светло зелена, бела и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - мајонез од свежи јајца

TM 2002/160

Trgovski marki

Glasnik,

(210) TM 2002/165

(220) 06/03/2002
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(540)

(442) 31/12/2005
(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) бела, темно и светло зелена, жолта, портокалова,
црвена, жолто кафена и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - мајонез со сенф

(591) жолта, темно и светло зелена, бела и црна
(551) индивидуална
(510, 511)

(210) TM 2002/169

(220) 07/03/2002

(731) IPR Pharmaceuticals, Inc.,
Industrial Park

Sabana Gardens

(442) 31/12/2005

P O Box 1967, CAROLINA, PUERTO RICO PR
00984, PR

кл. 30 - мајонез од свежи јајца
(210) TM 2002/166

(220) 06/03/2002
(442) 31/12/2005

(731) ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju,
trgovinu i usluge

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

VIBRENT

ul. Marijana Cavica br.1, Zagreb, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати за третман на
кардиоваскуларни болести, само за човечка
употреба
(210) TM 2002/170

(220) 07/03/2002
(442) 31/12/2005

(300) 002381093  19/09/2001  EM
(731) Elan Corporation plc
(591) бела, темно и светло зелена, жолта, темно и
светло маслинеста, црвена, жолто кафена и црна
(551) индивидуална

Lincoln House, Lincoln Place, Dublin 2, IE
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(510, 511)
кл. 30 -  мајонез со сенф
(210) TM 2002/167

(220) 06/03/2002
(442) 31/12/2005

(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

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 -  фармацевтски препарати и супстанции

Trgovski marki

TM 2002/165
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(210) TM 2002/171

(220) 11/03/2002

(210) TM 2002/174

(220) 14/03/2002

(442) 31/12/2005

(442) 31/12/2005

(731) ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE LIMITED
The Pavilions, Bridgwater Road, Bedminster
Down, BS13 8AR Bristol, UK

(731) MSP Singapore Company, LLC

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

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

2 Havelock Road, # 04-10/11 Apollo Ctr., Singapore,
059763, SG
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје

(540)

(540)

BALLANTINE’S GO PLAY

ZETIA

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 33 - вина, алкохоли (пијалоци), ликери, коктели;
алкохолни пијалоци
(210) TM 2002/172

(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

(220) 13/03/2002

(442) 31/12/2005
(731) TILLOTTS PHARMA AG
Hauptstrasse 27, 4417 Ziefen, CH
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2002/176

(442) 31/12/2005

ASACOL

(731) PODRAVKA prehrambena industrija d.d.
Ante Starcevica 32 HR-48000 Koprivnica, HR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,АДВОКАТ

(551) индивидуална

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

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, медицински, санитарни
и ветеринарни препарати и супстанци; фарма–
цевтски диететски препарати и супстанци; препа–
рати и супстанци за лекување заболувања во
гастроинтестиналнио (желудочноцревниот)  тракт
(210) TM 2002/173

(540)

(220) 14/03/2002
(442) 31/12/2005

(731) MSP Singapore Company, LLC
2 Havelock Road, #
Singapore, 059763, SG

04-10-11 Apollo

Ctr.,

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

EZETROL
(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

TM 2002/171

(220) 15/03/2002

(591) црвена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - диететички супстанции за медицинска
употреба, храна за доенчиња
кл. 29 - месо, месни екстракти, конзервирано,
сушено и варено овошје и зеленчук, џемови,
компоти
кл. 30   - чај, колач, слатки, бомбони, сладолед,
сол, сенф, сосови (миродии), миродии
кл. 32 -   минерални и газирани води и други
безалкохолни пијалаци, овошни напивки и овошни
сокови, сирупи и други состојки за подготвување
напивки

Trgovski marki

Glasnik,

(210) TM 2002/177

(220) 15/03/2002
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(210) TM 2002/181

(220) 15/03/2002

(442) 31/12/2005

(442) 31/12/2005

(731) Signal Investment & Management Co., a Delaware
corporation

(731) Signal Investment & Management Co., a Delaware
corporation

1105 North Market Street, Suite 1300, Wilmington,
Delaware 19390, US

1105 North Market Street, Suite 1300, Wilmington,
Delaware 19390, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

GOLD BOND

ASPERCREME

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 5 - лековити прашаци за кожа и лековити
прашоци за нозе, лековити креми и лосиони за
кожа, креми против чешање (јадеж) и антибиотски
масти, во класата 5
(210) TM 2002/178

(220) 15/03/2002
(442) 31/12/2005

(731) Signal Investment & Management Co., a Delaware
corporation
1105 North Market Street, Suite 1300, Wilmington,
Delaware 19390, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

кл. 5 - локални аналгетици во класата 5.
(210) TM 2002/182

(220) 15/03/2002
(442) 31/12/2005

(731) Signal Investment & Management Co., a Delaware
corporation
1105 North Market Street, Suite 1300, Wilmington,
Delaware 19390, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје

PAMPRIN

(540)
(551) индивидуална

ICY HOT

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати за олеснување на
предменструална тензија во класата 5.

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - локални аналгетици, во класата 5
(210) TM 2002/179

(220) 15/03/2002

(210) TM 2002/183

(220) 15/03/2002
(442) 31/12/2005

(442) 31/12/2005

(731) Signal Investment & Management Co., a Delaware
corporation

(731) Signal Investment & Management co., a Delaware
corporation

1105 North Market Street, Suite 1300, Wilmington,
Delaware 19390, US

1150 North Market Street, Suite 1300, Wilmington,
Delaware 19390, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

(540)

PREMSYN PMS
FLEX-ALL

(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати за олеснување на
предменструална тензија во класата 5.

кл. 5 - локални аналгетици, во класата 5

Trgovski marki

TM 2002/183
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(210) TM 2002/184

(220) 15/03/2002

(210) TM 2002/187

(220) 15/03/2002

(442) 31/12/2005
(731) Signal Investment & Management Co., a Delaware
corporation
1105 North Market Street, Suite 1300, Wilmington,
Delaware 19390, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

(442) 31/12/2005
(731) ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE LIMITED
The Pavilions Bridgwater Road Bedminster Down
BS13 8AR Bristol, UK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

OLD SMUGGLER

HERPECIN-L

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 33 -   вина, алкохоли (пијалоци), ликери,
коктели; алкохолни пијалоци

кл. 5 - мелем за усни во класата 5.
(210) TM 2002/185

(220) 15/03/2002
(442) 31/12/2005

(731) ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE LIMITED
The Pavilions Bridgwater Road Bedminster Down
BS13 8AR Bristol, UK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2002/188

(220) 15/03/2002
(442) 31/12/2005

(731) ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE LIMITED
The Pavilions Bridgwater Road Bedminster Down
BS13 8AR Bristol, UK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

MACNAIR‘S

GLENDRONACH

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 33 -   вина, алкохоли (пијалоци), ликери,
коктели; алкохолни пијалоци

кл. 33 -   вина, алкохоли (пијалоци), ликери,
коктели; алкохолни пијалоци
(210) TM 2002/186

(220) 15/03/2002
(442) 31/12/2005

(731) ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE LIMITED
The Pavilions Bridgwater Road Bedminster Down
BS13 8AR Bristol, UK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2002/189

(220) 15/03/2002
(442) 31/12/2005

(731) Seiko Epson Kabushiki Kaisha ( also trading as
Seiko Epson Corporation ) a Japanese joint stock
company 4-1 Nishishinjuku 2-chome, Shinjukuku, Tokyo, JP
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

SCAPA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 -   вина, алкохоли (пијалоци), ликери,
коктели; алкохолни пијалоци

TM 2002/184

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 2 -  бои, фирнајзи, лакови; средства за заштита
од р‘ѓа и гниење на дрвото; материи за боење;
средства за нагризување; сурови природни смоли;
метали во облик на листови и прав за сликари,
декоратори, печатари и уметници, а особено
мастило, влошки со мастило (наполнети), тонери,
влошки со тонер (наполнети), ленти од мастило,
сите за компјутерски печатачи, текст процесори и
фотокопир машини; бои, пигменти

Trgovski marki

Glasnik,

кл. 16 -   хартија, картон и производи од нив,
што не се опфатени со другите класи; печатени
работи; книговезнички материјал; фотографии;
канцелариски материјал; лепила за канцелариска
и куќна употреба; уметнички материјали; четкички;
машини за пишување и канцелариски прибори
(освен мебелот), материјали за обука и настава
(со исклучок на апарати); пластични материјали
за пакување (не се опфатени со другите класи);
печатарски букви; клишиња, а особено ленти
од мастило, влошки со мастило (наполнети) и
касети со ленти од мастило сите за компјутерски
печатачи, текст процесори и фотокопир апарати;
печатени прирачници, сечачи за хартија, сечачи за
фотографии, ламинатори за хартија, ламинатори
за фотографии, ламинатори за книги, срадства за
правење текстури на хартии, средства за правење
текстури на фотографии
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(210) TM 2002/190

(442) 31/12/2005
(731) Орка Холдинг ДООЕЛ, Друштво за производство,
трговија и услуги, ОРКА ТЕКСТИЛ
ул. „Варшавска” бр.1 , 1000 Скопје, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(591) бела, црна, сива, портокалова, жолта, црвена,
сина, зелена, виолетова, розе, златна и сребрена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 -  облека, чевли и капи, конфекциска облека,
особено кошули

кл. 37 -  градежни конструкции; поправки; услуги
на инсталирање (инсталациски услуги) а особено
поправки и одржување на компјутери, компјутерски
печатачи, скенери за слики, проектори со течен
кристал, дигитални камери, видео проектори,
пратечка
комјутерска
опрема,
целуларни
(мобилни) телефони, факс машини, апарати
за копирање, канцелариски машини и опрема,
апарати за мерење, часовници, рачни часовници,
накит, торби, чадори за по дожд, облека, игри,
играчки и спортска опрема; давање информации
за горе наведените услуги; перални на облека;
перални; изнајмување градежна опрема
кл. 40  -   обработка на материјали особено печате–
ње, дигитално печатење; скенирање и електронска
обработка на податоци на фотографии и слики;
трансформација на слики и оптички фотографии
во дигитални сликовни податоци-репродукција,
обликување, компонирање и печатење на
дигитални
сликовни
податоци;
снимање
фотографски сликовни податоци на оптички
дискови, ЦД-РОМ-ови ИЦ-мемории и медиуми
за чување податоци; развивање и изработка
на фотографии; ламинерање, поврзување
книги нанесување текстура на фотографии,
везење, светнување на оптичко стакло, ласерско
испишување
кл. 42 -  научни и технолошки услуги и истражу–
вање и проектирање во врска со нив; услуги
на анализирање и истражување во областа на
индустријата; проектирање и развој во областа
на компјутерски хардвери и софтвери; правни
услуги а особено хостинг на компјутерски сајтови
(web site); правење и одржување на web siteови за други; давање компјутерски софтвер за
обработка на фото ликовни податоци по пат на
интернет; обезбедување или изнајмување простор
за складирање интернет компјутерски сервер;
компјутерско
програмирање;
инсталирање,
одржување,
ажурирање
и
изнајмување
компјутерски софтвер; проектирање, инженеринг
технички проектни студии, истражување и развој
за други; давање на лиценци за интелектуална
сопственост

Trgovski marki

(220) 15/03/2002

кл. 35 -  огласување; водење на работење; управу–
вање со работи; канцелариски работи, а особено
манекенски услуги во рекламни и промовирачки
цели; услуги поврзани со промоција/продажба
за трето лице; услуги поврзани со: пропагандни
дејности, проучување на пазарот (маркетинг),
организирање изложби во комерцијални и
рекламни цели, уредување излози, извоз
кл. 40 -  обработка на материјали,  особено кроја–
чки услуги; услуги поврзани со шиење, шиење
на текстил, обработка на текстил, обрабување
ткаенини
(210) TM 2002/191

(220) 18/03/2002
(442) 31/12/2005

(731) ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА
ИНДУСТРИЈА „АЛКАЛОИД” АД-СКОПЈЕ
бул. „Александар Македонски” бр.12, 1000
Скопје, MK
(540)

(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 -  шампони

TM 2002/191
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(210) TM 2002/194

(220) 19/03/2002

(210) TM 2002/197

(220) 20/03/2002

(442) 31/12/2005
(731) Фабрика за производство на фармацевтски
производи „Хаско-Лек”
ул. „Змигродска” 242 Е - Вроцлав, 51-131, PL
(740) СТОПАНСКА
КОМОРА
НА
МАКЕДОНИЈА
ул. „Димитрие Чуповски” 13, 1000, Скопје
(540)

(442) 31/12/2005
(300) 2001/02876  07/09/2001  IE
(731) Elan Corporation plc
Lincoln House, Lincoln Place, Dublin 2, IE
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

ХАСКОСЕПТ

ELAN

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанции што се користат
во медицината; храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди,
хербициди
(210) TM 2002/195

(220) 19/03/2002
(442) 31/12/2005

(731) Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, UK

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати и супстанции
(210) TM 2002/198

(220) 20/03/2002
(442) 31/12/2005

(731) Unilever Cosmetics International SA
Corporation

a Swiss

Rue de Lyon 87, Geneva, Switzerland 1203, CH
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)

SUBOXONE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати и супстанции
(210) TM 2002/196

(220) 19/03/2002
(442) 31/12/2005

(731) Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, UK
(740) ЈОАНИДИС Ј ОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)

SUBUTEX
(551) индивидуална

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - немедицински тоалетни препарати и
препарати за бањање, имено, парфем, парфеми–
рана вода, парфемиран спреј, тоалетна вода,
тоалетен спреј, сапуни, пилинзи за лице
(дефолиатори), гел за туширање, препарат за
миење тело, шампони, смекнувачи за коса   и  
немедицински препарати за коса, антиперспиранти
и дезодоранси за лична употреба, навлажнувачи
за лице и тело, есенцијални масла, масла за
бањање, пудра и талк за тело, креми за бричење,
лосиони и балсами за по бричење, препарати
за заштита од сонце, потпури (миризливи суви
цвеќиња и растенија), ќесички со миризлив прав
и собни мириси

(510, 511)
кл. 5 -  фармацевтски препарати и супстанции

TM 2002/194

Trgovski marki

Glasnik,

(210) TM  2002/199

(220) 20/03/2002
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(540)

(442) 31/12/2005
(731) PepsiCo, Inc.
700 Anderson Hill Road, Purchase, NY 10577, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; конзервирано, сушено и варено
овошје и заленчук; желе, џемови, компоти; јајца,
млеко и млечни производи; масло и масти за
јадење
кл. 30 -   кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жито, леб, торти и слатки, сладолед; мед, меласа,
квасец, прашок за печење; сол, сенф; оцет, сосови
(како мирудии), мирудии, мраз

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 -   кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жито, леб, торти и слатки, сладолед; мед, меласа,
квасец, прашок за печење; сол, сенф; оцет, сосови
(како мирудии), мирудии, мраз
(210) TM 2002/200

(220) 20/03/2002
(442) 31/12/2005

(731) PepsiCo, Inc.
700 Anderson Hill Road, Purchase, NY 10577, US

(210) TM 2002/205

(442) 31/12/2005
(731) „ЈАКА - 80 „ АД Радовиш ОЕ Развој
ул.Маршал Тито бр.2, Радовиш, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

JAKADERM

ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(220) 22/03/2002

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3   - средства за белење и други супстанции
за перење; препарати за чистење, полирање,
рибање и нагризување; сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи, лосиони
за коса; препарати за нега на забите

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30   - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жито, леб, торти и слатки, сладолед; мед, меласа,
квасец, прашок за печење; сол, сенф; оцет, сосови
(како мирудии), мирудии, мраз

кл. 5 -   фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанции што се користат
во медицината, храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди,
хербициди
(210) TM 2002/206

(210) TM 2002/204

(220) 22/03/2002

(442) 31/12/2005

(442) 31/12/2005

(731) JOHNSON & JOHNSON ( a corporation organized
and existing under the laws of the State of New
Jersey, U.S.A.)

(731) PepsiCo, Inc.
700 Anderson Hill Road, Purchase, NY 105777,
US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје

Trgovski marki

(220) 22/03/2002

ONE JOHNSON & JOHNSON PLAZA, NEW
BRUNSWICK, NEW JERSEY, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје

TM 2002/206
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(540)

(540)

ZAQLINQ
(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати за третман (ле–
кување) од рак
(210) TM 2002/207

(220) 22/03/2002
(442) 31/12/2005

(731) JOHNSON & JOHNSON ( a corporation organized
and existing under the laws of the State of New
Jersey, U.S.A.)
ONE JOHNSON & JOHNSON PLAZA, NEW
BRUNSWICK, NEW JERSEY, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

YONDELIS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5  - фармацевтски препарати за третман (ле–
кување) од рак
(210) TM 2002/208

(220) 22/03/2002
(442) 31/12/2005

(731) Novo Nordisk A/S
Novo Alle, DK-2880 Bagsvaerd , DK
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

НОРДИЛЕТ
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 -  течен хормон за растење
кл. 10 -  медицинска опрема, вклучително претхо–
дно наполнето помагало за течен хормон за
растење
(210) TM 2002/209

(220) 25/03/2002
(442) 31/12/2005

(300) T2001-087939  28/09/2001  JP
(731) SONY ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS
AB Nya Vattentornet, SE -221 88 Lund, SE
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје

TM 2002/207

(510, 511)
кл. 9 - телефонски апарати и инструменти; мобил–
ни 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

Trgovski marki
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(210) TM 2002/213

(220) 25/03/2002

(442) 31/12/2005
(731) ХИПС ДОО Скопје
ул. Даме Груев 3-5/4 1000 Скопје, MK
(740) ХИПС ДОО Скопје  

(442) 31/12/2005
(731) Bristol-Myers Squibb Products SA, A BristolMyers Squibb Company, BRISTOL-MYERS
SQUIBB INTERNATIONAL LIMITED
BRISTOL-MYERS
SQUIBB
INTERNATIONAL
LIMITED, CH-6341 Baar, Neuhofstrasse 6, CH

ул. Првомајска бб, П.Фах 714, 1000 Скопје
(540)

(740) ПЕТКОВСКИ МИХАЈЛО, адвокат
ул.’’Јуриј  Гагарин’’  55/ 50, 1000, Скопје
(540)

CYTOXAN
(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 5  - санитарни препарати - хигиенски влошки
(210) TM 2002/211

(220) 25/03/2002
(442) 31/12/2005

(731) Farmaceutsko-hemijska industrija ’’ZDRAVLJE’’
Akcionarsko drustvo
ul.Vlajkova 199, Leskovac 16000, YU
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(510, 511)
кл. 5  - фармацевтски производи
(210) TM 2002/214

(220) 25/03/2002
(442) 31/12/2005

(731) Bristol-Myers Squibb Products SA, A BristolMyers Squibb Company, BRISTOL-MYERS
SQUIBB INTERNATIONAL LIMITED
CH-6341 Baar, Neuhofstrasse 6, CH
(740) ПЕТКОВСКИ МИХАЈЛО, адвокат
ул.’’Јуриј  Гагарин’’  55/ 50, 1000, Скопје
(540)

ADRIANOL

AMIKIN

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - Фармацевтски препарати.
(210) TM 2002/212

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5  - фармацевтски производи

(220) 25/03/2002
(442) 31/12/2005

(731) Farmaceutsko-hemijska industrija ’’ZDRAVLJE’’
Akcionarsko drustvo
ul.Vlajkova 199, Leskovac 16000, YU
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

(210) TM 2002/217

(442) 31/12/2005
(731) Bristol-Myers Squibb Products SA, A BristolMyers Squibb Company, BRISTOL-MYERS
SQUIBB INTERNATIONAL LIMITED
BRISTOL-MYERS
SQUIBB
INTERNATIONAL
LIMITED, CH-6341 Baar, Neuhofstrasse 6, CH

(540)

ADRIANOL T

(220) 25/03/2002

(740) ПЕТКОВСКИ МИХАЈЛО, адвокат
ул.’’Јуриј  Гагарин’’  55/ 50, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална

MONOPRIL

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 -  фармацевтски производи

Trgovski marki

TM 2002/217

164 Glasnik, 12/4, str.133-266, dekemvri 2005 Skopje

(210) TM 2002/218

(220) 25/03/2002

(210) TM 2002/222

(442) 31/12/2005
(731) EBEWE Pharma Ges.m.H.Nfg.KG

(442) 31/12/2005
(731) Novo Nordisk A/S

Mondseestrasse 11, A-4866, Unterach, AT
(740) ПЕТКОВСКИ МИХАЈЛО, адвокат

Novo Alle, DK-2880 Bagsvaerd, DK
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

ул.’’Јуриј  Гагарин’’  55/ 50, 1000, Скопје
(540)

(220) 27/03/2002

ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

SEDACORON

NORDITROPIN NORDIFLEX

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски производи
(210) TM 2002/220

кл. 5 - фармацевтски препарати, вклучително те–
чен хормон за раст
кл. 10 - медицинска опрема, вклучително претхо–
дно наполнето помагало за една употреба за
течен хормон за раст

(220) 26/03/2002
(442) 31/12/2005

(731) Ford Models, Inc. 142 Greene Street, New York
142 Greene Street, New York 10012, US
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2002/224

(220) 27/03/2002
(442) 31/12/2005

(731) PLIVA farmaceutska industrija, dionicko drustvo
Ulica grada Vukovara 49 10000 Zagreb, HR

FORD MODELS SUPERMODEL OF
MACEDONIA

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална

STREPTOKSAZOL

(510, 511)
кл. 41- услуги за забава, особено организирање и
промовирање  натпревари за убавина
(210) TM 2002/221

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати

(220) 26/03/2002
(442) 31/12/2005

(731) Ford Models, Inc. 142 Greene Street, New York
142 Greene Street, New York 10012, US
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2002/225

(220) 28/03/2002
(442) 31/12/2005

(731) ТРГОВСКО ДРУШТВО ТЕМПО - 96 ЕРКАН И
ДРУГИ ДОО
Ул. Радњанска бр.8, 1000 Скопје, MK
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје

FORD MODELS SUPERMODEL OF THE
WORLD

Ул. „Апостол Гусларот” бр.4, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 - услуги за забава, особено организирање и
промовирање натпревари за убавина

TM 2002/218

(591) во сите бои и комбинации.
(551) индивидуална
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(540)

(510, 511)
кл. 6 - метални градежни материјали, метални
преносни конструкции, браварски производи,
мали металски производи, производи од метал,
што не се опфатени со другите класи
кл. 19  - неметални градежни материјали, цврсти
неметални цевки за градба, неметални преносни
конструкции
кл. 37 - градежни конструкции, поправки, инстала–
циски услуги
(210) TM 2002/226

(220) 28/03/2002

(591) бела, жолто-портокалова, светло и темно сина.
(551) индивидуална
(510, 511)

(442) 31/12/2005

кл. 32 -  минерилна и газирана вода и други безал–
кохолни пијалоци; овошни пијалоци и овошни
сокови; сирупи, концентрати и други препарати за
правење напивки

(731) SEBA DIS TICARET VE NAKLIYAT ANONIM
SIRKETI
YAKACIK YOLU, CIFTLIK MEVKII SAMANDRA KARTAL ISTANBUL, TR
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје

(210) TM 2002/229

(220) 28/03/2002

Ул. „Апостол Гусларот” бр.4, 1000, Скопје
(540)

(442) 31/12/2005
(731) MITSUBISHI
KAISHA

JIDOSHA

KOGYO

KABUSHIKI

33-8, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo, JP
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

GALANT
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 - сувоземни возила, делови и приклучоци
за истите вклучени во класата 12.
(210) TM 2002/230

(220) 28/03/2002
(442) 31/12/2005

(731) MITSUBISHI
KAISHA

(591) кафена, црна, црвена и сина.
(551) индивидуална

KOGYO

KABUSHIKI

33-8, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo, JP

(510, 511)
кл. 34 - цигари, тутун и производи од тутун;
запалки, кибрити, прибор и реквизити за пушачи
(210) TM 2002/228

JIDOSHA

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

(220) 28/03/2002

L200

(442) 31/12/2005
(731) PepsiCo, Inc.
700 Anderson Hill Road, Purchase, NY 105777,
US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје

Trgovski marki

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 -  сувоземни возила, делови и приклучоци
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(210) TM 2002/231

(220) 28/03/2002

(210) TM 2002/234

(220) 28/03/2002

(442) 31/12/2005
(731) MITSUBISHI
KAISHA

JIDOSHA

KOGYO

KABUSHIKI

(442) 31/12/2005
(731) MITSUBISHI
KAISHA

33-8, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo, JP
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

JIDOSHA

KOGYO

KABUSHIKI

33-8, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo, JP
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје

ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје

(540)

(540)

L300

SPACE WAGON

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 12 -  сувоземни возила, делови и приклучоци
за истите вклучени во класата 12
(210) TM 2002/232

(220) 28/03/2002

кл. 12 -  сувоземни возила, делови и приклучоци
за истите вклучени во класата 12
(210) TM 2002/242

(442) 31/12/2005

(442) 31/12/2005
(731) MITSUBISHI
KAISHA

JIDOSHA

KOGYO

KABUSHIKI

33-8, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo, JP
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

(220) 03/04/2002

(731) Advanced Medical Optics, Inc.
2525 Dupont Drive, Irvine, California 92612, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје

ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје

(540)

(540)

LANCER
(551) индивидуална
(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 12  - сувоземни возила, делови и приклучоци
за истите вклучени во класата 12.
(210) TM 2002/233

(220) 28/03/2002
(442) 31/12/2005

(731) MITSUBISHI
KAISHA

JIDOSHA

KOGYO

KABUSHIKI

33-8, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo, JP
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

PAJERO
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 - сувоземни возила, делови и приклучоци за
истите вклучени во класата 12

TM 2002/231

(510, 511)
кл. 5 - препарати за нега на контактни леќи,
посебно раствори и таблети за дезинфекција,
чистење, влажнење, смекнување, потопување,
чување и/или плакнење на контактните леќи;
офтамолошки кит за завивање кој се состои од
раствор за плакнење, гази, апликатори, завои за
очи, штитници и хипоалергенски ленти
кл. 10 - факоемулзиони (Phacoemulsification)
машини за употреба при операција на катаракта,
делови за истите; импланти во вид на интрао–
куларни леќи и справи за имплантација на истите;
хируршки конци за шиење, хируршки инструменти
за шиење, хируршки ножеви, хируршки сечива,
хируршки игли, цевчиња и инструменти за плакнење
и вшмукување во хирургијата; медицински
перничиња за очи, медицински штитници за очи,
медицински послужавници, садови за собирање
за употреба во медицината, кеси за дренирање,
ракавици и ракавици без прсти (само со палец) за
употреба во медицината

Trgovski marki
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(210) TM 2002/250

(442) 31/12/2005
(731) House of Prince A/S

(220) 05/04/2002
(442) 31/12/2005

(731) THE COCA - COLA COMPANY

Tobaksvejen 4, 2860 Soborg, DK
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

Atlanta, Georgia, GA30301, US
(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПјЕ  
бул. „Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8, 1000,
Скопје
(540)

BASECAMP
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 - тутун, цигари, прибор за пушачи, кибрит
(210) TM 2002/244

(220) 03/04/2002
(442) 31/12/2005

(731) House of Prince A/S
Tobaksvejen 4, 2860 Soborg, DK
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје

(591) во сите бои и комбинации
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32  - пијалоци, како вода за пиење, аромати–
зирана вода, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалоци како енергетски пијалоци
и пријалоци за спорт; пијалоци од овошје и
овошни сокови; сирупи, концентрати и прашоци
за производство на пијалоци како минерална и
газирана вода, енергетски и пијалоци за спорт,
овошни пијалоци и сокови

(540)

INSTINCT
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 - тутун, цигари, прибор за пушачи, кибрит

(210) TM 2002/251

(220) 05/04/2002
(442) 31/12/2005

(210) TM 2002/249

(220) 04/04/2002
(442) 31/12/2005

(731) ГАЛЕНИКА АД Београд
ул. „Батајнички друм” б.б. , YU
(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат
Бул.’’ Партизански одреди’’  21, 1000, Скопје

(731) ELBISCO AE
St. LEOF MARATONOS (21 km), T.K. 19009
Pikermi, GR
(740) БИЛЈАНА  ПАНОВА, адвокат
Ул.”Васил Ѓоргов” бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје
(540)

(540)

ALFOGEL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанции што се користат
во медицина; храна за бебиња; фластери,
материјал за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекциа;
препарати за уништувањ штетници; фунгициди;
хербициди

(591) црвена, бела, сина и жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 -   кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе, брашно и производи од
жито, леб, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок
за печење; сол, сенф; оцет, сосови /како мирудии/,
мирудии, мраз
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(210) TM 2002/252

(220) 05/04/2002

(210) TM 2002/257

(220) 05/04/2002

(442) 31/12/2005
(731) ELBISCO AE
St. LEOF MARATONOS (21 km), T.K. 19009
Pikermi, GR
(740) БИЛЈАНА  ПАНОВА, адвокат

(442) 31/12/2005
(731) Друштво за услуги, трговија и производство
„АГЕНЦИЈА МС” ДООЕЛ Скопје
ул. Владимир Каваев бр. 5а, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

Ул.”Васил Ѓоргов” бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје
(540)

ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

RONDO KEKS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30  - кекси
(210) TM 2002/261

(220) 08/04/2002
(442) 31/12/2005

(731) Друштво за туризам, трговија
КИНИССИ Т.О. Душко и Зоран ДОО

и

услуги

ул. Ленинова 46, 1000 Скопје, MK

(591) црвена, бела, сина и жолта
(540)

(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 2002/256

(220) 05/04/2002
(442) 31/12/2005

(731) MERCK & CO., Inc., a New Jersey corporation
One Merck Drive, P.O.Box 100, Whitehouse
Station, New Jersey, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје

(591) црвена, темно-сина, црна, сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 39 - транспортни услуги, пакување и складира–
ње стока, организација на патувања

(540)

SOLSENSIA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 -  фармацевтски и ветеринарски препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината; храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди,
хербициди

(210) TM 2002/267

(220) 10/04/2002
(442) 31/12/2005

(731) Hankook Tire Co., Ltd.
647-15 Yoksam-dong, Kangnam-ku, Seoul, KR
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

VENTUS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 - гума, внатрешна гума за возила

TM 2002/252
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(210) TM 2002/268

(220) 10/04/2002
(442) 31/12/2005

(731) Hankook Tire Co., Ltd.
647-15 Yoksam-dong, Kangnam-ku, Seoul, KR
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)
OPTIMO K406
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 - гума, внатрешна гума за возила
(210) TM 2002/269

(220) 10/04/2002
(442) 31/12/2005

(731) Hankook Tire Co., Ltd.
647-15 Yoksam-dong, Kangnam-ku, Seoul, KR
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

CENTUM
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 - гума, внатрешна гума за возила
(210) TM 2002/271

(220) 10/04/2002
(442) 31/12/2005

(731) HYUNDAI MOBIS
140-2, Kye-dong, Chongro-gu, Seoul, KR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

MOBIS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 - модули за воздушни перничиња за
автомобили; филтри за воздух за автомобили;
климауреди за автомобили; воздушни пумпи
за автомобили; аларми за возење наназад за
автомобили; алтернатори за автомобили; дискови
за сопирање за автомобили; вилушки за сопирање
за автомобили; облоги за сопирачки за автомобили;
педали за сопирачки за автомобили; аларми
против провалување за автомобили; школки за
автомобили; дискови за спојки за автомобили;
компресори за автомобили; кондензатори за
автомобили; картери за автомобили; пополнувачи
за дискови со сопирачки за автомобили; панели
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за врати за автомобили; синџири за возење за
автомобили; електрични мотори за автомобили;
електронски синџири за автомобили; електронски
држачи за автомобили; електронска контрола на
деловите на автомобилите; филтри за моторно
масло за автомобили; затворачи за ремонт на
мотори за автомобили; мотори за автомобили;
издувни цевки за автомобили; блатокалници
за автомобили; ламби за магла за автомобили;
предни покривки на одбојници за автомобили;
предни решетки на одбојници за автомобили;
предни шини за одбојници за автомобили; предни
одбојници за автомобили; предни маски за
автомобили; филтри за гориво за автомобили;
кутии за запчаници за автомобили; запчаници за
автомобили; решеткаста покривка за автомобили;
предни ламби за автомобил; главен потпирач за
автомобили; кутии за контрола на топлина за
автомобили; панели за покрив за автомобили;
заштитници за покрив за автомобили; труби
за автомобили; серво уреди за автомобили;
панели за инструменти за автомобили; карики
за автомобили; мрежи за багаж за автомобили;
блатокалници за автомобили; придушувачи
за автомобили; пломби за автомобили; брзи
конектори за автомобили; радијатор мрежи за
автомобили; радијатори за автомобили; задни
покривки за одбојници за автомобили; задни
одбојници за автомобили; комбинација на
задни ламби за автомобили; ретровизори за
автомобили; далечински клучеви за автомобили;
периферии за тркала за автомобили; синџири
ролер за автомобили; носачи за покрив за
автомобили; гумени колани за автомобили;
заштитни колани за седишта за автомобили;
заштитни седишта за деца во автомобили;
покривки за седишта за автомобили; седишта за
автомобили; серво мотор за автомобили; оски
за автомобили; амортизери кои употребуваат
притисок на масло и преднасила за автомобили;
пружини за амортизери за автомобили; кратки
мотори за автомобили; странични огледала за
автомобили; сигнални идникатори за автомобили;
држачи за скии за автомобили; кабли за свеќички
за автомобили; свеќички за автомобили;
спирални пружини за автомобили; спојлери за
автомобили; запци за тркала за автомобили;
пружини за автомобили; управувачки тркала за
автомобили; стоп ламби за автомобили; сончеви
покриви за автомобили; сончеви визори за
автомобили; временски појаси за автомобили;
гуми за автомобили; хидротрансформатори за
автомобили; торзиони лостови за автомобили;
оски за автомобили; трансмисии за автомобили;
внатрешни гуми за автомобили; турбошаржери
за автомобили; носачи за гуми за автомобили;
гуми за автомобили; прозорци за автомобили;
предни стакла за автомобили; предни брисачи за
автомобили; дрвени зрна за автомобили

TM 2002/271

170 Glasnik, 12/4, str.133-266, dekemvri 2005 Skopje

(210) TM 2002/272

(220) 11/04/2002

(442) 31/12/2005
(731) United Parcel Service of America, Inc., a
corporation organized and existing under the
Laws of the State of Delaware
55 Glenlake Parkway, N.E., Atlanta, Georgia
30328, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2002/274

(220) 11/04/2002
(442) 31/12/2005

(731) АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ
И РЕОСИГУРУВАЊЕ КЈУБИ МАКЕДОНИА СКОПЈЕ
ул. „11 Октомври” бр.25, Скопје, MK
(540)

СО QBE МАКЕДОНИЈА СЕКОГАШ
СИГУРНИ
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 - осигурување (патничко осигурување),
финансиски работи, монетарни работи, работи
поврзани со  недвижен имот
(210) TM 2002/275

(220) 11/04/2002

(442) 31/12/2005
(731) АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ
И РЕОСИГУРУВАЊЕ КЈУБИ МАКЕДОНИА СКОПЈЕ
ул. „11 Октомври” бр.25, Скопје, MK

(591) браон и златна

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 39 -   услуги поврзани со пренос (транспорт)
на писма, документи, соопштенија, печатени
работи, и други стоки и сопственост со помош на
разновидни транспортни стредства, вклучително
слични услуги што одговараат на класата 39, како
што се магацински услуги и складирање и ракување
и испраќање во врска со горенаведеното
(210) TM 2002/273

(220) 11/04/2002
(442) 31/12/2005

(731) Beautimatic International Ltd
Abbey House, Eastways, Witham, Essex CM8
3YL, UK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

(591) во сите бои и комбинации
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 - осигурување (патничко осигурување)

ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2002/276

BEAUTIMATIC
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3   - препарати што не содржат медикаменти
во себе а се користат за одржување и нега
на косата, скалпот, кожата и ноктите; сапуни;
парфеми; парфимериски препарати; есенцијални
(миризливи) масла и масла од тревки; козметички
препарати;
make-up
препарати;
тоалетни
препарати што не содржат медикаменти во себе;
спрејови за коса; гелови за коса; дезодоранси;
препарати за употреба пред, за време и по
бричење, препарати за чистење заби, препарати
за сончање

TM 2002/272

(220) 11/04/2002

(442) 31/12/2005
(731) АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ
И РЕОСИГУРУВАЊЕ КЈУБИ МАКЕДОНИА СКОПЈЕ
ул. „11 Октомври” бр.25, Скопје, MK
(540)

(591) во сите бои и комбинации
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 - осигурување (патничко осигурување)

Trgovski marki
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(210) TM 2002/278

(220) 11/04/2002
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(210) TM 2002/283

(220) 12/04/2002

(442) 31/12/2005
(731) Advanced Medical Optics, Inc.

(442) 31/12/2005
(731) Advanced Medical Optics, Inc.

2525 Dupont Drive, Irvine, California 92612, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

2525 Dupont Drive, Irvine, California 92612, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

ADVANCED MEDICAL OPTICS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - препарати за нега на контактни леќи,
посебно раствори и таблети за дезинфекција,
чистење, влажнење, смекнување, потопување,
чување и/или плакнење на контактни леќи;
офтамолошки кит за завивање што се состои од
раствор за плакнење, гази, апликатори, завои за
очи, штитници и хипоалергенски ленти

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - препарати за нега на контактни леќи,
посебно раствори и таблети за дезинфекција,
чистење, влажнење, смекнување, потопување,
чување и/или плакнење на контактни леќи;
офтамолошки кит за завивање што се состои од
раствор за плакнење, гази, апликатори, завои за
очи, штитници и хипоалергентски ленти
кл. 10 -   факоемулзиони (Phacoemulsification)
машини за употреба при операција на ката–
ракта, делови за истите; импланти во вид на
интраокуларни леќи и справи за имплантација
на истите; хируршки конци за шиење, хируршки
инструменти за шиење, хируршки ножеви,
хируршки сечива, хируршки игли, цевкички и
инструменти за плакнење и вшмукување во
хирургијата; медицински перничиња за очи,
медицински штитници за очи, медицински
послужавници, садови за собирање за употреба
во медицината, кеси за дренирање, ракавици и
ракавици без прсти (само со палец) за употреба
во медицината
(210) TM 2002/280

(220) 11/04/2002
(442) 31/12/2005

(731) ГАЛЕНИКА АД Београд
ул. „Батајнички друм” б.б., YU

кл. 10  факоемулзиони (Phacoemulsification) машини
за употреба при операција на катаракта, делови за
истите; импланти во вид на интраокуларни леќи
и справи за имплантација на истите; хируршки
конци за шиење, хируршки инструменти за шиење,
хируршки ножеви, хируршки сечива, хируршки
игли, цевкички и инструменти за плакнење
и вшмукување во хирургијата; медицински
перничиња за очи, медицински штитници за очи,
медицински послужавници, садови за собирање
за употреба во медицината, кеси за дренирање,
ракавици и ракавици без прсти (само со палец) за
употреба во медицината
(210) TM 2002/285

(442) 31/12/2005
(731) Hyundai Motor Company
231, Yangјae-Dong, Seocho-Gu, Seoul, KR
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат

GETZ

Бул.’’ Партизански одреди’’  21, 1000, Скопје
(540)

(220) 12/04/2002

(551) индивидуална

SINHROGAL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанции што се користат
во медицината; храна за бебиња; фластери,
материјал за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди;
хербициди

Trgovski marki

(510, 511)
кл. 12 - патнички коли, спортски коли, амбулантни
возила, моторни автобуси, камиони, омнибуси,
мотори за земни возила, автомобилски тела,
одбојници за возила, шасии за возила, тркала за
возила и делови и приклучоци (што не се вклучени
во другите класи) за сите од гореспоменатите
производи
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(210) TM 2002/287

(220) 15/04/2002

(210) TM 2002/289

(442) 31/12/2005
(731) VINDIJA prehrambena industrija d.d.

(220) 15/04/2002
(442) 31/12/2005

(731) VINDIJA prehrambena industrija d.d.

Medimurska 6, HR-42000 Varazdin, HR

Medimurska 6, HR-42000 Varazdin, HR

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,АДВОКАТ

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,АДВОКАТ

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 -   млеко, чоколадно млеко, сите видови
на ферментирано млеко, млечни напивки во кои
преовладува млеко, млечни напивки со дотатоци,
јогурт, кефир
кл. 32  - минерални, газирани и негазирани води,
останати безалкохолни пијалаци, сокови, овошни
напивки и овошни сокови; сирупи и други состојки
за подготвување пијалаци
(210) TM  2002/288

(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29   - млеко, чоколадно млеко, сите видови
ферментирано млеко, млечни напивки во кои
преовладува млеко, млечни напивки со дотатоци,
јогурт, кефир

(220) 15/04/2002
(442) 31/12/2005

кл. 32 -  минерални, газирани и негазирани води,
останати безалкохолни пијалаци, сокови, овошни
напивки и овошни сокови; сирупи и други состојки
за подготвување на пијалаци

(731) VINDIJA prehrambena industrija d.d.
Medimurska 6, HR-42000 Varazdin, HR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2002/290

(220) 15/04/2002
(442) 31/12/2005

(731) Cartridge World Pty Ltd
39 Charles Street, Norwood 5067, South Australia,
AU
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29   - млеко, чоколадно млеко, сите видови
ферментирано млеко, млечни напивки во кои
преовладува млеко, млечни напивки со дотатоци,
јогурт, кефир
кл. 32  - минерални, газирани и негазирани води,
останати безалкохолни пијалаци, сокови, овошни
напивки и овошни сокови; сирупи и други состојки
за подготвување пијалаци

TM 2002/287

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 -  продажба на големо и мало на потрошни
делови за принтери и фотокопири, вклучително
кертриџи за принтери, хартија, тонер, мастила и
факс ролни

Trgovski marki
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(210) TM 2002/293

(220) 16/04/2002

(442) 31/12/2005
(731) Georgia-Pacific Hellas S.A.I.C.
132, IERA ODOS 104 47 Athens, GR
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(442) 31/12/2005
(731) Bristol-Myers Squibb Products SA, A BristolMyers Squibb Company, BRISTOL-MYERS
SQUIBB INTERNATIONAL LIMITED
CH-6341 Baar, Neuhofstrasse 6, CH
(740) ПЕТКОВСКИ МИХАЈЛО, адвокат
ул.’’Јуриј  Гагарин’’  55/ 50, 1000, Скопје
(540)

MEGACE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5  - фармацевтски производи
(210) TM 2002/296
(591) светло и темно сина, розова-пинк, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 -  хигиенски производи вклучително хигиен–
ски влошки за деца и за жени, пелени, памук,
фластери, материјал за завои
кл. 16 -  хартија и производи од хартија вклучително
и тоалет хартија, кујнски крпи (пешкири), кујнски
хартиени ролни, хартиени чаршави за маса,
памучна хартија, џебни шамичиња од хартија и од
имитација на хартија, хартиени салвети, влажни
шамичиња за лице, шамичиња, престилки,
хартиени вреќи, хартија во листови или во ролни
кл. 24 -  креветски чаршави од хартија
кл. 25 - медицински блузи што се носат под обле–
ката а се направени од хартија
(210) TM 2002/292

(442) 31/12/2005
(731) Sony Music Entertainment Inc., a Delaware
corporation
550 Madison Avenue, New York, New York 10022,
US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

CHAOS
(551)

кл. 9  - аудио и аудио-визуелно снимање вклучите–
лно и фонографски снимки, претходно снимени
магнетни ленти, дискови, касети и CD -ромови;
компјутерски софтвер; филмови за подвижни

(442) 31/12/2005

ул. Македонска бр.14 Свети Николе, MK
(740) Штерјов Сречко
ул. „Македонска” бр. 14, Свети Николе
(540)

индивидуална

(510, 511)

(220) 16/04/2002

(731) Оркестар „Слатка Тајна” , Штерјов Сречко,
Петрушев Дејан, Арсов Александар, Тасев
Кирил, Михајловски Александар, Пешевски
Трајче

(220) 17/04/2002

(210) TM 2002/297

(220) 17/04/2002

(442) 31/12/2005
(731) Sony Music Entertainment Inc., a Delaware
corporation
550 Madison Avenue, New York, New York 10022,
US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

EPIC
(551) индивидуална
(510, 511)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 -  забава и музичко сценски дејности

Trgovski marki

кл. 9 -  аудио и аудио-визуелно снимање вклучите–
лно и фонографски снимки, претходно снимени
магнетни ленти, дискови, касети и CD -ромови;
компјутерски софтвер; филмови за подвижни
слики (играни филмови)

TM 2002/297
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(210) TM 2002/299

(220) 17/04/2002

(210) TM 2002/300

(220) 17/04/2002

(442) 31/12/2005

(442) 31/12/2005

(300) 002417400  19/10/2001  EC

(300) 76/332796  05/11/2001  US

(731) Uponor Innovation AB

(731) New Balance Athletic Shoe, Inc., (Corporation of
Massachusetts)

Industrivagen, Fristad SE-51381, SE

20 Guest Street, Boston, Massachusetts 02135,
US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

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

BRINGING COMFORT TO LIFE

(540)

NEW BALANCE

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 6 -  обични метали и нивните легури; метални
градежни материјали; метални преносни згради;
метални материјали за железнички шини;
неелектрични кабли и жици од обични метали;
браварски производи, ситни метални производи;
метални цевки и туби; сефови; производи од
обични метали што не се опфатени со другите
класи; руди
кл. 7 - машини и машински алати; мотори и
погонски машини (освен за сувоземни возила);
машински спојници, спојници и преносни уреди
(освен за сувоземни возила); земјоделски направи
и алатки, освен рачни-инкубатори за јајца
кл. 9 -   апарати и инструменти: научни, помор–
ски, геодетски, електрични фотографски, кине–
матографски, оптички, за вагање, мерење,
сигнализација, контрола (инспекција); помош
(спасување) и настава; апарати за снимање,
пренос или репродукција на звук или слика,
магнетни носачи на податоци, дискови за снимање;
автоматски продажни машини и механизми за
апаратите што се активираат со парички или
жетони; регистар-каси, машини за сметање и
опрема за обработка на податоци и компјутери;
апарати за гаснење пожари
кл. 11 -  апарати за осветлување, греење, произ–
водство на пареа, варење (готвење), ладење,
сушење, вентилација, снабдување со вода и за
санитарни потреби
кл. 17 -   цевки, туби, делови и опрема за сите
напред наведени производи сите изработени од
пластика; спојници, изолациони материјали за
цевки и подно греење, монтажни плочи за подно
греење
кл. 19 -  неметални цевки, туби и олуци и сливници;
делови и опрема за сите напред наведени
производи
кл. 37 -  градежни конструкции; поправки; инстала–
циски услуги

TM 2002/299

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - услуги поврзани со малопродажни
продавници, услуги поврзани со продажба преку
компјутерски информативен систем достапен во
секое време (on line продажби преку компјутер),  
и услуги за нарачки по пошта преку каталог што
се однесуваат главно на облека, додатна опрема
(прибор), багаж и обувки за атлетика, спорт,
вежбање и фитнес
(210) TM 2002/301

(220) 17/04/2002
(442) 31/12/2005

(731) S.C. JOHNSON & SON, INC.
1525 Howe Street, Racine, Wisconsin 53403, US
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)

TOKE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - стврдувач (штирак) во спреј и сродни пома–
гала за пеглање
(210) TM 2002/302

(220) 19/04/2002
(442) 31/12/2005

(731) БИЛЈАНА ПАНОВА, адвокат
ул. Васил Ѓоргов бр. 34/1-6, 1000 Скопје, MK
(740) БИЛЈАНА  ПАНОВА, адвокат
Ул.”Васил Ѓоргов” бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје

Trgovski marki
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(540)

за снимање, пренос и репродукција на звук или
слика; електронски огласни табли и електронски
показни (displау) табли
кл. 41 - услуги за обучување и школување на
полето на компјутерите, компјутерски хардвер,
компјутерски софтвер и компјутерски системи
кл. 42 -  услуги на дизајн и развој на компјутерски
софтвер; услуги за одржување, поправање и
инсталирање на компјутерски софтвер
(210) TM 2002/304

(220) 19/04/2002
(442) 31/12/2005

(731) Anker Systems GmbH
Am Stadholz 39, 33609 Bielefeld, DE

(591) зелена, сина и портокалова

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

(551) индивидуална

ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје

(510, 511)
кл. 35 - огласување; водење на работење; управу–
вање со работи; канцелариски работи

(540)

кл. 42 -  адвокатски услуги
(210) TM 2002/303

(220) 19/04/2002
(442) 31/12/2005

(731) Anker Systems GmbH
Am Stadholz 39, 33609 Bielefeld, DE
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

ANKER
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 -   апарати и инструменти за електронски
начин на продажба; компјутерски хардвери и
софтвери и нивни делови и прибори; автоматски
благајни и нивни делови и прибори; машини за
сортирање, броење, пакување и разбројување на
метални и хартиени пари; автоматски скенери и
системи за скенирање; електронски ваги; уреди
за идентификација на персоналот и корисници
и нивни делови и прибори; машини за сметање;
апарати за снимање, пренос и репродукција
на звук или слика; електронски огласни табли и
електронски показни (dislplay) табли
кл. 16 -   печатени работи; печатени публикации;
учебници; брошури; пропагандни материјали и
пропагандна литература; прибор за пишување;
книги со упатства; каса блок ролни; ролни за
печатење списанија
кл. 37 - услуги за одржување, поправање и
инсталирање апарати и инструменти за електро–
нски начин на продавање; компјутерски хардвери
и негови делови и прибори; автоматски благајни и
нивни делови и прибори; машини за сортирање,
броење, пакување и разбројување на метални
и хартиени пари; автоматски скенери и системи
за скенирање; електронски ваги; уреди за
идентификација на персонал и корисници и нивни
делови и прибори; машини за сметање; апарати

Trgovski marki

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 -   апарати и инструменти за електронски
начин на продажба; компјутерски хардвери и
софтвери и нивни делови и прибори; автоматски
благајни и нивни делови и прибори; машини за
сортирање, броење, пакување и разбројување на
метални и хартиени пари; автоматски скенери и
системи за скенирање; електронски ваги; уреди
за идентификација на персоналот и корисници
и нивни делови и прибори; машини за сметање;
апарати за снимање, пренос и репродукција
на звук или слика; електронски огласни табли и
електронски показни (dislplay) табли
кл. 16 -   печатени работи; печатени публикации;
учебници; брошури; пропагандни материјали и
пропагандна литература; прибор за пишување;
книги со упатства; каса блок ролни; ролни за
печатење списанија
кл. 37 - услуги за одржување, поправање и
инсталирање апарати и инструменти за електро–
нски начин на продавање; компјутерски хардвери
и негови делови и прибори; автоматски благајни и
нивни делови и прибори; машини за сортирање,
броење, пакување и разбројување на метални
и хартиени пари; автоматски скенери и системи
за скенирање; електронски ваги; уреди за
идентификација на персонал и корисници и нивни
делови и прибори; машини за сметање; апарати
за снимање, пренос и репродукција на звук или
слика; електронски огласни табли и електронски
показни (displау) табли
кл. 41 - услуги за обучување и школување на
полето на компјутерите, компјутерски хардвер,
компјутерски софтвер и компјутерски системи
кл. 42 -  услуги на дизајн и развој на компјутерски
софтвер; услуги за одржување, поправање и
инсталирање на компјутерски софтвер
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(210) TM 2002/306

(220) 22/04/2002

(210) TM 2002/311

(442) 31/12/2005
(731) THE COCA - COLA COMPANY

(220) 23/04/2002
(442) 31/12/2005

(731) VINDIJA prehrambena industrija d.d.

Atlanta, Georgia, GA 30301, US

Medimurska 6

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПјЕ  
бул. „Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8, 1000,
Скопје
(540)

42000 Varazdin, HR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 2 - месо, риба, живина и дивеч; месни екст–
ракти; конзервирано, сушено и варено овошје и
зеленчук; желеа, џемови, компоти; јајца; млеко,
козјо и кравјо, чоколадно млеко, млечни производи,
млечни напивки во кои преовладува млеко, јогурт,
кефир, сирење, шлаг, шлаг/павлака, павлака за
путер, путер, маргарин; масла за јадење и масти

(591) црвена,жолта,зелена,бела и жолто кафена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32  - пијалоци  како вода за пиење, аромати–
зирана вода, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалоци како енергетски пијалоци
и спортски пијалоци; пијалоци од овошје и
овошни сокови; сирупи, концентрати и прашоци
за производство на пијалоци како минерална и
газирана вода, енергетски и спортски пијалоци,
овошни пијалоци и сокови
(210) TM 2002/310

(220) 23/04/2002

кл. 32 -  минерални, газирани и негазирани води,
останати безапкохолни пијалаци, овошни напивки;
сирупи и останати состојки за подготвување
пијалаци
(210) TM 2002/312

(731) VINDIJA prehrambena industrija d.d.
Medimurska 6

(442) 31/12/2005
(731) Johns Manville AB
P.O. Box 7013
Svedska, SE

SE-250

07

HELSINGBORG,

(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ

(220) 23/04/2002
(442) 31/12/2005

42000 Varazdin, HR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

ул.”Питу Гули” 70, 1000 Скопје
(540)

(591) вербален со обични букви
(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 27 -  производи - фабрикати од фибер глас за
ѕидни и плафонски покривачи

кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч; месни
екстракти; конзервирано, сушено и варено овошје
и зеленчук; желеа, џемови, компоти; јајца; млеко,
козјо и кравјо, чоколадно млеко, млечни производи,
млечни напивки во кои преовладува млеко, јогурт,
кефир, сирење, шлаг, шлаг/павлака, павлака за
путер, путер, маргарин; масла за јадење и масти
кл. 32 -  минерални, газирани и негазирани води,
останати безапкохолни пијалаци, овошни напивки;
сирупи и останати состојки за подготвување
пијалаци

TM 2002/306
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(220) 24/04/2002

налепници; електронски машини за печатење  
налепници; машини за печатење   налепници за
компјутери, картриџи со ленти за електронски
машини за печатење   налепници; електронски
машини за изработка печати; електронски машини
за изработка на печати за компутери; печати,
делови и приклучоци за истите

(442) 31/12/2005
(731) Exxon Mobil Corporation, a New Jersey corpo–
ration 5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas
75039-2298,, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје

кл. 16 -   рачни машини за чукање, електрични
машини за чукање, електронски машини за чукање,
делови и приклучоци за истите вклучително и
тркала за печатење и рибони за печатење

(540)

EXXPOL ENHANCE

(210) TM 2002/317

(551) индивидуална

(442) 31/12/2005

(510, 511)
кл. 1 -  хемиски производи за индустријата, нау–
ката, фотографиите, како и за земјоделието,
градинарството и шумарството; сурови вештачки
смоли, посебно вештачки непреработени полипро–
пиленски смоли за употреба во автомобилската
индустрија; сурови пластични материи; вештачки
губрива; смеши за гаснење пожар; препарати за
калење и заварување метали; хемиски производи
за конзервирање прехранбени произвои; материи
за штавење; адхезиви (лепливи материи) наме–
нети за индустријата
(210) TM 2002/316

(220) 24/04/2002

(731) Diageo Brands B.V.
Molenwerf 10-12, 1014 BG Amsterdam, NL
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

BLUE LABEL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 - алкохолни напивки

(220) 24/04/2002
(442) 31/12/2005

(731) BROTHER INDUSTRIES, LTD
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,Nagoya, JP
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2002/318

(220) 25/04/2002
(442) 31/12/2005

(731) KOLINSKA Prehrambena industrija, d.d.
Kolinska ulica 1, 1544 Ljubljana, SI
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - печатари, ласерски печатари, „инк- џет”
печатари, печатари за компјутери, мобилни
печатари, компјутерски програми (софтвер)
што можат да се симнат, ласерски повеќе
функционални машини што имаат можности за
факсирање, печатење, копирање, скенирање и
видео каптирање, дигитални повеќе функционални
машини што имаат можности за факсирање,
печатење, копирање, скенирање и видео
каптирање, повеќе функционални машини со „инкџет” во боја, со можност за факсирање, печатење,
копирање, скенирање фото медиа каптирање,
делови и приклучоци за истите вклучително и
снимени медиуми со компјутерски програми
(софтвер), валци, тонерски картриџи за принтери
и картриџи со мастило за печатари; факсови,
ласерски факсови, делови и приклучоци за истите
вклучително и рибони со мастило за сраксови,
картриџи со рибони со мастило за факсови,
тонерски картриџи за факсови и термичка хартија
за факсови; електрични машини за печатење

Trgovski marki

(591) тродимензионална
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 21 -  стаклени шишиња, пластични шишиња
кл. 32 - минерални води и сода-води, како и
други безалкохолни пијалоци; овошни пијалоци
и овошни сокови; сирупи и други подготовки за
производство на пијалоци
кл. 39 -  услуги за полнење и пакување пијалоци,
особено минерални води и сода-води, како и
други безалкохолни пијалоци, овошни пијалоци и
овошни сокови
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(210) TM 2002/319

(220) 26/04/2002
(442) 31/12/2005

(731) ТУТУНСКИ КОМБИНАТ АД Скопје
ул.”11 Октомври” број 125, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

кл. 31 -  агруми /јужно овошје/, арашиди /овошје/,
бадеми /овошје/, бобинки во свежа состојба,
бобинки /овошје/, грозје /свежо/, дудинки, жита в
зрно /не се обработени/, жито, зрна /жита/, јачмен,
какао во зрна /во сурова состојба/, кокосов орев,
кола (орев кола), корени за употреба во исхраната,
кори /сурови/, костен во свежа состојба, круши,
лешници, лимони, ореви, портокали, пченица,
пченка, растенија, ’рж, свежо овошје, семе, трици
од жита, трици од жито, хмел, шеќерна трска

(591) сина,златна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 -  цигари, тутун, производи за пушачи
(210) TM 2002/321

(220) 07/05/2002
(442) 31/12/2005

(731) Друштво за производство и промет на големо
и мало ВАНИЛА ДОО експорт-импорт
ул. Мите Богоевски 1-б, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(591) во сите бои и комбинации
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - бадеми (слатки врз база на бадеми),
бадеми пржени во шеќер, бисквити, бомбони,
брашно (јадења врз база на брашно), брашно
(најфино пченкарно брашно), ванилија /арома/,
ванилин /надоместок за ванилија/, вафли, гриз,
гуми за џвакање, жита (снегулки од сушени жита),
згуснувачи за готвење на прехранбени продукти,
зобени снегулки, јуфки, какао, какао (производи
од какао), карамел бомбони, кафе, кафе (ароми),
кафе (надоместок за кафе), кафе (пијалоци врз
база на кафе), кафе (растителни производи
што го заменуваат кафето), компирово брашно
за употреба во исхраната, малтоза, марципан
/слатки од шеќер и бадем/, матична млеч за
исхрана на луѓето /не е за медицинска употреба/,
мед, медени слатки, меласа, мента (бомбони

TM 2002/319

од мента), мента за слатки, мирудии, мирудии /
зачини/,   мирудии,   ароматични, овошни слатки,
палачинки, природни засладувачи,прополис /про
извод на пчела/ за употреба на луѓето, пудинзи,
пченкарни снегулки, саќести слатки, скроб за
преупотреба во исхраната, слад (екстракт на слад)
за исхрана, слад (слатки од слад) за исхрана,
слад за исхрана, сладолед, сладолед (прашок за
сладолед), сладолед (средства за зацврстување
на сладоледот), слаткарски производи, слатки,
слатки (прашок за слатки), слатки (тесто за
слатки), слатки од бадем, сол за конзервирање
прехранбени продукти, торти, украси за слатки
/за јадење/, фондани /врста бомбони/, цимет /
мирудија/, црн шеќер, чајни колачиња /мињони/,
чоколадни пијалоци, чоколадно млеко /напивка/,
чоколада, шеќер, шеќерни производи, шеќерни
производи за украсување божиќни дрва

кл. 35 - агенции за увоз-извоз, анализа на
производна цена, вештачење на дејности /
еспертиза/, водење дејности (служби за давање
совети за водење одделни дејности), дејности
(констултации за водење на дејностите),
дејности (помош во водењето на дејностите),
дејности (професионални консултации), дејности
(советување за организирање и водење на
дејностите), демонстрација на производи,
документи (умножување на документи), економски
прогнози, информации за дејноста, информа–
тички картотеки
(водење
информатичките
картотеки), истражувања за дејностите, изложби
(организирање изложби) во комерцијални цели
или рекламни цели, изнајмување рекламен
простор, изнајмување рекламен материјал,
изводи од сметка (изработка на на изводи од
сметка), извоз (агенции за извоз - увоз), книги
(книговодство), консултации врзани за прашањата
на
персоналот,
книговодство,
лицитација
(продажба на лицитација), објавување рекламни     
текстови, обработка на текстови, огласување
/рекламирање/,
организирање
дејности
(советување за организирање на дејностите),
организирање изложби во комерцијални и
рекламни цели, пазар (побарувачка на пазарот),
пазар (проучување на пазарот), персонал
(вработување персонал), плакатирање /огла–
сување/, платни листови (изработка платни
листови), помош во управување во индустриски
или трговски претпријатија, пребарувања за
дејности, преместување (услуги за преместување
на претпријатија), преписи на соопштенија,
производни цени (анализа на производните
цени), промоција /продажба за трето лице/,
пропагандни дејности, проучување на пазарот
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/маркетинг/, проверка на сметки, распределба
/дистрибуција/ на примероци, рекламирање
по пат на радио, рекламирање по пат на
телевизија, рекламна документација (уредување
на рекламна документација), рекламна хроника,
рекламни агенции, рекламни огласи (ширење на
рекламните огласи), секретарство (секретарски
услуги), сметководство, соопштувања за дејноста,
статистичко информирање, стенографски услуги,
такси (изработка на такси), товарни вагони
(компјутерска локализација на товарни вагони),
трговски дејности (проценка на трговските
дејности), уредување излози, увоз - извоз (агенции
за увоз - извоз), ширење рекламен материјал /
трактати, проспекти, печатени примероци/
(210) TM 2002/322

(220) 07/05/2002
(442) 31/12/2005

(731) Друштво за производство и промет на големо
и мало ВАНИЛА ДОО експорт-импорт
ул. Мите Богоевски 1-б, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(591) црвена,бела и сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - бадеми (слатки врз база на бадеми),
бадеми пржени во шеќер, бисквити, бомбони,
брашно (јадења врз база на брашно), брашно
(најфино пченкарно брашно), ванилија /арома/,
ванилин /надоместок за ванилија/, вафли, гриз,
гуми за џвакање, жита (снегулки од сушени жита),
згуснувачи за готвење на прехранбени продукти,
зобени снегулки, јуфки, какао, какао (производи
од какао), карамел бомбони, кафе, кафе (ароми),
кафе (надоместок за кафе), кафе (пијалоци врз
база на кафе), кафе (растителни производи
што го заменуваат кафето), компирово брашно
за употреба во исхраната, малтоза, марципан
/слатки од шеќер и бадем/, матична млеч за
исхрана на луѓето /не е за медицинска употреба/,
мед, медени слатки, меласа, мента (бомбони
од мента), мента за слатки, мирудии, мирудии
/зачини/, мирудии, ароматични, овошни слатки,
палачинки, природни засладувачи, прополис /
производ на пчела/ за употреба на луѓето, пудинзи,
пченкарни снегулки, саќести слатки, скроб за
преупотреба во исхраната, слад (екстракт на слад)
за исхрана, слад (слатки од слад) за исхрана,
слад за исхрана, сладолед, сладолед (прашок за
сладолед), сладолед (средства за зацврстување
на сладоледот), слаткарски производи, слатки,
слатки (прашок за слатки), слатки (тесто за
слатки), слатки од бадем, сол за конзервирање
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прехранбени продукти, торти, украси за слатки
/за јадење/, фондани /врста бомбони/, цимет /
мирудија/, црн шеќер, чајни колачиња /мињони/,
чоколадни пијалоци, чоколадно млеко /напивка/,
чоколада, шеќер, шеќерни производи, шеќерни
производи за украсување божиќни дрва
кл. 31  - агруми /јужно овошје/, арашиди /овошје/,
бадеми /овошје/, бобинки во свежа состојба,
бобинки /овошје/, грозје /свежо/, дудинки, жита в
зрно /не се обработени/, жито, зрна /жита/, јачмен,
какао во зрна /во сурова состојба/, кокосов орев,
кола (орев кола), корени за употреба во исхраната,
кори /сурови/, костен во свежа состојба, круши,
лешници, лимони, ореви, портокали, пченица,
пченка, растенија, ’рж, свежо овошје, семе, трици
од жита, трици од жито, хмел, шеќерна трска
кл. 35 - агенции за увоз-извоз, анализа на
производна цена, вештачење на дејности   /
еспертиза/,водење дејности (служби за давање
совети за водење одделни дејности), дејности
(констултации за водење на дејностите),
дејности (помош во водењето на дејностите),
дејности (професионални консултации), дејности
(советување за организирање и водење на
дејностите), демонстрација на производи,
документи
(умножување
на
документи),
економски прогнози, информации за дејноста,
информатички картотеки (водење информатичките
картотеки), истражувања за дејностите, изложби
(организирање изложби) во комерцијални цели
или рекламни цели, изнајмување рекламен
простор, изнајмување рекламен материјал,
изводи од сметка (изработка на на изводи од
сметка), извоз (агенции за извоз - увоз), книги
(книговодство), консултации врзани за прашањата
на
персоналот,
книговодство,
лицитација
(продажба на лицитација), објавување рекламни     
текстови, обработка на текстови, огласување
/рекламирање/, организирање дејности (сове–
тување за организирање на дејностите),
организирање изложби во комерцијални и
рекламни цели, пазар (побарувачка на пазарот),
пазар (проучување на пазарот), персонал
(вработување персонал), плакатирање /огласу–
вање/, платни листови (изработка платни
листови), помош во управување во индустриски
или трговски претпријатија, пребарувања за
дејности, преместување (услуги за преместување
на претпријатија), преписи на соопштенија,
производни цени (анализа на производните
цени), промоција /продажба за трето лице/,
пропагандни дејности, проучување на пазарот
/маркетинг/, проверка на сметки, распределба
/дистрибуција/ на примероци, рекламирање
по пат на радио, рекламирање по пат на
телевизија, рекламна документација (уредување
на рекламна документација), рекламна хроника,
рекламни агенции, рекламни огласи (ширење на
рекламните огласи), секретарство (секретарски
услуги), сметководство, соопштувања за дејноста,
статистичко информирање, стенографски услуги,
такси (изработка на такси), товарни вагони
(компјутерска локализација на товарни вагони),
трговски дејности (проценка на трговските
дејности), уредување излози, увоз - извоз (агенции
за увоз - извоз), ширење рекламен материјал /
трактати, проспекти, печатени примероци/
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(210) TM 2002/332

(220) 07/05/2002

(210) TM 2002/339

(220) 07/05/2002

(442) 31/12/2005
(731) House of Prince A/S

(442) 31/12/2005
(731) PepsiCo, Inc

Tobaksvejen 4, 2860 Soborg, DK
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

700 Anderson Hill Road, Purchase, NY 10577, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

DANTON

PEPSI TWIST

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 34 - тутун, цигари, прибор за пушачи, кибрити
(210) TM 2002/333

кл. 32 - минерална и газирана вода и други
безалкохолни пијалоци; овошни пијалоци и
овошни сокови; сирупи, концентрати и други
препарати за правење напивки

(220) 07/05/2002
(442) 31/12/2005

(731) Laboratoires INNOTHERA, Societe par Actions
Simplifiee
7-9 Avenue Francois-Vincent Raspail, FR
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

(210) TM 2002/350

(442) 31/12/2005
(731) Allied Domecq Spirits & Wine Limited
The Pavilions Bridgwater Road, Bedminster
Down, BS13 8AR, Bristol, UK

ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

(220) 09/05/2002

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

FLEBODIA

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 -  фармацевтски препарати, имено веното–
ници
(210) TM 2002/336

(220) 07/05/2002
(442) 31/12/2005

(731) PHARMACIA & UPJOHN COMPANY

(551) индивидуална
(510, 511)

301 Henrietta Street , Kalamazoo , Michigan
49001, US

кл. 33  - вина, алкохоли (напивки), ликери, коктели;
алкохолни пијалоци

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

(210) TM 2002/351

(220) 09/05/2002
(442) 31/12/2005

(540)

XAL-EASE
(551) индивидуална
(510, 511)

(731) Syngenta Limited
Fernhurst, Haslemere, Surrey GU27 3JE, UK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

кл. 10 -   медицински направи за офталмолошка
употреба

QUADRIS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - препарати за уништување штетници; инсек–
тициди, фунгициди, хербициди, пестициди
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(210) TM 2002/352

(220) 10/05/2002
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(210) TM 2002/367

(442) 31/12/2005
(731) Dunhill Tobacco of London Limited
1A St.James‘s Street, London,SW1A 1EF, UK
(740) ПЕТКОВСКИ МИХАЈЛО, адвокат
ул.’’Јуриј  Гагарин’’  55/ 50, 1000, Скопје

(220) 17/05/2002
(442) 31/12/2005

(731) Фабрика за производство на пиво и
безалкохолни пијалоци ПИВАРА БИТОЛА АД
Индустриска б.б., MK
(540)

(540)

DUNHILL TOP LEAF
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 -  цигари, цигари (пури), тутун за замотување,
тутун и производи од тутун
(210) TM 2002/363

(220) 16/05/2002
(442) 31/12/2005

(731) PLIVA d.d.
Ulica grada Vukovara 49, 10000 Zagreb, HR
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

(591) сина, жолта, бела, црвена и црна
(551) индивидуална
(510, 511)

ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје

кл. 32 - пиво

(540)

(210) TM 2002/369

CETAVLON

(220) 21/05/2002
(442) 31/12/2005

(731) PepsiCo, Inc.
700 Anderson Hill Road, Purchase, NY 105777,
US

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и хигиенски
производи; средства за дезинфекција; производи
за уништување на животински штетници;
фунгициди и хербициди
(210) TM 2002/366

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(220) 17/05/2002
(442) 31/12/2005

(731) THE COCA - COLA COMPANY
Atlanta, Georgia, GA 30301, US
(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПјЕ  
бул. „Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8, 1000,
Скопје
(540)

DASANI
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.  32 - пијалоци, како вода за пиење, аромати–
зирана вода, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалоци како енергетски пијалоци
и пијалоци за спортисти; пијалоци од овошје и
овошни сокови; сирупи, концентрати и прашоци
за производство на пијалоци како минерална и
газирана вода, енергетски и спортски пијалоци,
овошни пијалоци и сокови
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(591) бела,светло и темно зелена, светло и темно
црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 - минерална и газирана вода и други безал–
кхолни пијалоци; овошни пијалоци и овошни
сокови; сирупи, концентрати, и други препарати
за правење напивки
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(210) TM 2002/370

(220) 21/05/2002

(210) TM 2002/378

(220) 24/05/2002

(442) 31/12/2005
(731) Nokia Corporation

(442) 31/12/2005
(731) Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited

Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, FI
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, GB
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  

ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)

NOKIA

BUPRADEX

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 9 - научни, наутички, геодетски, фотографски,
кинематографски,
оптички,
мерачки
(за
тежина), мерни, сигнализирачки, контролирачки
(супервизиски) апарати и инструменти, апарати и
инструменти за спасување и подучување; апарати
и инструменти за спроведување, вклучување,
трансформирање, акумулирање, регулирање
или контролирање на електрицитетот; апарати за
снимање, трансмисија или репродукција на звук
или слики; магнетни носачи на податоци, дискови
за снимање; автоматски машини за продажба и
механизми за апарати што работат на паричка;
регистер каси, калкулатори, опрема за обработка
на податоци и компјутери; компјутерски програми;
електрични апарати за продукција, снимање,
едитирање и трансмисија на звук, слики и
податоци
кл. 38 - телекоминикации
(210) TM 2002/372

кл. 5 - фармацевтски препарати и супстанции
(210) TM 2002/380

(220) 24/05/2002
(442) 31/12/2005

(731) АЛФА БАНКА АД СКОПЈЕ
ул. „Даме Груев” бр.1, MK
(740) ЕУРОКОМ дооел Скопје
бул. ‘’Кочо Рацин’’  7А 1/ 1, 1000, Скопје
(540)

ALPHA BANK
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 - осигурување, финансиски работи, моне–
тарни работи, работи поврзани со недвижен имот

(220) 22/05/2002
(442) 31/12/2005

(731) House of Prince A/S
Tobaksvejen 4, 2860 Soborg, DK
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2002/383

(220) 27/05/2002
(442) 31/12/2005

(731) РЕПЛЕКФАРМ АД
ул. „Козле” бр.188 Скопје, MK
(740) СТОПАНСКА
КОМОРА
НА
МАКЕДОНИЈА
ул. „Димитрие Чуповски” 13, 1000, Скопје
(540)

ПУЛМОЛИН
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанции што се користат
во медицината; храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди,
хербициди
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 - тутун, цигари, прибор за пушачи, кибрити

TM 2002/370

Trgovski marki

Glasnik,

(210) TM 2002/384
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(220) 27/05/2002
(442) 31/12/2005

во медицина; храна за бебиња; фластери,
материјал за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди;
хербициди

(731) РЕПЛЕКФАРМ АД
ул. „Козле” бр.188 Скопје, MK
(740) СТОПАНСКА
КОМОРА
НА
МАКЕДОНИЈА
ул. „Димитрие Чуповски” 13, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2002/387

(220) 27/05/2002
(442) 31/12/2005

(731) ГАЛЕНИКА АД Београд

ДИПАМ

ул. „Батајнички друм” б.б., YU
(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат

(551) индивидуална

Бул.’’ Партизански одреди’’  21, 1000, Скопје

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанции што се користат
во медицината; храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди,
хербициди
(210) TM 2002/385

(540)

HIBIDEКS DAP
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанции што се користат
во медицина; храна за бебиња; фластери,
материјал за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди;
хербициди

(220) 27/05/2002
(442) 31/12/2005

(731) РЕПЛЕКФАРМ АД
ул. „Козле” бр.188 Скопје, MK
(740) СТОПАНСКА
КОМОРА
НА
МАКЕДОНИЈА
ул. „Димитрие Чуповски” 13, 1000, Скопје

кл. 10 - медицински, хируршки, забарски и
ветеринарни апарати и инструменти; вештачки
екстремитети, очи и заби; ортопедски производи;
хируршки материјали за шиење

(540)

ГЛУКОНОРМ

(210) TM 2002/388

(551) индивидуална

(220) 27/05/2002
(442) 31/12/2005

(510, 511)

(731) ГАЛЕНИКА АД Београд

кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанции што се користат
во медицината; храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди,
хербициди
(210) TM 2002/386

ул. „Батајнички друм” б.б., YU
(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат
Бул.’’ Партизански одреди’’  21, 1000, Скопје
(540)

VIKOTEMP

(220) 27/05/2002

(551) индивидуална

(442) 31/12/2005

(510, 511)

(731) ГАЛЕНИКА АД Београд
ул. „Батајнички Друм” б.б., YU
(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат
Бул.’’ Партизански одреди’’  21, 1000, Скопје
(540)

CHYMORAL
(551) индивидуална

кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанции што се користат
во медицина; храна за бебиња; фластери,
материјал за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди;
хербициди
кл. 10 - медицински, хируршки, забарски и
ветеринарни апарати и инструменти; вештачки
екстремитети, очи и заби; ортопедски произвди;
хируршки материјали за шиење

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанции што се користат

Trgovski marki

TM 2002/388
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(210) TM 2002/389

(220) 27/05/2002

(210) TM 2002/391

(220) 27/05/2002

(442) 31/12/2005
(731) ГАЛЕНИКА АД Београд

(442) 31/12/2005
(731) ГАЛЕНИКА АД Београд

ул. „Батајнички друм” б.б., YU
(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат

ул. „Батајнички друм” б.б., YU
(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат

Бул.’’ Партизански одреди’’  21, 1000, Скопје
(540)

Бул.’’ Партизански одреди’’  21, 1000, Скопје
(540)

VIKOPRES

KAVIPRAN

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанции што се користат
во медицина; храна за бебиња; фластери,
материјал за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди;
хербициди

кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанции што се користат
во медицината; храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди;
хербициди

кл. 10 - медицински, хируршки, забарски и
ветеринарни апарати и инструменти; вештачки
екстремитети, очи и заби; ортопедски произвди;
хируршки материјали за шиење

кл. 10 - медицински, хируршки, забарски и
ветеринарни апарати и инструменти; вештачки
екстремитети, очи и заби; ортопедски производи;
хируршки материјали за шиење

(210) TM 2002/390

(220) 27/05/2002
(442) 31/12/2005

(731) ГАЛЕНИКА АД Београд
ул. „Батајнички друм” б.б., YU
(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат
Бул.’’ Партизански одреди’’  21, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2002/392

(220) 27/05/2002
(442) 31/12/2005

(731) ГАЛЕНИКА АД Београд
ул. „Батајнички друм” б.б., YU
(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат
Бул.’’ Партизански одреди’’  21, 1000, Скопје
(540)

VANTAL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанции што се користат
во медицина; храна за бебиња; фластери,
материјал за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди;
хербициди
кл. 10 - медицински, хируршки, забарски и
ветеринарни апарати и инструменти; вештачки
екстремитети, очи и заби; ортопедски произвди;
хируршки материјали за шиење

TM 2002/389

KAVINER
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанции што се користат
во медицината; храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди;
хербициди
кл. 10 - медицински, хируршки, забарски и
ветеринарни апарати и инструменти; вештачки
екстремитети, очи и заби; ортопедски производи;
хируршки материјали за шиење

Trgovski marki

Glasnik,

(210) TM 2002/393

(220) 27/05/2002
(442) 31/12/2005

(731) ГАЛЕНИКА АД Београд
ул. „Батајнички друм” б.б., YU

12/4, str. 133-266, dekemvri 2005 Skopje 185

(210) TM 2002/395

(220) 27/05/2002

(731) ГАЛЕНИКА АД Београд
ул. „Батајнички друм” б.б., YU

(442) 31/12/2005

(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат

(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат
Бул.’’ Партизански одреди’’  21, 1000, Скопје
(540)

Бул.’’ Партизански одреди’’  21, 1000, Скопје
(540)

DIMIGAL

KARIOFILZ
(551) индивидуална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанции што се користат
во медицината; храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди;
хербициди
кл. 10 - медицински, хируршки, забарски и
ветеринарни апарати и инструменти; вештачки
екстремитети, очи и заби; ортопедски производи;
хируршки материјали за шиење
(210) TM 2002/394

(220) 27/05/2002
(442) 31/12/2005

(731) ГАЛЕНИКА АД Београд

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанции што се користат
во медицината; храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди;
хербициди
(210) TM 2002/398

(442) 31/12/2005
(731) DaimlerChrysler Corporation, a Delaware corpo–
ration
1000 Chrysler Drive, Auburn Hills, Michigan
48326, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

ул. „Батајнички друм” б.б., YU

PACIFICA

(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат
Бул.’’ Партизански одреди’’  21, 1000, Скопје
(540)

(220) 29/05/2002

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 - моторни возила и делови за истите

KUPROVENT

(210) TM 2002/402
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанции што се користат
во медицината; храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди;
хербициди
кл. 10 - медицински, хируршки, забарски и
ветеринарни апарати и инструменти; вештачки
екстремитети, очи и заби; ортопедски производи;
хируршки материјали за шиење

(220) 30/05/2002
(442) 31/12/2005

(731) IVAX RESEARCH INC
4400 BISCAYNE BOULEVARD MIAMI, FLORIDA
33i37, US
(740) СТОПАНСКА
КОМОРА
НА
МАКЕДОНИЈА
ул. „Димитрие Чуповски” 13, 1000, Скопје
(540)

PAXENE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанции што се користат
во медицината; храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди,
хербициди

Trgovski marki

TM 2002/402
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(210) TM 2002/405

(220) 30/05/2002

(210) TM 2002/409

(220) 31/05/2002

(442) 31/12/2005
(731) NINE WEST DEVELOPMENT CORPORATION
200 West Ninth Street Plaza, Suite 700, Wilmington,
Delaware 19801, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје

(442) 31/12/2005
(731) ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА
ИНДУСТРИЈА „АЛКАЛОИД „ АД-Скопје
Бул. Александар Македонски
Скопје, MK

бр.12, 1000

(540)

(540)

LOTAR
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи
(210) TM 2002/410

(551) индивидуална

(220) 31/05/2002
(442) 31/12/2005

(510, 511)

(731) ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА
ИНДУСТРИЈА „АЛКАЛОИД „ АД-Скопје

кл. 25 - облека, чевли и капи
(210) TM 2002/407

Бул. Александар Македонски
Скопје, MK

(220) 31/05/2002
(442) 31/12/2005

(731) ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА
ИНДУСТРИЈА „АЛКАЛОИД „ АД-Скопје
Бул. Александар Македонски
Скопје, MK

бр.12, 1000

(540)

RISCH

бр.12, 1000
(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи

KORTAN

(210) TM 2002/411

(551) индивидуална

(220) 31/05/2002
(442) 31/12/2005

(510, 511)

(731) РЕПЛЕКФАРМ АД

кл. 5 - фармацевтски производи
(210) TM 2002/408

ул. „Козле” бр.188 Скопје, MK
(220) 31/05/2002
(442) 31/12/2005

(731) ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА
ИНДУСТРИЈА „АЛКАЛОИД „ АД-Скопје
Бул. Александар Македонски
Скопје, MK
(540)

(740) СТОПАНСКА
КОМОРА
НА
МАКЕДОНИЈА
ул. „Димитрие Чуповски” 13, 1000, Скопје
(540)

ОСПЕМОКС

бр.12, 1000

(551) индивидуална
(510, 511)

RISSCO
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи

TM 2002/405

кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанции што се користат
во медицината; храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди,
хербициди

Trgovski marki

Glasnik,

(210) TM 2002/412

(220) 31/05/2002
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(210) TM 2002/419

(442) 31/12/2005
(731) РЕПЛЕКФАРМ АД

(220) 03/06/2002
(442) 31/12/2005

(731) Dunhill Tobacco of London Limited

ул. „Козле” бр.188 Скопје, MK

1A St. James’s Street, London, SW1A 1EF, UK

(740) СТОПАНСКА
КОМОРА
НА
МАКЕДОНИЈА
ул. „Димитрие Чуповски” 13, 1000, Скопје

(740) ПЕТКОВСКИ МИХАЈЛО, адвокат

(540)

(540)

ул.’’Јуриј  Гагарин’’  55/ 50, 1000, Скопје

ДИФЛУЗОЛ
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанции што се користат
во медицината; храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди,
хербициди
(210) TM 2002/418

(220) 03/06/2002
(442) 31/12/2005

(731) Dunhill Tobacco of London Limited
1A St. James’s Street, London, SW1A 1EF, UK
(740) ПЕТКОВСКИ МИХАЈЛО, адвокат

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 - цигари, цигари (пури), тутун за замотување,
тутун за лулe, тутун и производи од тутун

ул.’’Јуриј  Гагарин’’  55/ 50, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2002/420

(220) 03/06/2002
(442) 31/12/2005

(731) Dunhill Tobacco of London Limited
1A St. James’s Street, London, SW1A 1EF, UK
(740) ПЕТКОВСКИ МИХАЈЛО, адвокат
ул.’’Јуриј  Гагарин’’  55/ 50, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 - цигари, цигари (пури), тутун за замотување,
тутун за лулe, тутун и производи од тутун
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 - цигари, цигари (пури), тутун за замотување,
тутун за лулe, тутун и производи од тутун

Trgovski marki
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(210) TM 2002/421

кабли наменети за копмјутерска мрежа, кабли за
клавијатура, мониторски кабли, кабли за мауси,
мултимедиа кабли, аудио кабли, кабли за телефон,
модем и факс, кабли за ленти и ЅСЅI кабли, сите
за употреба со компјутер и мрена опрема

(220) 04/06/2002

(442) 31/12/2005
(731) Трговско друштво за внатрешен и надворешен
промет ЗЕГИН Благој ДООЕЛ
ул. „Народен фронт” бр.5-3/1 - 1000 Скопје,
MK

кл. 11 - електрични вентилатори, тавански вен–
тилатори, клима уреди, портабл клима уреди,
инструменти за влага-навлажнување, апарати
проитв влага, унити за воздушна филтра–
ција и за чистење на воздухот наменети за
комерцијална и индустриска употреба. ПРВА
УПОТРЕБА:20001023. ПРВА УПОТРЕБА ВО
КОМЕРЦИЈА 20001023

(740) ЗЕГИН  ДООЕЛ Скопје
Ул. ‘’Народен фронт’’  бр.5-3/ 1, 1000, Скопје
(540)

KLAMOKS

кл. 42 -  консултански услуги на полето на способ–
носта и капацитетот на енергија, моќна доверба,
потреби за заштита на енергијата, инструменти
за заштита на енергијата, дизајн на мрежата и
на центарот за податоци и контрола на другите,
и дизајн на мрежата и на центарот на податоци
на системите за околина и контрола на другите.
ПРВА УПОТРЕБА: 19950101. ПРВА УПОТРЕБА
ВО КОМЕРЦИЈА19950101

(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 зо завои, материјали за
пломбирање заби и забарски смоли, средства
за дезинсекција, препрагати за уништување
штетници, фунгициди, хербициди
(210) TM 2002/427

(220) 05/06/2002

(442) 31/12/2005
(731) AMERICAN
POWER
CONVERSION
CORPORATION , a Massachusetts corporation
132 Fairgrounds Road, West Kingston,Rhode
Island 02892, US
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  

(210) TM 2002/429

(442) 31/12/2005
(731) GM DAEWOO AUTO & TECHNOLOGY COMPANY
199-1
Cheongcheon-2Dong,
Bupyung-Gu,
Incheon, KR
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје

LACETTI

(540)

APC

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 - патнички коли, спортски коли, амбулантни
возила, автобуси, камиони, омнибуси, комбиња,
електрични возила, мотори за сувоземни возила,
тркала за возила

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - средства за заштита на сензитивна опрема
за електроника и компјутери, компјутерски софтвер
програми за употреба со средства за електрична
заштита за мониторинг и автоматско исклучување
на компјутерски системи, рамка за компјутер и
опрема за заштита на компјутери и додатоци;
непрекинати снабдувачи на енергија; снабдувачи
на енергија, модуларни снабдувачи на енергија,
АС снабдувачи на енергија, DС снабдувачи на
енергија, DС-DС конвертори-преобразувачи,
превртувачи, батерии, трансформатори и елек–
трични дистрибутивни инструменти; батериски
кертриџи наменети за роковници во компјутер,
лаптоп компјутери, портабл компјутери и
непрекинати снабдувачи на енергија; компјутер
и компјутерски кабли за мрежно поврзување,
имено воздушни кабли за мрежно поврзување,
тенки воздушни кабли за мрежно поврзување,
универзални сериски кабли, знаковни кружни
кабли, V.35 кабли, коацијални кабли, паралелни
принтерски кабли, сериски кабли, оптички влажни

TM 2002/421

(220) 06/06/2002

(210) TM 2002/430

(220) 06/06/2002

(442) 31/12/2005
(731) GM DAEWOO AUTO & TECHNOLOGY COMPANY
199-1
Cheongcheon-2Dong,
Bupyung-Gu,
Incheon, KR
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

EVANDA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 - патнички коли, спортски коли, амбулантни
возила, автобуси, камиони, омнибуси, комбиња,
електрични возила, мотори за сувоземни возила,
тркала за возила
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(540)

(442) 31/12/2005
(731) Pharmacia & Upjohn Company
100 Route 206 North, Peapack, New Jersey, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

(591) во сите бои и комбинации

ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - фискален принтер
(210) TM 2002/442

(220) 11/06/2002
(442) 31/12/2005

(731) Advanced Micro Devices, Inc.
One AMD Place, PO Box 3453, Sunnyvale,
California 94088, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје

(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи во полето на
анти-инфламаторни аналгетици
(210) TM 2002/438

(220) 10/06/2002
(442) 31/12/2005

AMD OPTERON
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - компјутерски хардвер; полупроводнички
уреди; микропроцесорски модули; потсистеми за
компјутерски хардвер; и компјутерски софтвер,
имено, софтвер за оперативни системи, софтвер
за игри и софтвер за ЗД графика

(731) D-Link Corporation
20, Park Avenue 2, Science-Based Industrial Park,
Hsinchu, Taiwan R.O.C., TW
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ
ул.”Питу Гули” 70, 1000 Скопје

(210) TM 2002/444

(540)

(220) 12/06/2002
(442) 31/12/2005

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

(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 9 - принт сервери, свичеви, стална врска
помеѓу две различни врски (компјутерска или
комуникациска), бриџ рутери концентратори,
напојувања, адаптери, безжични компактни
мемориски флеш картички, интернет телефони,
антени безжични точки за пристап, модеми со
кабел, CD-RW/DVD-RW дигитални камери, CD
плеери, уреди за фаќање  сигнали на  слика, TV
тјунери, интернет радио апарати, кутии поставени
на врв, МРЗ плеери
(210) TM 2002/439

(220) 10/06/2002

TRACHISAN
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 -  фармацевтски препарати
(210) TM 2002/447

(442) 31/12/2005
(731) Hussein CHALAYAN
Top Flat, 71 Endell Street, London WC2H 9AJ ,
UK

(442) 31/12/2005
(731) Акци онерско друштво за промет со нафта и
нафтени деривати „МАКПЕТРОЛ” Скопје
ул.”Мито Хаџивасилев Јасмин” бр. 4,1000
Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

Trgovski marki

(220) 12/06/2002

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

HUSSEIN CHALAYAN
TM 2002/447

190 Glasnik, 12/4, str.133-266, dekemvri 2005 Skopje

(210) TM 2002/450

(551) индивидуална

(220) 14/06/2002
(442) 31/12/2005

(510, 511)
кл. 3 -   парфимериски производи, есенцијални
масла, козметички препарати, make-up производи
(шминка), млеко за тело, креми за лице и тело;
сапуни, гел за капење и туширање, талк пудри,
лосиони за коса и тело, дезодоранс за лична
употреба
кл. 25 -  облека; обувки (освен ортопетски обувки)
и капи
(210) TM 2002/448

(731) ZVIJEZDA,
dionicko
proizvodnju,trgovinu i usluge

drustvo

za

ul. Marijana Cavica br.1, Zagreb, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(220) 13/06/2002
(442) 31/12/2005

(731) ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ТРГОВИЈА
НА ГОЛЕМО И МАЛО ИКС МИЛЕДИ СОЊА И
ЖАКЛИНА ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ
1300 КУМАНОВО, Ул.”Лесковачка” бр.27 б, MK

(591) бела, жолта, црвена, зелена и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 -  сос од домати

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. “Апостол Гусларот” бр.4, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2002/451

(220) 14/06/2002
(442) 31/12/2005

(731) ZVIJEZDA,
dionicko
proizvodnju,trgovinu i usluge

drustvo

za

ul. Marijana Cavica br.1, Zagreb, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

(591) сите бои и комбинации

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 -  производи од жито, леб
(210) TM 2002/449

(220) 14/06/2002
(442) 31/12/2005

(731) McDonald‘s Corporation, One McDonald‘s Plaza
Oak Brook, Illinois 60523, US

(591) бела, жолта, црвена, зелена, маслинестозелена и
црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30  - сос од копрец

(740) ЧАКМАКОВА  БИЛЈАНА, АДВОКАТ
ул.”Св.Кл.Охридски”66/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2002/452

(220) 14/06/2002
(442) 31/12/2005

MCSALAD SHAKER
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; конзервирано, сушено и варено
овошје и зеленчук; желе, џемови, компоти; јајца,
млеко и млечни производи; масло и масти за
јадење
кл. 31 - земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрнени производи кои не се опфатени
со другите класи; животни (живи); свежо овошје и
зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе; храна
за животни; пивски слад

TM 2002/448

(731) S.C. JOHNSON & SON, INC.
1525 Howe Street Racine, Wisconsin 53403-2236,
US
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)

GLADE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - средства за освежување на воздухот;
дезодоранси за воздух; препарати за прочис–
тување на воздухот; средства за одземање на
непријатните мириси од штофови; дезодоранси
за ќилими и простории
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(220) 14/06/2002

(551) индивидуална

(442) 31/12/2005

(510, 511)
кл. 5 - гермицидни препарати; средства за дезин–
фекција во форма на течност и  спреј; препарати за
уништување на коров и штеточини; инсектициди;
средства за одбивање на инсекти; фунгициди;
средства за освежување на воздухот;дезодоранси
за воздух; препарати за прочистување на воздухот;
средства за одземање на непријатните мириси од
штофови; средства за заштита од молци

(731) S.C. JOHNSON & SON, INC.
1525 Howe Street Racine, Wisconsin 53403-2236,
US
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)

MR. MUSCOLO

(210) TM 2002/456

(220) 14/06/2002
(442) 31/12/2005

(551) индивидуална

(731) S.C. JOHNSON & SON, INC.

(510, 511)
кл. 3 - препарати за чистење, полирање, рибање и
со абразивно дејство; препарати за отстранување
на лак; препарати чија природа е восок за
употреба врз завршени и незавршени површини;
препарати за отстранување на восок; средства
за ослободување на дренажни испусти; сапуни;
детергенти
(210) TM 2002/454

1525 Howe Street Racine, Wisconsin 53403-2236,
US
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)

PRONTO

(220) 14/06/2002
(442) 31/12/2005

(731) S.C. JOHNSON & SON, INC.

(551) индивидуална
(510, 511)

1525 Howe Street Racine, Wisconsin 53403-2236,
US

кл. 3 - препарати за чистење,полирање,рибање и
со абразивно дејство; препарати за отстранување
на лак; препарати чија природа е восок за
употреба врз завршени и незавршени површини;
препарати за отстранување на восок; средства
за ослободување на дренажни испусти; сапуни;
детергенти

(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)

OFF !

(210) TM 2002/457

(220) 14/06/2002
(442) 31/12/2005

(551) индивидуална
(731) S.C. JOHNSON & SON, INC.

(510, 511)
кл. 5 -  гермицидни препарати; средства за дезин–
фекција во форма на течност и  спреј; препарати за
уништување на коров и штеточини; инсектициди;
средства за одбивање на инсекти; фунгициди;
средства за освежување на воздухот;дезодоранси
за воздух; препарати за прочистување на воздухот;
средства за одземање на непријатните мириси од
штофови; средства за заштита од молци
(210) TM 2002/455

(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)

BIOSHOUT

(220) 14/06/2002

(551) индивидуална

(442) 31/12/2005

(510, 511)

(731) S.C. JOHNSON & SON, INC.
1525 Howe Street Racine, Wisconsin 53403-2236,
US
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)

1525 Howe Street Racine, Wisconsin 53403-2236,
US

кл. 3  - препарати за чистење,полирање,рибање и
со абразивно дејство; препарати за отстранување
на лак; препарати чија природа е восок за
употреба врз завршени и незавршени површини;
препарати за отстранување на восок; средства
за ослободување на дренажни испусти; сапуни;
детергенти

RAID
Trgovski marki

TM 2002/457

192 Glasnik, 12/4, str.133-266, dekemvri 2005 Skopje

(210) TM 2002/458

(220) 14/06/2002

врз телото; средства за дезинфекција во форма
на течност и спреј кои не се користат врз телото;
препарати за уништување на коров и штеточини;
инсектициди; средства за заштита од молци;
средства за одбивање на инсекти; фунгициди;
препарати за уништување глодари; средства
за освежување на воздухот; дезодоранси за
воздух; препарати за прочистување на воздухот;
дезодоранси за ќилими и простории; средства за
одземање на непријатните мириси од штофови

(442) 31/12/2005
(731) S.C. JOHNSON & SON, INC.
1525 Howe Street Racine, Wisconsin 53403-2236,
US
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)

кл. 11 - апарат за прочистување на воздухот;
вентилациони филтри; електрични  неелектрични
уреди за прочистување на воздухот

RALLY

кл. 16 - пластични торби; пластични обвивки;
торби за чистење под вакум; хартиени крпи
за еднократна употреба за домашно чистење,
кои не се збогатени со хемиски средства или
соединенија

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 - антифриз препарати; препарати за одмрз–
нување
кл. 3 -   препарати за чистење,полирање,рибање
и со абразивно дејство; восоци за употреба врз
автомобили; заштитни премази од видот на
средства за полирање

кл. 21 - мали домашни прибори и садови (кои
не се од скапоцен метал, ниту се обложени
од истиот); чешли и сунѓери; четки кои не се
користат врз човечкото тело (различни од четки
за боење); материјали за правење четки; апарати,
инструменти; прибор и материјал за чистење,
полирање, абразија и триење; држач за сапун;
челична волна, пластични садови, ресасти
метли, крпи за еднократна употреба за бришење
прашина

кл. 5 - средства за освежување на воздухот; дезо–
доранси за воздух; препарати за прочистување
на воздухот; средства за одземање на непријатни
мириси од штофови
кл. 21 -  крпи за чистење
(210) TM 2002/459

(220) 14/06/2002
(442) 31/12/2005

(731) S.C.JOHNSON & SON, INC.
1525 Howe Street Racine, Wisconsin 53403-2236,
US

(210) TM 2002/461

(442) 31/12/2005
(731) ЦЕНТАР ЗА СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ СКОПЈЕ
ул. „Орце Николов” 155а (поранешна
Орце Николов 161, односна Пиринска 161)
1000Скопје, MK

(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)

(220) 14/06/2002

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - препарати за белење и други супстанции за
употреба врз штофови, вклучително и помагала
за пеглање; препарати за чистење, полирање,
рибање и со абразивно дејство; препарати за
употреба пред третман, како и за отстранување
на точки и дамки; препарати за отстранување
на лак; сапуни кои не се користат врз телото;
детергенти кои не се користат врз телото; восоци;
препарати чија природа е восок за употреба врз
завршени и незавршени површини; препарати за
отстранување на восок; средства за полирање
чевли, креми за чевли, средства за чистење
чевли; средства за ослободување на дренажни
испусти
кл. 4 -  свеќи, тенки восочни свеќи; фитили
кл. 5 -  гермицидни препарати кои не се користат

TM 2002/458

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16   - хартија, картон и производи од нив
што не се опфатени со другите класи; печатени
работи, списанија, часописи, книги, учебници,
книговезнички материјал; фотографии; канце–
лариски материјал; лепила за канцелариска и куќна
употреба; машини за пишување и канцелариски
прибор (освен мебел), материјали за пакување
што не се опфатени во другите класи; карти за
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играње, печатарски букви; клишиња
кл. 41  - образовни услуги; подготвување  настава,
соработка со училишта и други установи по
прашањата поврзани со изучување   странски
јазици, организирање настава по странски јазици
во работни организации кои пројавуваат интерес
за тоа, организирање семинари за стручно и
методско усовршување на наставниот кадар
по странски јазици; изработување и издавање
учебници и други помагала за интензивна настава
на странски јазици, магнетофонски снимања
за потрбите на наставата на аудиовизуелните
методи, снимање на ленти по учебници, како и
преведувања од странски јазици на македонски
јазик и обратно; организирање и изведување
испити за проверка на знаење од странски јазици
како и издавање соодветни документи за истото;
забава; спортски и културни активности
кл. 45 -   лични и општествени услуги што ги
даваат трети лица за задоволување на потребите
на поединците

за потрбите на наставата на аудиовизуелните
методи, снимање   ленти по учебници, како и
преведувања од странски јазици на македонски
јазик и обратно; организирање и изведување
испити за проверка на знаење од странски јазици
како и издавање соодветни документи за истото;
забава; спортски и културни активности
кл. 45 - лични и општествени услуги што ги даваат
трети лица за задоволување на потребите на
поединците
(210) TM 2002/463

(220) 14/06/2002
(442) 31/12/2005

(731) ЦЕНТАР ЗА СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ СКОПЈЕ
ул. „Орце Николов” 155а (поранешна
Орце Николов 161, односна Пиринска 161)
1000Скопје, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2002/462

(220) 14/06/2002
(442) 31/12/2005

(731) ЦЕНТАР ЗА СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ СКОПЈЕ
ул. „Орце Николов” 155а (поранешна
Орце Николов 161, односна Пиринска 161)
1000Скопје, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 -   хартија, картон и производи од нив
што не се опфатени со другите класи; печатени
работи, списанија, часописи, книги, учебници,
книговезнички
материјал;
фотографии;
канцелариски материјал; лепила за канцелариска
и куќна употреба; машини за пишување и
канцелариски прибор (освен мебел), материјали
за пакување што не се опфатени во другите класи;
карти за играње, печатарски букви; клишиња
кл. 41 -  образовни услуги; подготвување  настава,
соработка со училишта и други установи по
прашањата поврзани со изучување   странски
јазици, организирање настава по странски јазици
во работни организации кои пројавуваат интерес
за тоа, организирање семинари за стручно и
методско усовршување на наставниот кадар
по странски јазици; изработување и издавање
учебници и други помагала за интензивна настава
на странски јазици, магнетофонски снимања

Trgovski marki

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16   - хартија, картон и производи од нив,
што не се опфатени со другите класи; печатени
работи, списанија, часописи, книги, учебници,
книговезнички
материјал;
фотографии;
канцелариски материјал; лепила за канцелариска
и куќна употреба; машини за пишување и
канцелариски прибор (освен мебел), материјали
за пакување што не се опфатени во другите класи;
карти за играње, печатарски букви; клишиња
кл. 41 -  образовни услуги; подготвување  настава,
соработка со училишта и други установи по
прашањата поврзани со изучување   странски
јазици, организирање настава по странски јазици
во работни организации кои пројавуваат интерес
за тоа, организирање семинари за стручно и
методско усовршување на наставниот кадар
по странски јазици; изработување и издавање
учебници и други помагала за интензивна настава
на странски јазици, магнетофонски снимања
за потрбите на наставата на аудиовизуелните
методи, снимање   ленти по учебници, како и
преведувања од странски јазици на македонски
јазик и обратно; организирање и изведување
испити за проверка на знаење од странски јазици
како и издавање соодветни документи за истото;
забава; спортски и културни активности
кл. 45 -   лични и општествени услуги што ги
даваат трети лица за задоволување на потребите
на поединците
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(210) TM 2002/464

(220) 18/06/2002

(210) TM 2002/469

(220) 19/06/2002

(442) 31/12/2005
(731) Универзитет
„Св.Кирил
и
Методиј”
Фармацевтски Факултет Ц.О. Скопје
Ул. Водњанска бр. 17, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(442) 31/12/2005
(731) BioPartners GmbH
Baarermatte 6340 Barr , CH
(740) МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат
ул. „Васил Ѓоргов” 24/ 59, 1000, Скопје
(540)

RAVANEX
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати; санитарни
препарати за медицинска употреба; диететски
супстанции прилагодени за медицинска употреба,
храна за бебиња; фластери; материјали за завои;
материјали за попoлнување на забите; дентален
восок; дезинфициенси; фармацевтски препарати
за третман на хепатитис ц

(591) во сите бои и комбинации
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 -   средства за белење и други супстанции
за перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи, лосиони
за коси, препарати за нега на забите
кл. 5 -  фармацевтски  ветеринарни и санитарни
препарати, диететски супстанции што се користат
во медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди

(210) TM 2002/470

(442) 31/12/2005
(731) Nike International Ltd. Corporation of The Islands
Bermuda
One Bowerman Drive Beaverton, Oregon 970056453, US
(740) МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат
ул. „Васил Ѓоргов” 24/ 59, 1000, Скопје
(540)

кл. 41 -  образовни услуги, подготвување  настава
(210) TM 2002/465

(220) 18/06/2002
(442) 31/12/2005

(731) EASTMAN CHEMICAL
corporation

COMPANY

Delaware

100 North Eastman Road Kingsport, Tennessee
37660, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

KELVX
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1   - непреработени смоли што се користат
за пластични материјали изложени на високи
температури, за ознаки, за прозорец на покрив
(кровни отвори), автомобилска додатна опрема  
за употреба во градежништвото и конструкциите
кл. 17   екструдирани облици од пластика за општа
употреба во индустријата

(220) 19/06/2002

NIKE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - очила, вклучително очила за сонце, леќи,
рамки и футроли; рецепти за очила, леќи рамки
и футроли, кациги за спорт; копмјутерски хард–
вер и софтвер; глобални позициони системи;
персонални дигитални асистенти; калориметри;
дигитална аудио опрема, вклучително портабл
музички плеери, радио линк часовници и
двоизлезни радија
кл. 14   - часовници од сите видови вклучително
алтиметри, компаси, педометри, хронографи,
брзински дистанциран монитор со брзински сензор,
монитор за работењето на срце и часовници со
штоперица; алат за работа на скапоцени камења
со  јаки игли
кл. 18 - сите видови   спортски торби, ранец,
торба за чување работи, торби за чевли, торба
за топки, торби за лаптоп компјутери, рачни
торби, паричници, торби за патување, футроли
телефонски, торба за багаж, торби за книги и сите
врсти за чување  училишни материјали; чадори
кл. 25  - обувки, облека и капи
кл. 28 -  спортски стоки, спортска опрема и игри

TM 2002/464
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(210) TM 2002/471

(220) 19/06/2002

(591) во сите бои и комбинации

(442) 31/12/2005

(551) индивидуална

(731) Nike International Ltd. Corporation of The Islands
Bermuda
One Bowerman Drive Beaverton, Oregon 970056453, US
(740) МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат
ул. „Васил Ѓоргов” 24/ 59, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - очила, вклучително очила за сонце,
леќи, рамки и футроли; рецепти за очила,леќи
рамки и футроли, кациги за спорт; копмјутерски
хардвер и софтвер; глобални позициони системи;
персонални дигитални асистенти; калориметри;
дигитална аудио опрема, вклучително портабл
музички плеери, радио линк часовници и
двоизлезни радија
кл. 14 -  часовници од сите видови, вклучително
алтиметри, компаси, педометри, хронографи,
брзински дистанциран монитор со брзински сензор,
монитор за работењето на срце и часовници со
штоперица;  алат за работа на скапоцени камења
со јаки игли
кл. 18 - сите видови   спортски торби, ранец,
торба за чување работи, торби за чевли, торба
за топки, торби за лаптоп компјутери, рачни
торби, паричници, торби за патување, футроли
телефонски, торба за багаж, торби за книги и сите
врсти за чување училишни материјали; чадори
кл. 25  - обувки, облека и капи
кл. 28  - спортски стоки, спортска опрема и игри
(210) TM 2002/474

(220) 20/06/2002
(442) 31/12/2005

(731) Трговско
радиодифузно
ТЕЛЕВИЗИЈА ДООЕЛ Скопје

друштво

А1

ул. Перо Наков бр. 60,1000 Скопје, Република
Македонија., MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)
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(510, 511)
кл. 38 -  електронска пошта, емитување телевизиски
програми, изнајмување апарати за пренос на
пораки, кабелска телевизија, комуникации по
пат на сметачки терминали, новинарски агенции,
подвижна радио телефонија, пораки (пренос на
пораки), пренос на телефакс пораки, пренос на
телеграми, радиофонски емисии, радиофонски
врски, радиотехнички служби, сметач (пренос
на пораки и слики со сметач), телефонски
служби,
телефонски
врски,
телеграфски
служби, телеграфски врски, телеграми (праќање
телеграми), телекс служби, телевизиски емисии,
упатства за телекомуникации
кл. 41 -   видео ленти (изнајмување на видео
лентите), видео ленти (производство на филмови
на видео летни), дискотеки (услуги на дискотеките),
забавни паркови /циркуси/, игри за пари, изложби
(организирање изложби во културни или воспитни
цели), изнајмување радио и телевизиски апарати,
изнајмување стадиони, изнајмување видео
ленти, кампови за летување (услуги на капмовите
за летување) /забава/, кино-студио, кино сали
(користење на кино салите), киноапаратура
(изнајмување киноапаратура и прибор), клубови
(услуги на кубови) /забава или гледање/,
книги (изнајмување на книгите), коцкарници
/игри/ (услуги на коцкарниците), конфренции
(организирање и водење консреренции), конгреси
(организирање и водење конгреси), магнетоскопи
(изнајмување магнетоскопи), модни агенции
за уметници, монтажа на радио и телевизиски
програми,
музејски
услуги
/презентација,
изложби/, објавување текстови /текстови што
не се рекламни/, приредби (изнајмување
декор за приредби), приредби (одржување на
приредби), разговори (организирање и водење
на разговорите), разонода, разонода по пат на
радио, разонода по пат на телевизија, семинари
(организирање и водење семинари), симпозиуми
(организирање и водење симпозиуми), слободно
време (услуги врзани за исполнување на
слободното време), студио за снимање (услуги
на студио за. снимање), театарски претстави,
тонски снимки (изнјамување на тонските снимки),
филмови (изнајмување на филмовите)
кл. 42 -  авторски права (регулирање на авторските
права), агенции за сместување /хотели,
пансиони/, архитектура, брачни агенции, видео
ленти (снимање на видео лентите), инженеринг,
инженерски
нацрти,
индустриски
дизајн
индустриско обликување, изградба (изработка
нацрти за изградба), истражување и развиток на
нови производи (трето лице), изложби (осигурување
/набавка/ на простор за изложби), изналмување
софтвер, изработка (концепирање) на софтвер,
консултации во врска со сметачи, лиценци за
интелектуална сопственост (отстапување на
лиценци за интелектуална сопственост), модни
цртачи (услуги на модните цртачи), модни
извештаи (информации за модата), офсет
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печатење, оверување на изворни уметнички дела,
печатарство, преведувачки услуги, разработка на
технички проекти, репортерски услуги, сметачи
(изнајмување сметачи), сметачи (програмирање
на сметачите), совети за градежништво, совети за
интелектуална сопственост, стручни консултации  
(не се однесуваат на водење на работите),
централна база на податоци (изнајмување време
за пристап до базите на податоци), цртачи на
амбалажа (услуги на цртачите на амбалажа)
(210) TM 2002/480

(220) 21/06/2002
(442) 31/12/2005

(731) BELUPO - LIJEKOVI I KOZMETIKA d.o.o.
Danica 5, 48000 Koprivnica, HR

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и медицински препарати и
супстанции
(210) TM 2002/486

(442) 31/12/2005
(731) Glaxo Group Limited
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, England UB6 ONN, UK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

NORATAK

ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

(220) 21/06/2002

(551) индивидуална
(510, 511)

HERPLEX

кл. 5 - фармацевтски и медицински препарати и
супстанции

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 -  фармацевтски производи
(210) TM 2002/484

(220) 21/06/2002
(442) 31/12/2005

(731) Craw Daddy Licensing Inc
15821 Ventura Blvd. Suite 500, Encio CA 91436,
US

(210) TM 2002/490

(442) 31/12/2005
(731) „ЈАКА - 80” АД Радовиш ОЕ Развој
ул. Маршал Тито бр. 2, Радовиш, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

OCULIN

ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(220) 24/06/2002

(551) индивидуална

CINDY CRAWFORD
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - сапуни, парфимерија (парфимериски произ–
води), есенцијални масла, препарати за нега на
телото и убавината (препарати за разубавување),
препарати за коса, пасти за заби
(210) TM 2002/485

(220) 21/06/2002
(442) 31/12/2005

(731) SmithKline Beecham p.l.c.
980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8
9GS, GB
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди,
хербициди
(210) TM 2002/491

(220) 25/06/2002
(442) 31/12/2005

(731) Toyotomi Co., Ltd.
5-17 Momozono-cho, Mizuho-ku Nagoya-shi,
Aichi-ken, JP
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ
ул.”Питу Гули” 70, 1000 Скопје

(540)

EVOCAIR
TM 2002/480

Trgovski marki

Glasnik,

(540)

(591) црна, бела, црвена, жолта, розева и бордо
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 11 - гасни печки, печки на алкохол, печки што
работат на масло, парафин, керозин или петролеј
како гориво; шпорети кои работат на масло,
керозин, или петролеј како гориво; калорифери
(греалки што работат на принцип на вентилатор)
(210) TM 2002/492

(220) 25/06/2002
(442) 31/12/2005

(731) Митко Пиперкоски, Златко Ефремов
ул. Михаил Чаков 13/1/3, Скопје, ул. Вич бр.
22/1-5, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

INTEC
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - агенции за трговски информации, агенции
за увоз - извоз, водење дејност (служби за
давање совети за водење одделни дејности),
дејности (консултации за водење на дејностите),
демонстрација
на
производи,
документи
(умножување на документи), истражувања за
дејностите, изложби (организирање изложби) во
комерцијални или рекламни цели, изнајмување
рекламен простор, изнајмување рекламен
материјал, извоз (агенции за извоз-увоз), јавно
мислење (испитување на јавното мислење),  
книги (книговодство),   консултации   врзани за
прашањата на персоналот, лицитација (прода–
жба на лицитација), манекени (манекенски
услуги) во рекламни и промовирачки цели на
продажбата, објавување рекламни текстови,
обработка на текстови, огласување /рекла–
мирање/, организирање дејности (совети за
организирање на дејностите), организирање
изложби во комерцијални и рекламни цели, пазар
(побарувачка на пазарот), пазар (проучување
на пазарот), персонал (вработување персонал),
плакатирање /огласување/, помош во управување
со индустриски или трговски претпријатија,
пребарувања за дејности, преместување (услуги
за преместување на претпријатијата), преписи
на соопштенија, претплата на весници (услуги
за претплата на весници) /за трето лице/,
пропагандни дејности, проучување на пазарот   /
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маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по
пат на радио,  рекламирање  по  пат  на телевизија,  
рекламна документација (уредување на рекламна
документација), рекламна хроника, рекламни
агенции, рекламни огласи (ширење рекламни
огласи), соопштувања за дејноста, статистичко
информирање, стенографски услуги, телефонско
одговарање (служби за телефонско одговорање)
/за отсутни претплатници/, трговски дејности
(проценка на трговските дјености), уредување
излози, увоз - извоз (агенции за увоз - извоз)
кл. 38 - електронска пошта, емитување телевизиски
програми, изнајмување апарати за пренос на
пораки, кабелска телевизија, комуникации no
пат на сметачки терминали, новинарски агенции,
подвижна радио телефонија, пораки (пренос на
пораките), пренос на телефакс пораки, пренос на
телеграми, радиофонски емисии, радиофонски
врски, радиотехнички служби, сметач (пренос
на пораки и слики со сметач), телефонски
служби,
телефонски
врски,
телеграфски
служби, телеграфски врски, телеграми (праќање
телеграми), телекс    служби,    телевизиски   
емисии,   упатства   за телекомуникации
кл. 42 - авторски права (регулирање на авторските
права, видео ленти (снимање на видео лентите),
инженеринг, инженерски нацрти, индустриски  
дизајн,   индустриско обликување,   изградба
(изработка нацрти за изградба), истражување и
развиток на нови производи (трето лице), изложби
(осигурување /набавка/  на простор за изложби),
изнајмување софтвери, изработка (концепирање )  
софтвер, консултации во врска со сметачи, лиценци
за интелектуална сопственост (отстапување
на лиценците за интелектуална сопственост),
модни цртачи (услуги на модните цртачи), модни
извештаи (информации за модата), офсет
печатење, оверување на изворни уметнички дела,
печатарство, преведувачки услуги,  разработка  на
технички   проекти,   репортерски услуги, сметачи
(изнајмување сметачи), сметачи (програмирање
на сметачите), совети за градежништво, совети за
интелектуална сопственост, стручни консултации
(не се однесуваат на водење на работите),
централна база на податоци (изнајмување време
за пристап до базите на податоци), цртачи на
амбалажа (услуги на цртачите на  амбалажа)
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(210) TM 2002/493

(220) 25/06/2002

на пораки и слики со сметач), телефонски
служби, телефонски врски, телеграфски служби,
телеграфски врски, телеграми (праќање теле–
грами), телекс   служби,   телевизиски   емисии,   
упатства   за телекомуникации

(442) 31/12/2005
(731) Митко Пиперкоски, Златко Ефремов
ул. Михаил Чаков 13/1/3, ул. Вич бр. 22/1-5, 1000
Скопје, MK

кл. 42 - авторски права (регулирање на авторските
права, видео ленти (снимање на видео лентите),
инженеринг, инженерски нацрти, индустриски  
дизајн,   индустриско обликување,   изградба
(изработка нацрти за изградба), истражување и
развиток на нови производи (трето лице), изложби
(осигурување /набавка/ на простор за изложби),
изнајмување софтвери, изработка (концепирање )
софтвер, консултации во врска со сметачи, лиценци
за интелектуална сопственост (отстапување
на лиценците за интелектуална сопственост),
модни цртачи (услуги на модните цртачи), модни
извештаи (информации за модата), офсет
печатење, оверување на изворни уметнички дела,
печатарство, преведувачки услуги,  разработка  на
технички   проекти,   репортерски услуги, сметачи
(изнајмување сметачи), сметачи (програмирање
на сметачите), совети за градежништво, совети за
интелектуална сопственост, стручни консултации
(не се однесуваат на водење на работите),
централна база на податоци (изнајмување време
за пристап до базите на податоци), цртачи на
амбалажа (услуги на цртачите на  амбалажа)

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

INTECSYSTEM
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - агенции за трговски информации, агенции
за увоз - извоз, водење дејност (служби за
давање совети за водење одделни дејности),
дејности (консултации за водење на дејностите),
демонстрација
на
производи,
документи
(умножување на документи), истражувања за
дејностите, изложби (организирање изложби) во
комерцијални или рекламни цели, изнајмување
рекламен простор, изнајмување рекламен
материјал, извоз (агенции за извоз-увоз), јавно
мислење (испитување на јавното мислење),  
книги (книговодство),   консултации   врзани
за прашањата на персоналот, лицитација
(продажба на лицитација), манекени (манекенски
услуги) во рекламни и промовирачки цели на
продажбата, објавување рекламни текстови,
обработка на текстови, огласување /рекл–
амирање/, организирање дејности (совети за
организирање на дејностите), организирање
изложби во комерцијални и рекламни цели, пазар
(побарувачка на пазарот), пазар (проучување
на пазарот), персонал (вработување персонал),
плакатирање /огласување/, помош во управување
со индустриски или трговски претпријатија,
пребарувања за дејности, преместување (услуги
за преместување на претпријатијата), преписи
на соопштенија, претплата на весници (услуги
за претплата на весници) /за трето лице/,
пропагандни дејности, проучување на пазарот /
маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по
пат на радио,  рекламирање  по  пат  на телевизија,  
рекламна документација (уредување на рекламна
документација), рекламна хроника, рекламни
агенции, рекламни огласи (ширење рекламни
огласи), соопштувања за дејноста, статистичко
информирање, стенографски услуги, телефонско
одговарање (служби за телефонско одговорање)
/за отсутни претплатници/, трговски дејности
(проценка на трговските дјености), уредување
излози, увоз - извоз (агенции за увоз - извоз)
кл. 38 -  електронска пошта, емитување телевизиски
програми, изнајмување апарати за пренос на
пораки, кабелска телевизија, комуникации no
пат на сметачки терминали, новинарски агенции,
подвижна радио телефонија, пораки (пренос на
пораките), пренос на телефакс пораки, пренос на
телеграми, радиофонски емисии, радиофонски
врски, радиотехнички служби, сметач (пренос

TM 2002/493

(210) TM 2002/496

(220) 28/06/2002
(442) 31/12/2005

(731) ТУТУНСКИ КОМБИНАТ АД Скопје
Ул. 11 Октомври бр. 125, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) темно сина, бела и сребрена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 - тутун, цигари, производи за пушачи
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(210) TM 2002/506

(220) 02/07/2002

12/4, str. 133-266, dekemvri 2005 Skopje 199

(210) TM 2002/509

(220) 02/07/2002

(442) 31/12/2005

(442) 31/12/2005

(731) YILDIZ HOLDING A.S.
Davutpasa Caddesi No. 10, Topkapi, Istanbul, TR

(731) YILDIZ HOLDING A.S.
Davutpasa Caddesi No. 10, Topkapi, Istanbul, TR

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

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

(540)

(540)

(591) црна, црвена, бела, светло и темно: жолта, окер
(551) индивидуална

(591) темно и светло: сина, кафена, окер, карамела;
црвена, бела

(510, 511)
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
житарици, леб, колачи и торти, слатки, сладоледи;
мед, меласа, квасец, прашок за пециво; сол,
сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии, мраз;
а особено чоколади, бисквити, кекси, вафли,
бисквити прелиени со чоколада и вафли прелиени
со чоколада

(551) индивидуална

(210) TM 2002/508

(510, 511)
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
житарици, леб, колачи и торти, слатки, сладоледи;
мед, меласа, квасец, прашок за пециво; сол,
сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии, мраз;
а особено чоколади, бисквити, кекси, вафли,
бисквити прелиени со чоколада и вафли прелиени
со чоколада

(220) 02/07/2002
(442) 31/12/2005

(731) YILDIZ HOLDING A.S.
Davutpasa Caddesi No. 10, Topkapi, Istanbul, TR
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2002/511

(220) 02/07/2002
(442) 31/12/2005

(731) YILDIZ HOLDING A.S.
Davutpasa Caddesi No. 10, Topkapi, Istanbul, TR
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(591) црна, црвена, жолта, бела
(551) индивидуална

(591) црна, црвена, бела, портокалова, светло и
темножолта
(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
житарици, леб, колачи и торти, слатки, сладоледи;
мед, меласа, квасец, прашок за пециво; сол,
сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии, мраз;
а особено чоколади, бисквити, кекси, вафли,
бисквити прелиени со чоколада и вафли прелиени
со чоколада

(510, 511)
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жита, леб, колач и торти, слатки, сладоледи; мед,
меласа, квасец, прашок за печиво; сол, сенф;
оцет, сосови (како мирудии); мирудии, мраз;
а особено чоколада, бисквити, кекси, вафли,
бисквити прелиени со чоколада и вафли прелиени
со чоколада

Trgovski marki

TM 2002/511
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(210) TM 2002/512

(220) 02/07/2002

(210) TM 2002/514

(442) 31/12/2005
(731) YILDIZ HOLDING A.S.

(220) 02/07/2002
(442) 31/12/2005

(731) YILDIZ HOLDING A.S.

Davutpasa Caddesi No. 10, Topkapi, Istanbul, TR
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

Davutpasa Caddesi No. 10, Topkapi, Istanbul, TR
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје

ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје

(540)

(540)

(591) темно и светло сина, кафена, жолто-кафена,
карамел, црвена, жолта, бела

(591) темно и светло црвена, жолта, жолто-кафена,
портокалова, кафена, сина, црна и бела

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жита, леб, колач и торти, слатки, сладоледи; мед,
меласа, квасец, прашок за печиво; сол, сенф;
оцет, сосови (како мирудии); мирудии, мраз;
а особено чоколада, бисквити, кекси, вафли,
бисквити прелиени со чоколада и вафли прелиени
со чоколада

(210) TM 2002/513

(220) 02/07/2002
(442) 31/12/2005

(731) YILDIZ HOLDING A.S.
Davutpasa Caddesi No. 10, Topkapi, Istanbul, TR
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жита, леб, колач и торти, слатки, сладоледи; мед,
меласа, квасец, прашок за печиво; сол, сенф;
оцет, сосови (како мирудии); мирудии, мраз;
а особено чоколада, бисквити, кекси, вафли,
бисквити прелиени со чоколада и вафли прелиени
со чоколада

(210) TM 2002/515

(220) 02/07/2002
(442) 31/12/2005

(731) YILDIZ HOLDING A.S.
Davutpasa Caddesi No. 10, Topkapi, Istanbul, TR
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(591) црвена ,сина, бела, зелена, темно и светло жолта,
жолто-кафена, кафена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жита, леб, колач и торти, слатки, сладоледи; мед,
меласа, квасец, прашок за печиво; сол, сенф;
оцет, сосови (како мирудии); мирудии, мраз;
а особено чоколада, бисквити, кекси, вафли,
бисквити прелиени со чоколада и вафли прелиени
со чоколада

TM 2002/512

(591) црвена, сина, бела, жолто-кафена, жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жита, леб, колач и торти, слатки, сладоледи; мед,
меласа, квасец, прашок за печиво; сол, сенф;
оцет, сосови (како мирудии); мирудии, мраз;
а особено чоколада, бисквити, кекси, вафли,
бисквити прелиени со чоколада и вафли прелиени
со чоколада

Trgovski marki

Glasnik,

(210) TM 2002/516

(220) 02/07/2002
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(210) TM 2002/518

(220) 03/07/2002

(442) 31/12/2005
(731) YILDIZ HOLDING A.S.

(442) 31/12/2005
(731) ТД КОНТИ ХИДРОПЛАСТ ДИМИТАР ДООЕЛ

Davutpasa Caddesi No. 10, Topkapi, Istanbul, TR
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Индустриска бб, Гевгелија, MK
(540)

ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје

КОНТИ

(540)
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 1 - сурови пластични материи (полиетиленски
и полипропиленски црева и цевки)
кл. 17 - полуфабрикати од пластични материјали,
свитливи неметални цевки (полиетиленски и
полипропиленски црева и цевки)
кл. 37 - инсталациски уреди (монтажа и проек–
тирање на водоводни и канализациони системи)

(591) жолта, црвена, зелена и темно сина
(551) индивидуална

(220) 03/07/2002
(442) 31/12/2005

(731) ТД КОНТИ ХИДРОПЛАСТ ДИМИТАР ДООЕЛ

(510, 511)
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жита, леб, колач и торти, слатки, сладоледи; мед,
меласа, квасец, прашок за печиво; сол, сенф;
оцет, сосови (како мирудии); мирудии, мраз;
а особено чоколада, бисквити, кекси, вафли,
бисквити прелиени со чоколада и вафли прелиени
со чоколада
(210) TM 2002/517

(210) TM 2002/519

(220) 02/07/2002
(442) 31/12/2005

(731) MasterCard international Incorporated
2000 Purchase Street, Purchase, New York 105772509, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Индустриска бб, Гевгелија, MK
(540)

КОНТИ 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 уреди (монтажа и проек–
тирање на водоводни и канализациони системи)

ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

MASTERCARD ADVISORS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - услуги поврзани со деловно раководење;
маркетиншки услуги; маркетиншки консалтинг
услуги; деловно професионални консултации;
маркетиншки агенциски услуги (услуги што ги
пружаат маркетиншките агенции); маркетиншко
и деловно истажување; услуги поврзани со
одржување на односи со јавноста; обезбедување
информации и обука во врска со рекламни,
маркетиншки и комуникациски стратегии

Trgovski marki

TM 2002/519
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(210) TM 2002/521

(220) 05/07/2002

(210) TM 2002/524

(442) 31/12/2005
(731) YILDIZ HOLDING A.S.

(220) 05/07/2002
(442) 31/12/2005

(731) Gallaher Limited

Davutpasa Caddesi No. 10, Topkapi, Istanbul, TR
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

Members Hill, Brooklands Road WEYBRIDGE,
Surrey KT13 OQU, , UK
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ
ул.”Питу Гули” 70, 1000 Скопје
(540)

(591) жолта, темно сина, црвена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жита, леб, колач и торти, слатки, сладоледи; мед,
меласа, квасец, прашок за печиво; сол, сенф;
оцет, сосови (како мирудии); мирудии, мраз;
а особено чоколада, бисквити, кекси, вафли,
бисквити прелиени со чоколада и вафли прелиени
со чоколада
(210) TM 2002/522

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 - тутун, преработен или непреработен;тутун
за пушење, тутун за лулиња, тутун за рачно
завиткување, тутун за џвакање; цигари, пури,
цигарилоси; супстанции за пушење што се
продаваат одделно или заедно со тутунот a   не
се   за медицински намени или не се наменети
за лекување; бурмут; пушачки артикли вклучени
во класата 34; хартија за цигари и цигарилоси,
чибуци, лулиња и кибрити

(220) 05/07/2002
(442) 31/12/2005

(731) The Procter & Gamble Company, a corporation
organised and existing under the laws of the
State of Ohio
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio,
US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2002/525

(220) 05/07/2002
(442) 31/12/2005

(731) Gallaher Limited
Members Hill, Brooklands Road WEYBRIDGE,
Surrey KT13 OQU, , UK
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ
ул.”Питу Гули” 70, 1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - сапуни, парфимерија, есенцијални масла,
препарати за нега на телото и убавината, лосиони
за коса; пасти за заби; преимпрегнирани крпи
направени од хартија и/или целулоза
кл. 5 - хигиенски производи
кл. 16 - артикли направени од хартија или целулоза
за санитарни намени, вклучително пелени за
еднократна употреба направени од хартија и/или
целулоза
кл. 25 - артикли за облекување

TM 2002/521

Trgovski marki

Glasnik,

(551) индивидуална
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(540)

(510, 511)
кл. 34 - тутун, преработен или непреработен; тутун за
пушење, тутун за лулиња, тутун за рачно завиткување,
тутун за џвакање; цигари, пури, цигарилоси;
супстанции за пушење што се продаваат одделно
или заедно со тутунот a  не се  за медицински намени
или не се наменети за лекување; бурмут; пушачки
артикли вклучени во класата 34; хартија за цигари и
цигарилоси, чибуци, лулиња и кибрити
(210) TM 2002/526

(220) 05/07/2002
(442) 31/12/2005

(731) Gallaher Limited
Members Hill, Brooklands Road WEYBRIDGE,
Surrey KT13 OQU, , UK
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ

(551) индивидуална

ул.”Питу Гули” 70, 1000 Скопје

(510, 511)

(540)

кл. 34 - тутун, преработен или непреработен;
тутун за пушење, тутун за лулиња, тутун за
рачно завиткување, тутун за џвакање; цигари,
пури, цигарилоси; супстанции за пушење што се
продаваат одделно или заедно со тутунот a   не
се   за медицински намени или не се наменети
за лекување; бурмут; пушачки артикли вклучени
во класата 34; хартија за цигари и цигарилоси,
чибуци, лулиња и кибрити
(210) TM 2002/528

(220) 05/07/2002
(442) 31/12/2005

(731) Gallaher Limited
Members Hill, Brooklands Road WEYBRIDGE,
Surrey KT13 OQU, , UK
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ
ул.”Питу Гули” 70, 1000 Скопје

(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 34 - тутун, преработен или непреработен;
тутун за пушење, тутун за лулиња, тутун за
рачно завиткување, тутун за џвакање; цигари,
пури, цигарилоси; супстанции за пушење што се
продаваат одделно или заедно со тутунот a   не
се   за медицински намени или не се наменети
за лекување; бурмут; пушачки артикли вклучени
во класата 34; хартија за цигари и цигарилоси,
чибуци, лулиња и кибрити
(210) TM 2002/527

(220) 05/07/2002
(442) 31/12/2005

(731) Gallaher Limited
Members Hill, Brooklands Road WEYBRIDGE,
Surrey KT13 OQU, , UK
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ
ул.”Питу Гули” 70, 1000 Скопје

Trgovski marki

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 - тутун, преработен или непреработен;
тутун за пушење, тутун за лулиња, тутун за

TM 2002/525
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рачно завиткување, тутун за џвакање; цигари,
пури, цигарилоси; супстанции за пушење што се
продаваат одделно или заедно со тутунот a   не
се   за медицински намени или не се наменети
за лекување; бурмут; пушачки артикли вклучени
во класата 34; хартија за цигари и цигарилоси,
чибуци, лулиња и кибрити
(210) TM 2002/529

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 - тутун, преработен или непреработен;
тутун за пушење, тутун за лулиња, тутун за
рачно завиткување, тутун за џвакање; цигари,
пури, цигарилоси; супстанции за пушење што се
продаваат одделно или заедно со тутунот a   не
се   за медицински намени или не се наменети
за лекување; бурмут; пушачки артикли вклучени
во класата 34; хартија за цигари и цигарилоси,
чибуци, лулиња и кибрити

(220) 05/07/2002
(442) 31/12/2005

(731) Gallaher Limited
Members Hill, Brooklands Road WEYBRIDGE,
Surrey KT13 OQU, , UK
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ

(210) TM 2002/534

ул.”Питу Гули” 70, 1000 Скопје

(220) 05/07/2002
(442) 31/12/2005

(540)

(731) Gallaher Limited
Members Hill, Brooklands Road WEYBRIDGE,
Surrey KT13 OQU, , UK
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ
ул.”Питу Гули” 70, 1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 - тутун, преработен или непреработен;
тутун за пушење, тутун за лулиња, тутун за
рачно завиткување, тутун за џвакање; цигари,
пури, цигарилоси; супстанции за пушење што се
продаваат одделно или заедно со тутунот a   не
се за медицински намени или не се наменети
за лекување; бурмут; пушачки артикли вклучени
во класата 34; хартија за цигари и цигарилоси,
чибуци, лулиња и кибрити
(210) TM 2002/530

(220) 05/07/2002
(442) 31/12/2005

(731) Gallaher Limited
		Members Hill, Brooklands Road WEYBRIDGE,
Surrey KT13 OQU, , UK
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 - тутун, преработен или непреработен;
тутун за пушење, тутун за лулиња, тутун за
рачно завиткување, тутун за џвакање; цигари,
пури, цигарилоси; супстанции за пушење што се
продаваат одделно или заедно со тутунот a   не
се   за медицински намени или не се наменети
за лекување; бурмут; пушачки артикли вклучени
во класата 34; хартија за цигари и цигарилоси,
чибуци, лулиња и кибрити

ул.”Питу Гули” 70, 1000 Скопје
(540)

(210) TM 2002/535

(220) 05/07/2002
(442) 31/12/2005

(731) Gallaher Limited
Members Hill, Brooklands Road WEYBRIDGE,
Surrey KT13 OQU, , UK
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ
ул.”Питу Гули” 70, 1000 Скопје

TM 2002/526

Trgovski marki

Glasnik,

12/4, str. 133-266, dekemvri 2005 Skopje 205

(210) TM 2002/537

(540)

(220) 05/07/2002
(442) 31/12/2005

(731) Gallaher Limited
Members Hill, Brooklands Road WEYBRIDGE,
Surrey KT13 OQU, , UK
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ
ул.”Питу Гули” 70, 1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 - тутун, преработен или непреработен;
тутун за пушење, тутун за лулиња, тутун за
рачно завиткување, тутун за џвакање; цигари,
пури, цигарилоси; супстанции за пушење што се
продаваат одделно или заедно со тутунот a   не
се за медицински намени или не се наменети
за лекување; бурмут; пушачки артикли вклучени
во класата 34; хартија за цигари и цигарилоси,
чибуци, лулиња и кибрити

(210) TM 2002/536

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 - тутун, преработен или непреработен;
тутун за пушење, тутун за лулиња, тутун за
рачно завиткување, тутун за џвакање; цигари,
пури, цигарилоси; супстанци за пушење што се
продаваат одделно или заедно со тутунот, a не
се   за медицински намени или не се наменети
за лекување; бурмут; пушачки артикли вклучени
во класата 34; хартија за цигари и цигарилоси,
чибуци, лулиња и кибрити

(220) 05/07/2002
(442) 31/12/2005

(731) Gallaher Limited
Members Hill, Brooklands Road WEYBRIDGE,
Surrey KT13 OQU, , UK
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ
ул.”Питу Гули” 70, 1000 Скопје
(540)

(210) TM 2002/543

(220) 08/07/2002
(442) 31/12/2005

(731) KOLINSKA Prehrambena industrija, d.d.
Kolinska ulica 1, 1544 Ljubljana, SI
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 - тутун, преработен или непреработен;
тутун за пушење, тутун за лулиња, тутун за
рачно завиткување, тутун за џвакање; цигари,
пури, цигарилоси; супстанции за пушење што се
продаваат одделно или заедно со тутунот a не
се за медицински намени или не се наменети
за лекување; бурмут; пушачки артикли вклучени
во класата 34; хартија за цигари и цигарилоси,
чибуци, лулиња и кибрити

Trgovski marki
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(591) црвена, бела, жолта, кафена, сина, црна, модра,
зелена, сива, виолетова, боја на лешник

(540)

(554) тродимензионална

MR. PROPER SUPER GEL

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - храна за бебиња, имено пченкарни снегулки
со лешници и чоколадо
кл. 30 - пченкарни  снегулки со лешници и чоко–
ладо
(210) TM 2002/551

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 -  препарати за белење и други супстанции
за перење; препарати за чистење, полирање,
рибање и нагризување; сапуни

(220) 08/07/2002
(442) 31/12/2005

(731) Irvita Plant Protection N.V.
Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 34, Curacao, AN
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

(210) TM 2002/556

(442) 31/12/2005
(731) SmithKline Beecham plc
980 Great West Road Brentford , Middlesex TW8
9GS, UK

ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

(220) 09/07/2002

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

PANOCTINE

(540)

IXIMAX

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фунгициди, инсектициди и пестициди
(210) TM 2002/554

(220) 09/07/2002

(551) индивидуална
(510, 511)

(442) 31/12/2005

кл. 5 -   фармацевтски и медицински препарати
за лекување кардиоваскуларни заболувања и
пореметувања

(731) The Procter & Gamble Company, manufactures
and merchants, a corporation organized and
existing under the laws of the State of Ohio
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio,
US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2002/557

(220) 09/07/2002
(442) 31/12/2005

(731) SMITHKLINE BEECHAM p.l.c.
New Horizons Court Middlesex TW8 9EP, UK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје

MR. PROPER

(540)

(551) индивидуална

COLDREX MAXGRIP

(510, 511)
кл. 3 - препарати за белење и други супстанции
за перење; препарати за чистење, полирање,
рибање и нагризување; сапуни

(551) индивидуална
(510, 511)

(210) TM 2002/555

(220) 09/07/2002
(442) 31/12/2005

(731) The Procter & Gamble Company, manufactures
and merchants, a corporation organized and
existing under the laws of the State of Ohio
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio,
US

кл. 5   - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанции што се користат
во медицината; храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди;
хербициди

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

TM 2002/551
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(210) TM 2002/561

(220) 12/07/2002

(442) 31/12/2005
(731) Diageo Brands B.V.

(442) 31/12/2005
(731) ГАЛЕНИКА АД Београд

Molenwerf 10-12, 1014 BG Amsterdam, NL
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Батајнички друм б.б., YU
(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат

ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

Бул.’’ Партизански одреди’’  21, 1000, Скопје
(540)

GOLD LABEL

ENBECIN
(551) индивидуална

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 -  алкохолни напивки
(210) TM 2002/560

(220) 11/07/2002
(442) 31/12/2005

(731) KOLINSKA Prehrambena industrija, d.d.
Kolinska ulica 1, 1544 Ljubljana, SI
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(510, 511)
кл. 5   - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанции што се користат
во медицината; храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди;
хербициди
(210) TM 2002/562

(220) 15/07/2002
(442) 31/12/2005

(731) Thorn Lighting Group
3 King George Close, Eastern Avenue West,
Romford, Essex RM7 7PP, UK

(540)

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

THORN
(591) црвена, бела, црна  и жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - храна за бебиња, диететски производи;
диететски производи за деца
кл. 29 -   конзервирано, сушено и варено овошје
и зеленчук; желеа, мармалади, компоти; млеко
и млечни производи; смеши од овошје со мусли,
житни снегулки, пченични снегулки, пченкарни
снегулки, оризови снегулки; смеши од зеленчуци
со мусли, житни снегулки, пченични снегулки,
пченкарни снегулки, оризови снегулки
кл. 30 -  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго;
замена за кафе; брашно и производи направени
од жита, леб, тесто за колач и слатки, сладоледи;
мед, меласа; квасец, прашок за печење; сол,
сенф; оцет, сосови (како мирудии); мраз; мусли,
житни снегулки, пченични снегулки, пченкарни
снегулки, оризови снегулки со додатоци на овошје
и/или зеленчуци; мусли, житни снегулки, пченични
снегулки, пченкарни снегулки, оризови снегулки со
додатоци од чоколада и/или мед и/или лешници
и/или ореви; чаеви направени од лековити билки
кл. 32 -  овошни пијалоци и овошни сокови; сирупи
и други препарати за правење пијалоци; овошен
нектар; пивки сокови од зеленчук

Trgovski marki

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 11 -  апарати и уреди (инсталации) за осветлу–
вање; опрема за осветлување; системи за
осветлување; ламби; осветлувачки прекинувачи;
товар за осветлување; електрични и електронски
контроли за осветлување; приклучоци за ламби;
навлаки за ламби; влакна-тенки жички (за греење,
осветлување); светилки
(210) TM 2002/564

(220) 16/07/2002
(442) 31/12/2005

(731) ETA Zivilska industrija d.d.
Kajuhova pot 4 1241 Kamnik, SI
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ
ул.”Питу Гули” 70, 1000 Скопје
(540)

VETA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 -  безалкохолни пијалоци; негазирана вода,
газирана вода;   негазирана минерална вода,
газирана минерална вода

TM 2002/564
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(210) TM 2002/565

(220) 16/07/2002

(210) TM 2002/569

(442) 31/12/2005
(731) Beutlich L.P.

(220) 17/07/2002
(442) 31/12/2005

(300) 2002700136  18/01/2002  IE

1541 Shields Drive, Waukegan, Illinois 600858304, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

(731) Elan Pharma International Limited
Wil House, Shannon Business Park, Shannon,
County Clare, IE
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

HURRICAINE

VANTAGREN

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 -  локален анестетик кој се продава во течна
состојба и како гел и спреј
(210) TM 2002/566

(220) 16/07/2002
(442) 31/12/2005

(731) SOCIETE
NATIONALE
D`EXPLOITATION
INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES
(SEITA), A French Corporation (Societe
Anonyme)
182/188 avenue de France, 75639 PARIS Cedex
13, FR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 -  фармацевтски препарати
(210) TM 2002/571

(220) 18/07/2002
(442) 31/12/2005

(731) Друштво за електронско-телекомуникациски
материјали и услуги ГЕРМАНОС ТЕЛЕКОМ А.Д.
Скопје
бул. Јане Сандански бр.111, 1000 Скопје, MK
(740) СЕРДЈУК  ВАСИЛИЕ, адвокат
ул.”Стив Наумов” 22, 1000, Скопје
(540)

GERMANOS TELECOM
(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
(591) сите бои и комбинации
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34   - бурмут; запалки (резервоари за гас за
запалки); запалки за пушачи; јантар (чибук од
јантар) за чибуче или цигари; кибрит; кибрит
(кутии за кибрит) /не се од благородни метали/;
кибрит (држач за кибрит) /не се од благородни
метали/; кремен - запалка; кутии за пури /не се
од благородни метали/, кутии за цигари /не се од
благородни метали/; лулиња; лулиња (стругалки
за чистење лулиња); мали цигари; пепелници
за пушачи /не се од благородни метали; пушачи
(прибор за пушачи); садови за тутун /не се од
благородни метали; сечачи за цигари; снопчиња
хартија за цигари; држач за луле; стругало за
чистење лулиња; трева за пушење; тутун; тутун за
џвакање; тутун за шмркање; тутун - кеси; филтери
за цигари; хартија за палење луле; хартија за
цигари; цигаралаци /не се од благородни метали/;
цигари; цигари (џебни апарати за виткање цигари);
цигари кои содржат сурогат на тутун (не се за
медицинска употреба); чибуци за цигари;  чибуци
за цигари /не се од благородни метали/

TM 2002/565

кл. 9 -  апарати и инструменти, научни, поморски,
геодетски, фотогравски, кинематогравски, оптички,
за мерење, сигнализација, контрола (инспекција)
спасување и настава, апарати и инструменти за
спроведување,
вклучување,трансформирање,
акумулирање, регулирање или контролирање на
електрицитетот, апарати за снимање, пренос и
репродукција на звук или слика, магнетски носачи
на податоци, дискови за снимање, автоматски
машини и механизми за апаратите што се
активираат со монети или жетони, регистар каси,
машини за сметање и опрема за обработка на
податоци и компјутери
кл. 38 - телекомуникации
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(210) TM 2002/577

(220) 22/07/2002

(442) 31/12/2005
(731) Друштво за производство, трговија и услуги
Орка Холдинг АД
ул. „Варшавска” бр.1, 1000 Скопје, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(442) 31/12/2005
(731) ГАЛЕНИКА АД Београд
ул. Батајнички друм б.б., YU
(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат
Бул.’’ Партизански одреди’’  21, 1000, Скопје
(540)

BIOGAL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанции што се користат
во медицината; храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди;
хербициди

(591) бела, сива и црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 -   фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанции што се користат
во медицината, храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди,
хербициди

(210) TM 2002/578

кл. 41 -  образовни услуги; подготвување настава;
забава; спортски и културни активности

(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат

кл. 44 -  медицински услуги; ветеринарни услуги;
хигиенска нега и нега на убавината на луѓето и
животните; услуги од областа на земјоделството,
градинарството и шумарството
(210) TM 2002/576

(220) 22/07/2002
(442) 31/12/2005

(731) ГАЛЕНИКА АД Београд

(220) 22/07/2002
(442) 31/12/2005

(731) ГАЛЕНИКА АД Београд
ул. Батајнички друм б.б., YU
Бул.’’ Партизански одреди’’  21, 1000, Скопје
(540)

CEGAL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5   - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанции што се користат
во медицината; храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди;
хербициди

ул. Батајнички друм б.б., YU
(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат
Бул.’’ Партизански одреди’’  21, 1000, Скопје
(540)

BIOCRYL

(210) TM 2002/580

(220) 22/07/2002

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанции што се користат
во медицината; храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди;
хербициди

(442) 31/12/2005
(731) ГАЛЕНИКА АД Београд
ул. Батајнички друм б.б., YU
(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат
Бул.’’ Партизански одреди’’  21, 1000, Скопје
(540)

SIMGAL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 -  хемиски производи за индустријата, нау–
ката фотографиите, како и за земјоделството,

Trgovski marki
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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; мате–
рии за штавење; адхезиви (лепливи материи)
наменети за индустријата
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанции што се користат
во медицината; храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди;
хербициди
(210) TM 2002/582

(210) TM 2002/584

(220) 23/07/2002

(442) 31/12/2005
(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)

(220) 23/07/2002
(442) 31/12/2005

(731) „BALKAM” AD
Blvd. „Evropa” No:9, 1324 Sofia, BG
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(591) зелена, жолта, бела, светло и темно кафена,
жолтокафена и црна
(551) индивидуална!

(591) во сите бои и комбинации

(510, 511)

(551) индивидуална

кл. 29  - масло од тиква - нерафинирано масло за
јадење

(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 2002/583

(220) 23/07/2002
(442) 31/12/2005

(731) PLIVA d.d
Ulica grada Vukovara 49, 1000 Zagreb, HR

(210) TM 2002/585

(220) 23/07/2002

(442) 31/12/2005
(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)

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

STATEX
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни производи

(591) жолта, светло и темно зелена, бела, црна, светло
и темно кафена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29  - маслиново масло

TM 2002/582

Trgovski marki

Glasnik,

(210) TM 2002/586

(220) 23/07/2002
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(210) TM 2002/590

(220) 24/07/2002

(442) 31/12/2005
(731) ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju,
trgovinu i usluge

(442) 31/12/2005
(731) Monsanto Technology LLC
800 North Lindbergh Boulevard, St. Louis,
Missouri, US

ul. Marijana Cavica br.1, Zagreb, HR

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје

ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(540)

ASGROW
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 31 - семе за употреба во земјоделството,
посебно семе за зеленчук и за полски посеви

(591) жолта, светло
портокалова

и

темно

зелена,

бела

и

(210) TM 2002/591

(220) 24/07/2002
(442) 31/12/2005

(731) Monsanto Technology LLC

(551) индивидуална

800 North Lindbergh Boulevard, St. Louis,
Missouri, US

(510, 511)
кл. 29 -  маслиново масло

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје

(210) TM 2002/587

(220) 23/07/2002

(540)

(442) 31/12/2005
(731) Raflatac Oy
Tesomankatu 31 33310 Tampere, FI
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

RAFLATAC PRO LABEL

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 31 - семе за употреба во земјоделството,
посебно семе за зеленчук и за полски посеви

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16  - хартија, картон и производи направени од
овие материјали, што не се опфатени со другите
класи; печатени работи; книговезнички материјали;
фотографии; канцелариски материјали; лепила
за канцелариска и куќна употреба; материјали за
уметници; четки за боење; машини за пишување
и канцелариски прибор (освен мебелот);  
материјал за инструкција и обука (освен апарати);  
пластифицирани материјали за пакување (што не
се опфатени во другите класи); печатарски букви;
клишиња; самолепливи ламинати во форма на
калеми, табли и етикети; етикети и ламинати за
обезбедување и против кражба направени од
хартија или картон

Trgovski marki

(210) TM 2002/592

(220) 24/07/2002
(442) 31/12/2005

(731) Василески Драге
Нас. „Точила” Б 1/2 - Прилеп, MK
(540)

TM 2002/592
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(210) TM 2002/597

(591) светло сина и темно сина

(220) 25/07/2002

(551) индивидуална

(442) 31/12/2005
(731) MERCK & CO., Inc., a New Jersey corporation

(510, 511)
кл. 32 - пиво, минерална и сода вода и други без–
алкохолни пијалоци од овошје и овошни сокови,
сирупи и други препарати за производство на
пијалоци
кл. 33 -  алкохолни пијалоци (освен пиво)
кл. 34 -  тутун, производи за пушачите, кибрит
(210) TM 2002/593

One Merck Drive, P.O. Box 100, Whitehouse
Station, New Jersey, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

SPALEVIA

(220) 24/07/2002
(442) 31/12/2005

(731) Василески Драге
Нас. „Точила” Б 1/2 - Прилеп, MK

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5  - фармацевтски и ветеринарски препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината; храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и за забарски смоли; средства за
дезинфекција;
препарати
за
уништување
штетници; фунгициди, хербициди

(540)

(210) TM 2002/598

(220) 25/07/2002
(442) 31/12/2005

(731) „РЕПЛЕКФАРМ” АД
ул. Козле бр. 188, 1000 Скопје, MK

(591) црвна и златна

(740) КОМКОНС дооел.

(551) индивидуална

КОМКОНС дооел ул.” Вељко Влаховиќ” бр. 13,
1000 Скопје, МК

(510, 511)
кл. 32 - пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалоци од овошје и овошни
сокови, сирупи и други препарати за производство
на пијалоци

(540)

РИФАЗИД

кл. 33 -  алкохолни пијалоци (освен пиво)
кл. 34 -  тутун, производи за пушачите, кибрит

(551) индивидуална
(510, 511)

(210) TM 2002/596

(220) 25/07/2002

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината; храна за бебиња; фластери,
материјали за завои;  материјали за пломбирање на
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди,
хербициди

(442) 31/12/2005
(731) MERCK & CO., Inc., a New Jersey corporation
One Merck Drive, P.O. Box 100, Whitehouse
Station, New Jersey, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2002/599

BRINAVESS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и хигиенски
препарати; диететски супстанции за медицинска
употреба, храна за доенчиња; фластери, материјал
за преврзување; материјали за пломбирање
заби и забни отисоци; дезинфекциони средства;
производи за уништување животински штетници;
фунгициди, хербициди

TM 2002/593

(220) 25/07/2002
(442) 31/12/2005

(731) „РЕПЛЕКФАРМ” АД
ул. Козле бр. 188, 1000 Скопје, MK
(740) КОМКОНС дооел.
КОМКОНС дооел ул.” Вељко Влаховиќ” бр. 13,
1000 Скопје, МК
(540)

РЕФЕРУМ
Trgovski marki

Glasnik,
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(210) TM 2002/602

(551) индивидуална

(220) 25/07/2002
(442) 31/12/2005

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината; храна за бебиња; фластери,
материјали за завои;  материјали за пломбирање на
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди,
хербициди
(210) TM 2002/600

(220) 25/07/2002
(442) 31/12/2005

(731) „РЕПЛЕКФАРМ” АД
ул. Козле бр. 188, 1000 Скопје, MK
(740) КОМКОНС дооел.
КОМКОНС дооел ул.” Вељко Влаховиќ” бр. 13,
1000 Скопје, МК
(540)

(540)

БЕБИЛИНА
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни; санитарни
препарати за медицински цели; диететски
супстанци што се користат во медицината; храна
за бебиња; фластери, материјали за завои;
материјали за пломбирање заби и забарски
смоли; средства за дезинфекција; препарати за
уништување штетници; фунгициди, хербициди
(210) TM 2002/603

АСМАТАЛ

(220) 25/07/2002
(442) 31/12/2005

(731) РЕПЛЕКФАРМ АД
ул. „Козле” бр.188 Скопје, MK
(740) СТОПАНСКА
КОМОРА
НА
МАКЕДОНИЈА
ул. „Димитрие Чуповски” 13, 1000, Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарски препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанци што се користат во медицината;
храна за бебиња; фластери, материјали за завои;  
материјали за пломбирање на заби и забарски
смоли; средства за дезинфекција; препарати за
уништување штетници; фунгициди, хербициди

(210) TM 2002/601

(731) РЕПЛЕКФАРМ АД
ул. „Козле” бр.188 Скопје, MK
(740) СТОПАНСКА
КОМОРА
НА
МАКЕДОНИЈА
ул. „Димитрие Чуповски” 13, 1000, Скопје

(220) 25/07/2002
(442) 31/12/2005

(731) РЕПЛЕКФАРМ АД
ул. „Козле” бр.188 Скопје, MK
(740) СТОПАНСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА

(540)

ФОРВИТА
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни; санитарни
препарати за медицински цели; диететски
супстанци што се користат во медицината; храна
за бебиња; фластери, материјали за завои;
материјали за пломбирање заби и забарски
смоли; средства за дезинфекција; препарати за
уништување штетници; фунгициди, хербициди
(210) TM 2002/604

(220) 25/07/2002
(442) 31/12/2005

ул. „Димитрие Чуповски” 13, 1000, Скопје

(731) ГАЛЕНИКА АД Београд
ул. „Батајнички друм” б.б., YU

(540)

АЛЕРЗИН

(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат
Бул.’’ Партизански одреди’’  21, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни; санитарни
препарати за медицински цели; диететски
супстанци што се користат во медицината; храна
за бебиња; фластери, материјали за завои;
материјали за пломбирање заби и забарски
смоли; средства за дезинфекција; препарати за
уништување штетници; фунгициди, хербициди

Trgovski marki

LOMETAZID
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанции што се користат
во медицината; храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди;
хербициди

TM 2002/604
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(210) TM 2002/605

(220) 25/07/2002

(210) TM 2002/608

(220) 26/07/2002

(442) 31/12/2005
(731) ГАЛЕНИКА АД Београд
ул. „Батајнички друм” б.б., YU

(442) 31/12/2005
(731) The Iams Company a company organized and
existing under the laws of the State of Ohio
having offices at One Procter & Gamble Plaza,
Cincinnati, Ohio, US

(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат
Бул.’’ Партизански одреди’’  21, 1000, Скопје
(540)

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

GINO-DAKTANOL

(540)

IAMS

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанции што се користат
во медицината; храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди;
хербициди
(210) TM 2002/606

(220) 25/07/2002
(442) 31/12/2005

(731) ГАЛЕНИКА АД Београд
ул. „Батајнички друм” б.б., YU
(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат
Бул.’’ Партизански одреди’’  21, 1000, Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 31 - прехранбени продукти (намирници) за
животни

(210) TM 2002/610

(220) 29/07/2002
(442) 31/12/2005

(731) Etablissements L Lacroix Fils SA
66 Sint Bavostraat, 2610 Wilrijk, BE
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(540)

DIDERMAL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанции што се користат
во медицината; храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди;
хербициди
(210) TM 2002/607

(220) 25/07/2002
(442) 31/12/2005

(731) Mark Anthony International SRL
2nd Street, Holetown, St.James, BB
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) златно жолта, окер, кафена и  бела
(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 -  безалкохолни пијалоци; пиво; пијалоци на
база на слад
кл. 33 -  алкохолни пијалоци

TM 2002/605

кл. 3 - тутун преработен или непреработен;
тутунски
производи,
тутунски
супститути,
независно дали се за медицински или куративни
цели; кибрити и производи за пушачи

Trgovski marki

Glasnik,

(210) TM 2002/611

(220) 29/07/2002

(591) сина, жолта, зелена, црвена, црна и бела

(442) 31/12/2005

(551) индивидуална

(731) Etablissements L Lacroix Fils SA
66 Sint Bavostraat, 2610 Wilrijk, BE
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) сина, златно жолта, кафена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 - тутун преработен или непреработен;
тутунски производи, тутунски супститути, неза–
висно дали се за медицински или куративни цели;
кибрити и производи за пушачи
(210) TM 2002/612

(220) 30/07/2002
(442) 31/12/2005

(731) Друштво за графичка и издавачка дејност
ДАТАПОНС ДОО Скопје
ул. Никола Парапунов бр.3-а/18-ц/1, Скопје,
MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)
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(510, 511)
кл. 2 - бои, фирнајзи, лакови, средства за заштита
од ’ рѓа и гниење на дрвото, материи за боење,
средства за нагризување, сурови природни
смоли, метали во листови и во прав за сликарите,
декоратерите, печатарите и уметниците, емајл
(лакови), згуснувачи за бои, индиго (средство за
боење), јаглен (црнило од јаглен-пигменти), глазури
(премачкувачи), печатарска боја, печатарство
(исполнување на печатарски бои), печатарство
(печатарски бои), премачкувачи (непроѕирни
лакови), премачкувачки    /бои/,   премачкувачи
/непроѕирни лакови/ (разредувач на непроѕирни
лакови), разредувач на бои, разредувач на
лакови, сушени бои (средство за брзо сушење на
боите), тапети (средства за симнување тапети),
тер-хартија /покривна хартија/ (премази за тер
хартија) /бои/, фиксативи /лакови/, цинкова сива
боја /пигмент/, црнила /боечки материјали или
бои/, чадно црнило за индустриска употреба
кл. 16 - хартија, картон и производите од нив,
што не се опфатени со другите класи, печатени
работи, книговезнички материјали,фотографии,
канцелариски материјали, лепила за канцелариска
и куќна употреба, машини за пишување и
канцелариски прибор (освен мебелот), матери–
јали за пакување, што не се опфатени во другите
класи, карти за играње, печатарски букви,
клишиња, адреси (апарати за печатење адреси),
адреси (клишиња за адреси), адреси (печати со
адреси), адреси (плочки со адреси) за апарати за
адреси, албуми, амбалажа (хартија за амбалажа),
амбалажа за шишиња /картонска или хартиена/,
амбалажирање, бакрорез, бакрорез (ножеви за
бакрорез), бележници, блокови за цртање, блокови
/карнети/, бришачи за перца, бришачи /хартиени/,
бришење (гумички за бришење), бришење (модели
за бришење), бришење (производи за бришење),
брошури, весници, вискоза (фолии од вискоза,
вињети (апарати за украсување со вињети),
влезници, билети, возни билети, упатници, восок за
печатење, впивачи , впишувачи /апарати/ (хартија
за впишувачи), врвки за машини за пишување,
вреќи за отпадоци од хартија или пластика,
вреќички   /обвивки, џебови/   за амбалажирање   
/од хартија или пластичен материјал/, гравирани
уметнички предмети, гравирање (плочи за
гравирање), гравури, графички прикази, графички
слики, графички цртежи, грбови /хартиени
печати/, гуми за бришење, гуми за поврзување  
списи, гумирана ткаенина за производи од хартија
или за домаќинство, гумирани траки /хартиени
производи/, даска за сложување /типографија/,
декоративни вазни од хартија за цвеќе, дијаграми,
дрвена хартија, држач за моливи, дупчени картони
за ткајачки разбои, дупчење (канцелариски
апарати за дупчење), електрокардиографи
(хартија за електрокардиографи), етикети (рачни
апарати за ставање етикети), етикети /не се од
ткаенина/, завеси од хартија, златни перца за
пишување, знаменца, знамиња /хартиени/, знаци
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/бројки и букви/, јавачи на картички од картотека,
јаглен за цртање (моливи), календари, календари
на кои им се кинат листовите, календари /годи–
шни/, каталози, каширана хартија, книги, книги
(ознаки за страници на книги), книшки /работни
книшки, пасоши итн/,   компјутерски пишувачи
(ленти со боја за пишувачи),   конфети, корици
за   неповрзани списанија,   кутии за   сликарски  
бои /училишен прибор/, кутии за хартиени
производи /канцелариски артикли/, кутии од
картон или од хартија, лепенка /картон/, лепење  
фотографии (апарати за лепење на фотографии),
лепливи материи за хартиени производи или
за домаќинство,    китографии    /каменопечат/,   
литографски    камења,    мали печати /нотарски
потписи/, мапи за пишување, маси за цртање,
маслена хартија,   мастилници,   мастило,  мат–
рици    за   размножување    /шаблони/, машини
за пишување, меурчести листови /од пластика/
за амбалажа нацрти, нотеси за вметнување,
нумератори, обвивки (канцелариски уреди за
затворање на обвивките), обвивки за шишиња
/од хартија или картон/, обрасци, олеографија,
палетизација (пластични обвивки) /растегливи/
за палетизација,   пантографи /прибор   за пре–
цртување/,   папки (фина   бела хартија, папки
за документи, пастели /моливи/, паус хартија,
пергамент хартија,  печатарски букви,  печатарски
производи,   печатен   материјал /печатници/,
печатење (канцелариски апарати за печатење),  
печатење (смеши за печатење), печатење (тесто
за печатење), печатење (уреди за ставање печати),
печати (кутии за печати), печатници (печатени
работи) плакати (плочи за поставување плакати)
од хартија и картон, плакати писма (хартија за
писма), плочи со адреси (уреди за пишување на
адресите) проспекти,    публикации,    разгледници,
размножување  (апарати  за размножување),раз–
множување (ткаенина  за разнесување  на  бојата  
за апарати  за  размножување), самокопирна  хар–
тија, светлечка хартија фотографии, фотогра–
фии (стативи за фотографии), хартија, хартijа за
копирање /карбон хартија/

(210) TM 2002/613

кл. 35 - огласување, водење на работење, управу–
вање со работи канцелариски работи, објавување
на рекламни текстови, обработка на текстови,
огласување /рекламирање/, плакатирање /огла–
сување/ промоција /продажба за трето лице/,
пропагандни дејности, рекламна документација
(уредување на рекламна документација), рекла–
мните огласи (ширење на рекламни огласи)

(731) ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА
ИНДУСТРИЈА „АЛКАЛОИД „ АД-Скопје

(220) 30/07/2002
(442) 31/12/2005

(731) PepsiCo, Inc.
700 Anderson Hill Road, Purchase, NY 10577, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(591) црна, црвена, сина и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 - минерална и газирана вода и други безал–
кохолни пијалоци; овошни пијалоци и овошни
сокови; сирупи, концентрати, и други препарати
за правење напивки
(210) TM 2002/614

(220) 31/07/2002
(442) 31/12/2005

(731) PHARMACIA & UPJOHN COMPANY
100 Route 206 North Peapack, N.J. 07977, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

DEPO-PROVERA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати
(210) TM 2002/616

(220) 01/08/2002
(442) 31/12/2005

Бул. Александар Македонски
Скопје, MK

бр.12, 1000

(540)

ХАМЕРШЛАК
(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

TM 2002/613

Trgovski marki

Glasnik,

(210) TM 2002/617

(220) 01/08/2002
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(210) TM 2002/625

(220) 08/08/2002

(442) 31/12/2005
(731) Bristol-Myers Squibb Company,
corporation

a Delaware

(442) 31/12/2005
(731) PHARMACIA ENTERPRISES S.A.
6, Circuit de la Foire Internationale, L-1347
Luxembourg G.D. , LU

345 Park Avenue, New York, New York 10154, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје

ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(540)

REYATAZ

SOMAVERT

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати за третман
и превенција на кардиоваскуларни болести,
болести и нарушувања на централниот нервен
систем, удар, рак (канцер), воспалување и болести
на воспалувања, респираторни и инфективни
болести, авто-имунолошки болести, антибиотици
(210) TM 2002/623

(220) 08/08/2002
(442) 31/12/2005

(731) ГАЛЕНИКА АД Београд
ул. „Батајнички друм” б.б., YU
(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат

кл. 5 - фармацевтски препарати за употреба како
антагонисти на хормон за растење

(210) TM 2002/628

(220) 08/08/2002
(442) 31/12/2005

(731) THE BLACK & DECKER CORPORATION
701 E.Joppa Road Towson, MD 21286, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

Бул.’’ Партизански одреди’’  21, 1000, Скопје
(540)

GLIORAL

(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанции што се користат
во медицината; храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди;
хербициди
(210) TM 2002/624

(220) 08/08/2002
(442) 31/12/2005

(731) GlaxoSmithKline Biologicals S.A.
Rue de L’Institut 89, B-1330 Rixensart, BE
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

кл. 7 - алати и машини на електиричен погон;
посебно дупчалки; преси за дупчење; компре–
сиски дупчалки; брусилки, ударни завртки и
завртки што со удар се поставуваат, алати за
израмнување и за сечење метал и дрво во
рамнина; алати за спојување плочи; ротациски
алати; уреди за чистење со песочен млаз; пили;
пили за отсекување; кружни пили; пили со кос
засек; реципрочни и наизменични пили, столни
пили, сврдла и приклучни алати; посебно сврдла
за дупчење; сврдла за профилирање и сврдла
за одвртување и завртување; стегачки глави за
дупчалки и клучеви за стегачки глави за дупчалките,
сечачи на дупки, вретенести пили, сечива и тркала
(водилки) за пили; посебно абразивни водилки;
брусилки за водилките (тркалцата) и жици за
водилките; делови за истите
кл. 9 - батерии, батериски пакувања и полначи за
батерии

QUINTANRIX
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати и супстанции за
човечка употреба; вакцини

Trgovski marki
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(210) TM 2002/631

(220) 12/08/2002

(591) Во сите бои и комбинации.

(442) 31/12/2005

(551) индивидуална

(731) Visa International Service Association („Visa”) a
Delaware corporation
900 Metro Center Boulevard,
California, 94404, US

Foster

(510, 511)
кл. 25 - облека, чевли и капи

City,

(210) TM 2002/635

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

(220) 14/08/2002
(442) 31/12/2005

ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје

(731) FRANCK Prehrambena
drustvo - ZAGREB

(540)

industrija,

dionicko

10000 ZAGREB, Vodovodna 20, HR
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. „Апостол Гусларот” бр.4, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 - финансиски услуги, вклучително и
банкарски услуги, плаќање фактури и услуги
за поднесување документи, услуги за кредитни
картички, услуги за долговни картички, услуги за
трошковни картички, услуги за претходно платени
картички што се даваат преку наснимено салдо,
електронски долговни и кредитни трансакции,
исплата во готово, електронски готовински
трансакции, услуги за увид во влогови и машини
за автоматска исплата, услуги за укажување на
продажба и укажување на трансакција, услуги
за овластување за вршење трансакции, услуги
за обработка на плаќање, проверка на долговни
и кредитни картички, услуги за проверка и
веродостојност на исправноста на трансакциите
на плаќање, услуги за олеснување на плаќањето
помеѓу поединци преку електронски средства;
електронски трансфер на пари, услуги за
работење со „смарт” картички и за електронско
плаќање во готово, имено, размена на валута во
обезбедена средина преку глобални електронски
комуникациски мрежи, доставување информации
и извештаи за кредитни и долговни картички,
раководење со финансиски записи, услуги за
електронски пренос на пари и размена на валути,
финансиски информации што се доставуваат
преку компјутер со помош на обезбедени
информации преку компјутерска мрежа
(210) TM 2002/634

(220) 14/08/2002

(591) зелена, црвена, бела, црна и златно жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - kафе
(210) TM 2002/636

(220) 14/08/2002
(442) 31/12/2005

(731) FRANCK Prehrambena
drustvo - ZAGREB

industrija,

dionicko

10000 ZAGREB, Vodovodna 20, HR
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. „Апостол Гусларот” бр.4, 1000, Скопје
(540)

(442) 31/12/2005
(731) VURAL GIYIM SANAYII VE TICARET LIMITED
SIRKETI, UGUR MUMCU
MAHALLESI,
FATIH
CADDESI,
GAZIOSMANPASA ISTANBUL, TR

NO:

8

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ,
Д.О.О.
Скопје
Ул. „Апостол Гусларот” бр.4, 1000, Скопје
(540)
(591) зелена, црвена, бела, црна, златно жолта и
сребрена

TM 2002/631

Trgovski marki

Glasnik,

(551) индивидуална

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - kикиритки обложени со тесто од жита со
вкус на шунка

(510, 511)
кл. 30 - kафе
(210) TM 2002/637

(220) 14/08/2002
(442) 31/12/2005

(731) FRANCK Prehrambena
drustvo - ZAGREB
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industrija,

dionicko

10000 ZAGREB, Vodovodna 20, HR
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. „Апостол Гусларот” бр.4, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2002/639

(220) 14/08/2002

(442) 31/12/2005
(731) FRANCK Prehrambena industrija, dionicko
drustvo - ZAGREB
10000 ZAGREB, Vodovodna 20, HR
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. „Апостол Гусларот” бр.4, 1000, Скопје
(540)

(591) зелена, црвена, бела, црна, златно жолта и
сребрена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - kафе
(210) TM 2002/638

(220) 14/08/2002
(442) 31/12/2005
industrija, dionicko

(731) FRANCK Prehrambena
drustvo - ZAGREB
10000 ZAGREB, Vodovodna 20, HR

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. „Апостол Гусларот” бр.4, 1000, Скопје
(540)

(591) светло сина, црвена, бела, црна,   жолта и
сребрена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - kикиритки обложени со тесто од жита со
вкус на скара
(210) TM 2002/640

(220) 14/08/2002
(442) 31/12/2005

(731) MERCK & CO., Inc., a New Jersey corporation
One Merck Drive, P.O.Box 100, Whitehouse
Station, New Jersay, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

ALTESPA

(591) црвена, бела, црна,  жолта и сребрена

Trgovski marki

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели; диетет–
ски супстанции што се користат во медицината;
храна за бебиња; фластери, материјали за завои;
материјали за пломбирање заби и забарски
смоли; средства за дезинфекција; препарати за
уништување штетници; фунгициди, хербициди

TM 2002/640
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(210) TM 2002/641

(220) 15/08/2002

(210) TM 2002/650

(220) 21/08/2002

(442) 31/12/2005
(731) Reckitt & Colman (Overseas)  Limited

(442) 31/12/2005
(731) Reckitt & Colman (Overseas) Limited
Dansoм Lane, Hull, HU8 7DS, UK

Dansoм Lane, Hull, HU8 7DS, UK

(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  

(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  

ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје

ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)

(540)

CRYSTAL’ AIR

DECOSPHERE

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 3 - препарати за белеење и други супстанции за
перење и миење; средстсва за нега на ткаенина;
смекшувачи на ткаенини; средства за перење;
препарати за чистење, полирање, чистење на
дамки и абразивни препарати; мирис; миризливо
дрво; ароми; суштествени масла; миризливи
препарати што се испуштаат во воздух во форма
на чад, пареа или гас со цел парфемирање на
воздухот; дезодоранси за лична употреба

кл. 3 - препарати за белеење и други супстанции за
перење и миење; средстсва за нега на ткаенина;
смекшувачи на ткаенини; средства за перење;
препарати за чистење, полирање, чистење на
дамки и абразивни препарати; мирис; миризливо
дрво; ароми; суштествени масла; миризливи
препарати што се испуштаат во воздух во форма
на чад, пареа или гас со цел парфемирање на
воздухот; дезодоранси за лична употреба

кл. 4 - свеќи; миризливи или парфемирани свеќи;
свеќи за

кл. 4 - свеќи; миризливи или парфемирани свеќи;
свеќи за парфемирање на воздухот; осветлувачи;
осветлен восок; свеќници и фитили

парфемирање на воздухот; осветлувачи; осветлен
восок; свеќници и фитили

кл. 5 - средства за освежување на воздухот;
препарати за прочистување на воздухот;
препарати за освежување на воздухот во
соби; миризливи препарати за освежување
и парфемирање на воздухот; дезодоранси;
средства за неутрализирање на миризби; апарати
за дезинфекција; инсектициди; парастициди;
средства за уништување инсекти; фунгициди

кл. 5 - средства за освежување на воздухот;
препарати за прочистување на воздухот;
препарати за освежување на воздухот во
соби; миризливи препарати за освежување
и парфемирање на воздухот; дезодоранси;
средства за неутрализирање на миризби; апарати
за дезинфекција; инсектициди; парастициди;
средства за уништување инсекти; фунгициди
(210) TM 2002/642

(220) 16/08/2002
(442) 31/12/2005

(731) FUJISAWA PHARMACEUTICAL CO., LTD.
4-7, Doshomachi 3-chome, Chou-ku, Osaka, JP
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2002/653

(220) 23/08/2002
(442) 31/12/2005

(731) Bristol-Myers Squibb Company,
345 Park Avenue, New York, New York 10154, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

ABILIFY
(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати за третман
и превенција на кардиоваскуларни болести,
болести и нарушувања на централниот нервен
систем, удар, рак (канцер), воспалување и болести
на воспалувања, респираторни и инфективни
болести, авто-имунолошки болести, антибиотици

кл. 5 - фармацевтски препарати и супстанции

TM 2002/641

Trgovski marki

Glasnik,

(210) TM 2002/654

(220) 26/08/2002
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(540)

(442) 31/12/2005
(731) PODRAVKA Prehrambena industrija d.d.
Ante Starcevica 32, HR 48000 Koprivnica, HR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) црвена, кафена, бела, жолто кафена, сина, жолта,
зелена, портокалова и розова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - детска храна; диететски производи
кл. 29 - месо; риба; живина и дивеч; месни екстра–
кти; конзервирано, сушено и варено овошје и
зеленчук; желеа; џемови; компоти; јајца, млеко и
млечни производи; масла за храна и масти

(591) светло и темно сина, црвена, кафена, бела, жолта
и зелена

кл. 30 - кафе; чај; какао; шеќер; ориз; тапиока;
саго; надоместоци за кафе; брашно и производи
од жита; леб; колач; благи производи; бонбони;
сладолед; мед; сируп од меласа; квасец; пециво;
сол; оцет, сосови; мирудии; мраз за разладување

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - детска храна; диететски производи
кл. 29 - месо; риба; живина и дивеч; месни екст–
ракти; конзервирано, сушено и варено овошје и
зеленчук; желеа; џемови; компоти; јајца, млеко и
млечни производи; масла за храна и масти
кл. 30 - кафе; чај; какао; шеќер; ориз; тапиока;
саго; надоместоци за кафе; брашно и производи
од жита; леб; колач; благи производи; бонбони;
сладолед; мед; сируп од меласа; квасец; пециво;
сол; оцет, сосови; мирудии; мраз за разладување

(210) TM 2002/656

(220) 26/08/2002
(442) 31/12/2005

(731) PODRAVKA Prehrambena industrija d.d.
Ante Starcevica 32, HR 48000 Koprivnica, HR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2002/655

(220) 26/08/2002
(442) 31/12/2005

(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

(591) црвена, кафена, бела, жолта, зелена и розова
(551) индивидуална

Trgovski marki

TM 2002/656
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(210) TM 2002/659

(510, 511)

(220) 27/08/2002

кл. 5 - детска храна; диететски производи
кл. 29 - месо; риба; живина и дивеч; месни екстра–
кти; конзервирано, сушено и варено овошје и
зеленчук; желеа; џемови; компоти; јајца, млеко и
млечни производи; масла за храна и масти
кл. 30 - кафе; чај; какао; шеќер; ориз; тапиока;
саго; надоместоци за кафе; брашно и производи
од жита; леб; колач; благи производи; бонбони;
сладолед; мед; сируп од меласа; квасец; пециво;
сол; оцет, сосови; мирудии; мраз за разладување

(442) 31/12/2005
(731) Kraft Foods AS
Johan Thore Holsts plass 1, N-0566 Oslo, NO
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

DAIM
(551) индивидуална

(210) TM 2002/657

(220) 26/08/2002

(510, 511)
кл. 30 - kафе, замена на кафе, чај и какао,
вклучително и напивки направени од нив; шеќер
и засладувачи; брашно и нутриционистички
препарати направени од жита, жита за доручек,
паста и други продукти од тесто, пици, „Russian
pasies”, пити, леб, колач и конфекционирани
слатки вклучително чоколади и слатка; сладолед,
јогурт сладолед, замрзнат јогурт и мраз; сол, сенф,
кечап, оцет, сосови (како мирудии), мирудии,
ужинки во форма на пуканки и житни грицкалки
како и ужинки базирани на жито, ориз, јачмен, ’рж
или колач

(442) 31/12/2005
(731) PODRAVKA Prehrambena industrija d.d.
Ante Starcevica 32, HR 48000 Koprivnica, HR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2002/660

(220) 28/08/2002
(442) 31/12/2005

(731) KRAFT GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM
SIRKETI SEYHLI KOYU SANAYI CAD. NO.36
PENDIK ISTANBUL, TR
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(591) жолто кафена, кафена, бела, црвена, жолта, сина,
зелена и розова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - детска храна; диететски производи
кл. 29 - месо; риба; живина и дивеч; месни екстра–
кти; конзервирано, сушено и варено овошје и
зеленчук; желеа; џемови; компоти; јајца, млеко и
млечни производи; масла за храна и масти

(591) во сите бои и комбинации
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни прера–
ботки, 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;
надоместоци за кафе; брашно и производи од
житарици; леб; колач; благи производи; бонбони;
сладолед; мед; сируп од меласа; квасец; пециво;
сол; оцет, сосови; мирудии; мраз за разладување

TM 2002/657

Trgovski marki

Glasnik,

(210) TM 2002/662

(220) 28/08/2002
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(210) TM 2002/664

(220) 04/09/2002
(442) 31/12/2005

(442) 31/12/2005
(731) BP p.l.c.

(731) Beutlich L.P.
1541 Shields Drive, Waukegan, Illinois 600858304, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

1 St James’s Square, UK
(740) ШПЕНД  ДЕВАЈА, адвокат
бул.Крсте Мисирков бр.61/1-5, 1000 Скопје
(540)

PERIDIN-C
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) зелена и жолта

кл. 5 - таблети и/или капсули за против вирусни
состојби, против настинка и против хеморагични
состојби
(210) TM 2002/663

(220) 02/09/2002
(442) 31/12/2005

(731) „VIOTROS - Industry of Foodstuff - Preparations
& Treаtment of Milk, Industrial and Commercial
Societe Anonyme” работи и како „VIOTROS
AVEE”
Olymbou 32, Kalochori, Thessaloniki, GR
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

(591) сина, модра, жолта, бела, маслинесто зелена,
темно маслинесто зелена, окер
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - сирење, млеко и млечни производи,
месо, риба, живина и дивеч; месни екстракти;
конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук;
желеа, џемови; јајца; масла и масти за јадење,
конзервирана храна во конзерви, конзервирани
салати во оцет (туршии)

Trgovski marki

(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 4 - масла  и  масти,   мазива,   горива,   масла   
за    подмачкување, хидраулични масла, сите
вклучени во класата 04
кл. 35 - обезбедување  интернет портални уреди
за он-лајн трговија; обезбедување  он-лајн уреди
за набавка; фотокопирање, деловни односи
за набавка на стока за продажба во соодветни
продавници, услужни станици, продавници за
храна за носење, пекари, кафетерии, ресторани,
автомати, канцелариски услуги, менаџмент на
лојалноста на муштеријата, поттикнувачки и
промоционални шеми; совети за работа на пекари,
продавници на храна за носење, кафетерии,
ресторани, услужни станици и соодветни
продавници, обезбедување   роба за продавници
на мало, работа   на   услужни   станици;   услуги  
поврзани  со  бензиски  пумпи  и продавници што
се наоѓаат на истите; услуги на мали продавници
што работат 24 часа; продажба и снабдување со
пијалоци преку автомати
кл. 37 - подмачкување возила, одржување, чисте–
ње и поправка; полирање   возила; миење на
возила; услужни станици за возила; поправка на
внатрешноста на автомобилот; вулканизација и
поправка на гумите на возилото, сите вклучени во
класата 37
кл. 39 - дистрибуција и достава на горива, воз–
душни и водени, за употреба на моторите на
возилата
кл. 43 - услуги во кафетерии, снек барови и про–
давници за храна за носење

TM 2002/664
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(210) TM 2002/677

неелектрични кабли и жици од обични метали;
браварски производи, ситни метални производи;
метални цевки и туби; сефови; производи од
обични метали, што не се опфатени со другите
класи; руди

(220) 04/09/2002
(442) 31/12/2005

(731) Unilever N.V.
Weena 455, NL-3013 AL Rotterdam, NL
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

кл. 7 - машини   и   машински   алати;   мотори   и   
погонски   машини   (освен   за  сувоземни возила);
машински спојки, спојки и преносни уреди (освен
за сувоземни возила); земјоделски   направи и
алатки,  освен рачни, инкубатори за јајца

ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

кл. 9 - апарати    и    инструменти:    научни,   
поморски,   геодетски,   електрични, фотогравски,
кинематографски,     оптички, за        вагање     
мерење, сигнализација,   контрола   (инспекција);  
помош   (спасување)   и   настава апарати   за
снимање,  пренос или репродукција на звук  или
слика; магнетни носачи на податоци, дискови
за снимање; автоматски продажни машини и
механизми за апаратите што се активираат со
парички или жетони; регистар-каси, машини за
сметање и опрема за обработка на податоци и
компјутери; апарати за гаснење пожари

(591) модра, златна, жолта, бела и портокалова
(551) индивидуална
кл. 5 - диететски препарати, нитриционистички
додатоци, особено диететски маргарин за
медицинска употреба

кл. 11 - апарати    за    осветлување,    греење,   
производство    на    пареа, варење   (готвење)   
ладење,   сушење,   вентилација, снабдување со
вода и  за санитарни потреби

кл. 29 - колбаси, паштета и месни производи за
мачкање; маргарин, путер, масти за готвење и
пржење, производи од сирење, кравјо сирење,
млеко и производи од млеко, обрано млеко,
млечни производи, јогурт, крем, вештачки крем и
сирење, јајца, џем, желеа, соја грав; јајце во прав,
масти и масла за јадење

кл. 19 - неметални цевки, туби и олуци и сливници;
делови и опрема за сите напред наведени
производи

(510, 511)

кл. 30 - кафе; чај; какао; шеќер; ориз; тапиока;
саго; вештачко кафе; брашно и производи
направени од жита; леб; тесто за колач и слатки;
овошни сладоледи; мед; меласа, квасец; прашок
за печиво; сол; сенф; оцет; соја сос; салатни
преливи; мајонез мирудии; сосови (како мирудии);
мраз
кл. 32 - безалкохолни пијалоци што содржат
овошни сокови и млеко, матеница или јогурт
(210) TM 2002/683

(220) 05/09/2002
(442) 31/12/2005

(731) Uponor Innovation AB

кл. 17 - цевки, туби, делови и опрема за  напред
наведените производи, сите изработени од
пластика; спојки, изолациони материјали за цевки  
подно греење, монтажни плочи за подно греење

кл. 37 - градежни конструкции; поправки; инстала–
циони услуги
(210) TM 2002/684

(220) 05/09/2002
(442) 31/12/2005

(731) HUMAX Co., Ltd.
HUMAX Venture Tower 271-2, Seohyeon-dong,
Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 463050, KR
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

Industrivagen, SE-51381 FRISTAD, SE
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)

UPONOR
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 6 - обични метали и нивните легури; метални
градежни материјали; метални преносни згради;
метални материјали за железнички шини;

TM 2002/677

кл. 9 - приемници за сателитско телевизиско
емитување, приемници за кабелско телевизиско
емитување, аудио и видео приемници, DVD
апарати за репродукција, DVD-RW, MPЗ, опрема
за одредување на локацијата на сателитот и на
земјата, уреди за репродукција на компакт дискови,
наснимен компјутерски софтвер, пренослива
комуникациска опрема

Trgovski marki

Glasnik,

(210) TM 2002/685

(220) 06/09/2002
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(210) TM 2002/690

(442) 31/12/2005
(731) ГАЛЕНИКА АД Београд

(220) 10/09/2002
(442) 31/12/2005

(731) KYE SYSTEMS CORP. Taiwan corporation

ул. „Батајнички друм” б.б., YU
(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат
Бул.’’ Партизански одреди’’  21, 1000, Скопје
(540)

No. 492, Sec. 5, Chung Hsin Rd., San Chung,
Taipei Hsien, TW
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

FERRO GRADUMET
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанции што се користат
во медицината; храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди;
хербициди
(210) TM 2002/689

(220) 10/09/2002
(442) 31/12/2005

(731) JOHNSON & JOHNSON (a corporation organized
and existing under the laws of the State of New
Jеrsey)
ONE JOHNSON & JOHNSON PLAZA, NEW
BRUNSWICK, NEW JERSEY, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати за третман (леку–
вање) на ракот

Trgovski marki

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - компјутери, компјутерски печатари, драјвови
за диск, компјутерски програми, тастатури за
компјутери, монитори за компјутери, екрани со
течен кристал, сканери за компјутери, матични
плочи за компјутери, „интерфејс” картички,
картички за додадени вредности (даноци,
хонорари), дигитализатори, глувче, топче за
водење на курсорот, електронска плоча,рачка за
управување на курсорот, подлошка за игри, тркало
за натпреварување, засилувач, звучник, подесувач
на фреквенцијата, видео рекордер, компакт диск
само за читање, драјвови за компакт дискови
само за читање, драјвови за дигитални видео
дискови само за читање, уред за репродукција на
дигитални видео дискови, направи за складирање  
дискети, уреди за непрекинато напојување, модем,
модемски картички, картички за мрежи за локални
области, „етернет” картички, „интерфејс” картички
за мрежно работење, адаптери за мрежи за
локални области, прекинувачи, утикачи, мостови,
насочувачи, „set top” кутија, Digital Subscriber Line
Access Multiplex, камера за персонален компјутер,
дигитална камера, звучни картички, видео картички,
картички за видео графичко распоредување,
графички картички, PDA (персонален дигитален
помошник), основа, двоен синхронизиран кабел,
дигитален наснимувач, уред за репродукција MPЗ,
уреди за репродукција со дигитален „интерфејс”
за музички инструменти, GPS (систем за глобално
позиционирање), картички од меѓународни
здруженија за мемориски картички за персонален
компјутер наменети за џебен компјутер, микрофон,
телефон што се поставува на глава, слушалки,
компјутерски куќишта

TM 2002/685
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(210) TM 2002/691

(220) 11/09/2002

(540)

(442) 31/12/2005

EVITA SELEN

(731) ГАЛЕНИКА АД Београд
ул. „Батајнички Друм” б.б., YU
(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат
Бул.’’ Партизански одреди’’  21, 1000, Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанции што се користат
во медицината; храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди;
хербициди

DEFRINOL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанции што се користат
во медицинатa; 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 2002/692

(220) 11/09/2002

(210) TM 2002/695

(220) 13/09/2002
(442) 31/12/2005

(731) ELBISCO HOLDING S.A.,
23Kolokotroni str., 14562 Kefalari, Kifissia, GR
(740) ГЕОРГИ  ДИМИТРОВ, адвокат
ул. ‘’29 Ноември’’  бр.56, 1000, Скопје
(540)

(442) 31/12/2005
(731) ГАЛЕНИКА АД Београд
ул. „Батајнички Друм” б.б., YU
(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат
Бул.’’ Партизански одреди’’  21, 1000, Скопје
(540)

(591) жолта, црна, бела
(551) индивидуална

VERMIZOL

(510, 511)
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни прера–
ботки, конзервирано, сушено и варено овошје и
зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и
млечни производи, масла за јадење и масти

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанции што се користат
во медицината; храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди;
хербициди
(210) TM 2002/693

(220) 11/09/2002
(442) 31/12/2005

(731) ГАЛЕНИКА АД Београд
ул. „Батајнички Друм” б.б., YU
(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат
Бул.’’ Партизански одреди’’  21, 1000, Скопје

TM 2002/691

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 - промет на големо и мало (трговија)
(210) TM 2002/698

(220) 18/09/2002
(442) 31/12/2005

(731) BETEK BOYA VE KIMYA SANAYI ANONIM
SIRKETI
Bostanci Kozyatagi, Ankara Asfalti Uzeri Huseyin
Celik Sok. 81090 KADIKOY-ISTANBUL, TR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

Trgovski marki

Glasnik,

(540)
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(510, 511)
кл. 25 - oблека, имено чорапи, обувки, кошаркарски
обувки и патики, маици, кошули, дуксери,
спортски панталони (тренерки), панталони,
костуми за капење и кратки горни маици, дресови,
куси панталони, пиџами, спортски маици,
маици за рагби, џемпери, ремени, вратоврски,
машки пиџами, шапки, зимски костуми, зимски
панталони, зимски кратки горни маици , јакни,
блузи со качулки што не прокиснуваат, капути,
платнени лигавчиња, врзулки за глава, манжетни,  
престилки, боксер-куси панталони, панталони,
капи, заштитници за уши, ракавици, ракавици без
прсти (само со палец), ткаени и плетени кошули,
костуми, фустани и униформи за лицата што ги
бодрат натпреварувчите (навивачи)

(591) црна, бела, жолта, портокалова, црвена,
виолетова, темно сина, светло сина и зелена
(551) индивидуална

(210) TM 2002/702

(220) 23/09/2002
(442) 31/12/2005

(731) Make-Up Art Cosmetics Inc.

(510, 511)
кл. 1 - хемиски производи за индустријата, нау–
ката, фотографиите, како и за земјоделието,
градинарството и шумарството, сурови вештачки
смоли, сурови пластични материи, вештачки
ѓубриња, смеши за гаснење пожар, препарати за
калење и заварување метали, хемиски производи
за конзервирање прехранбени производи, материи
за штавење, адхезиви наменети за индустријата
кл. 2 - бои, фирнајзи, лакови, средства за заштита
од ’рѓа и гниење на дрвото, материи за боење,
средства за нагризување, сурови природни
смоли, метали во листови и во прав за сликарите,
декоратерите, печатарите и уметниците
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
кл. 19 - неметални градежни материјали, цврсти
неметални цевки за градба, асфалт, црна смола
и битумен, неметални преносни конструкции,
споменици што не се од метал

767 Fifth Avenue, New York, N.Y. 10153, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - козметички производи, дрогериски произ–
води за нега на кожата, производи за нега на
косата и парфимерија
(210) TM 2002/704

(220) 24/09/2002
(442) 31/12/2005

(731) GALLAHER LIMITED
Members Hill, Brooklands Road
Surrey KT13 0QU, UK

WEYBRIDGE,

(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ
ул.”Питу Гули” 70, 1000 Скопје
(540)

(210) TM 2002/700

(220) 19/09/2002

LD PLATINUM

(442) 31/12/2005
(731) NBA Properties, Inc.
645 Fifth Avenue, New York, New York 10022, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 - преработен или непреработен тутун;
тутун за пушење, тутун за лулиња, тутун за
рачно завиткување, тутун за џвакање; цигари,
пури, цигарилоси; супстанции за пушење што се
продаваат заедно или одвоено од тутунот а не
се за медициснки намени и не се наменети за
лекување; бурмут; пушачки артикли вклучени во
класата 34; хартија за цигари, цевчиња и чибуци
за цигари и кибрити

(551) индивидуална

Trgovski marki

TM 2002/704
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(210) TM 2002/705

(220) 24/09/2002

апарати и машини за чистење; машини за лупење;
машини за плакнење; електрични ножици; машини
за шиење; вакуумски чистачи; машини за перење;
електрични апарати за заварување; електрични
машини за бришење за домашни потреби

(442) 31/12/2005
(731) GALLAHER LIMITED
Members Hill, Brooklands Road
Surrey KT13 0QU, UK

WEYBRIDGE,

кл. 11 - инсталации за осветлување; загревање,
производство на пареа, печење, ладење,
сушење, вентилација; инсталации за еркондишн;
инсталации за вентилација за возила; опрема за
вентилација за инсталации за еркондишн; уреди за
печење за домашни потреби; камини, електрични
машини за кафе; опрема за греење; електрични
радијатори; тави; апарати за печење; рерни за
печење; фризери (уреди за ладење); електрични
готвачки преси; електрични уреди за пржење;
електрични   бојлери на гас; скари; апарати за
вентилација; апарати за колач; електрични садови
за готвење; електрични котли; микробранови
печки; плочи за приготвување колач; фен за коса;
апарати за ладење пијалоци; апарати за печење
кафе; апарати за печење   овошје; апарати за
вентилација и освежување; апарати и машини за
замрзнување; уреди и инсталации за замрзнување;
фрижидери и комори за замрзнување

(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ
ул.”Питу Гули” 70, 1000 Скопје
(540)

(591) комбинација од црна, бела и сива
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 - агенции за увоз-извоз; организација
на изложби за комерцијални и рекламни цели;
систематизација и компилација на информации
во комјутерски бази на податоци; бизнисменаџмент и организација на консултации;
акционерство; директно писмено рекламирање;
јавно рекламирање; сметководство; книговодство;
комерцијално-информативни агенции; бизнисменаџмент
асистенција;
пребарување
во
комјутерски бази на податоци; комерцијална или
индустриска менаџмент асистенција

кл. 34 - преработен или непреработен тутун;
тутун за пушење, тутун за лулиња, тутун за
рачно завиткување, тутун за џвакање; цигари,
пури, цигарилоси; супстанции за пушење што се
продаваат заедно или одвоено од тутунот а не
се за медициснки намени и не се наменети за
лекување; бурмут; пушачки артикли вклучени во
класата 34; хартија за цигари, цевчиња и чибуци
за цигари и кибрити
(210) TM 2002/706

(220) 24/09/2002

кл. 37 - одржување и услуги за репарирање; услуги
за инсталации; приклучување; рамковни и услуги
за инсталации; надзор (супервизија) на градежни
конструкции

(442) 31/12/2005
(731) LUKATEX Ltd
23, Dragan Tcankov Blvd., Sofia 1000, BG
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

(210) TM 2002/709

(220) 24/09/2002
(442) 31/12/2005

(540)

(731) „РЕПЛЕКФАРМ” АД
ул. „Козле” бр. 188 Скопје, MK
(740) СТОПАНСКА
КОМОРА
НА
МАКЕДОНИЈА
ул. „Димитрие Чуповски” 13, 1000, Скопје

(591) црна, бела

(540)

(551) индивидуална

КЛАРИЦИН

(510, 511)
кл. 7 - аспиратори; електрични мешалки; електромеханички машини за подготвување пијалоци;
блендери (електрични мешалки) за куќни потреби;
бојлери; машини за сечење леб; компресори за
фрижидери; машини за миење садови; машини за
сушење; машини за месо; електрични куќни уреди;
електрични процесори за храна; електрични преси
за овошје за куќни потреби; електрични уреди за
мелење /кршење/ (толчење) за куќни потреби;
електрични рачни машини за дупчење; електрични
кујнски машини; електрични ножеви; електрични

TM 2002/705

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во медици–
ната; храна за бебиња; фластери, материјали за
завои; материјали за пломбирање заби и забарски
смоли; средства за дезинфекција; препарати за
уништување штетници; фунгициди, хербициди

Trgovski marki
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(210) TM 2002/711

(220) 24/09/2002
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(210) TM 2002/717

(220) 27/09/2002

(442) 31/12/2005
(731) „РЕПЛЕКФАРМ” АД

(442) 31/12/2005
(731) Aramis Inc.

ул. „Козле” бр. 188 Скопје, MK

767 Fifth Avenue, New York, N.Y. 10153, US

(740) СТОПАНСКА
КОМОРА
НА
МАКЕДОНИЈА
ул. „Димитрие Чуповски” 13, 1000, Скопје

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

(540)

(540)

ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје

ЛЕКСАН

ARAMIS

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во медици–
ната; 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 2002/715

(220) 26/09/2002
(442) 31/12/2005

(731) SMITHKLINE BEECHAM PLC
980 Great West Road Brentford, Middlesex TW8
9GS, GB

(510, 511)
кл. 3 - козметички производи за нега на кожата,
дрогериски производи, производи за нега на
косата и парфимерија
(210) TM 2002/718

(442) 31/12/2005
(731) Aramis Inc.
767 Fifth Avenue, New York, N.Y. 10153, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

LAB SERIES

ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(220) 27/09/2002

(551) индивидуална
(510, 511)

EVODART

кл. 3 - козметички производи за нега на кожата,
дрогериски производи, производи за нега на
косата и парфимерија

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати и супстанции

(210) TM 2002/719

(220) 27/09/2002
(442) 31/12/2005

(210) TM 2002/716

(220) 27/09/2002
(442) 31/12/2005

(731) КОСМОФОН Услуги на мобилна телефонија АД
Скопје
ул. Кузман Јосифовски Питу бр.19, 1000 Скопје,
MK

(731) La Mer Technology, Inc.
767 Fifth Avenue, New York, N.Y. 10153, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

(540)

CREME DE LA MER
COSMOFON

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 38 - телекомуникации
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(210) TM 2002/721

(220) 30/09/2002

(210) TM 2002/723

(220) 30/09/2002

(442) 31/12/2005

(442) 31/12/2005

(731) Трговско друштво за производство, услуги,
транспорт и трговија „СТЕЛА-6” увоз-извоз
ДОО

(731) Друштво за превоз, услуги, трговија на големо
и мало ЧИБУК-КОМПАНИ Сарафилоски Звонко
ДООЕЛ

7500 Прилеп, ул.Велебит бр.27, MK
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје

нас.Точила I згр.Ц 10/16, Прилеп, MK
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје

Ул. „Апостол Гусларот” бр.4, 1000, Скопје
(540)

Ул. „Апостол Гусларот” бр.4, 1000, Скопје
(540)

(591) бела, жолта и сребрена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 39 - транспортни услуги, организирање  пату–
вања

(591) бела, црвена и сина
(551) индивидуална

(210) TM 2002/724

(510, 511)
кл. 39 - транспортни услуги, организирање  пату–
вања
(210) TM 2002/722

(220) 30/09/2002
(442) 31/12/2005

(731) Друштво за производство, промет, превоз и
услуги 2002 - ПАЛАС увоз-извоз ДОО

(220) 30/09/2002
(442) 31/12/2005

(731) KWANG YANG MOTOR CO., LTD.
35, Wan Hsing Street, San Min District, Kaohsiung
City, TW
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

7500 ПРИЛЕП ул.Задарска бр.4, MK
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. „Апостол Гусларот” бр.4, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 4 - индустриски масла и масти; лубриканти
(средства за подмачкување); производи за
впивање, влажнење и врзување на прашина;
горива (вклучително го и бензинот за моторите) и
светлечките материи; свеќи, фитили
(591) бела, зелена и портокалова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 39 - транспортни услуги, организирање  пату–
вања

TM 2002/721

кл. 7 - машини и машински алати; мотори и
агрегати (освен за копнени возила); спојки и
преносни компоненти (освен за копнени возила);
земјоделски алатки; инкубатори за јајца; делови и
приклучоци за сите гореспоменати производи
кл. 12 - возила; уреди за движење по земја,
воздух или вода; делови и приклучоци за сите
гореспоменати производи
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(540)

(442) 31/12/2005
(731) KWANG YANG MOTOR CO., LTD.
35, Wan Hsing Street, San Min District, Kaohsiung
City, TW
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)
(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална

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

(510, 511)
кл. 4 - индустриски масла и масти; лубриканти
(средства за подмачкување); производи за
впивање, влажнење и врзување на прашина;
горива (вклучително и бензинот за моторите) и
светлечките материи; свеќи, фитили

кл. 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. 7 - машини и машински алати; мотори и
агрегати (освен за копнени возила); спојки и
преносни компоненти (освен за копнени возила);
земјоделски алатки; инкубатори за јајца; делови и
приклучоци за сите гореспоменати производи

кл. 32 - пиво; минерална и сода вода и други
безалкхолни пијалоци; пијалоци од овошје и
овошни сокови; сирупи и други препарати за
производство на пијалоци

кл. 12 - возила; уреди за движење по земја,
воздух или вода; делови и приклучоци за сите
гореспоменати производи

(210) TM 2002/730
(210) TM 2002/727

(220) 01/10/2002
(442) 31/12/2005

(442) 31/12/2005
(731) OFFICE 1 SUPERSTORES INTERNATIONAL INC.
125 APAQUOGUE RD., PO BOX 5093, EAST
HAMPTON, NY 11937, US

(731) Alza Corporation
1900 Charleston Road, Mountain View, CA 940397210, CA
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје

(220) 01/10/2002

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

(540)

CONCERTA
(551) индивидуална

(591) бела, модра и жолта

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати за лекување
заболувања на хиперактивност и отсуство на
внимание кај деца
(210) TM 2002/729

(220) 01/10/2002
(442) 31/12/2005

(731) Синирли Сорумлу Мармара Зејтин Тарим
Кооператифлери Бирлиги МАРМАРАБИРЛИК

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 - хартија, картон и производи од тие мате–
ријали што не се опфатени со другите класи;
печатарски производи
кл. 35 - услуги на продажба на стоки од класата
16, канцелариски материјал и опрема

од Буреа-Измир карајолу 29.км Башкој Бурса,
TR
(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат
Бул.’’ Партизански одреди’’  21, 1000, Скопје
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(210) TM 2002/731

(220) 01/10/2002

(210) TM 2002/740

(442) 31/12/2005
(731) PLIVA d.d.

(220) 04/10/2002
(442) 31/12/2005

(731) Perutnina Ptuj, d.d.

Ulica grada Vukovara 49, 10000 Zagreb, HR
(740) ПЕТКОВСКИ МИХАЈЛО, адвокат

Potrceva c. 10, 2250 PTUJ, SI
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

ул.’’Јуриј  Гагарин’’  55/ 50, 1000, Скопје
(540)

ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

MAXFLU
(551) индивидуална
(510, 511)
(591) бела и зелено-жолти нијанси

кл. 5 - фармацевтски производи
(210) TM 2002/738

(551) индивидуална
(220) 04/10/2002

(510, 511)
кл. 29 - производи од пилешко месо

(442) 31/12/2005
(731) Zippo Manufacturing Company
33 Barbour Street, Bradford, Pennsylvania 16701,
US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2002/741

(220) 04/10/2002
(442) 31/12/2005

(731) Друштво за електронско-телкомуникациски
материјали и услуги ГЕРМАНОС ТЕЛЕКОМ
А.Д.Скопје
Бул.Јане Сандански бр.111, MK
(740) СЕРДЈУК  ВАСИЛИЕ, адвокат

ZIPPO

ул.”Стив Наумов” 22, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 18 - кожни корици (футроли) за пенкала (налив
пера); кожни пирофорични (pyrophoric) запалки и
навлаки (футроли) за ленири
(210) TM 2002/739

(220) 04/10/2002
(442) 31/12/2005

(731) GREEK COOPERATIVE CIGARETTE MANUFAC–
TURING COMPANY S.A.
SEKAP S.A., Xanthi, GR
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

(591) во сите бои и комбинации
(551) индивидуална

JET-SET
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 - тутун, производи за пушачи и кибрити

TM 2002/731

(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
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активираат со монети или жетони, регистар каси,
машини за сметање и опрема за обработка
на податоци и компјутери, апарати за гаснење  
пожар

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  
пожар

кл. 14 - благородни метали и нивните легури и
производите изработени од нив или преслечени
со нив, што не се опфатени со другите класи,
накит, бижутерија, скапоцени камења, часовници
и хронометриски инструменти
кл. 15 - музички инструменти
кл. 16 - хартија, картон и производите од нив
што не се опфатени со другите класи, печатени
работи, книговезнички материјал, фотографии,
канцелариски материјал, машини за пишување
и канцелариски прибор, материјали за пакување,
што не се опфатени со другите класи

кл. 14 - благородни метали и нивните легури и
производите изработени од нив или преслечени
со нив, што не се опфатени со другите класи,
накит, бижутерија, скапоцени камења, часовници
и хронометриски инструменти
кл. 15 - музички инструменти

кл. 17-   каучук, гума, азбест, лискун и производи
од нив, што не се опфатени во другите класи,
полуфабрикати од пластични маси

кл. 16 - хартија, картон и производите од нив
што не се опфатени со другите класи, печатени
работи, книговезнички материјал, фотографии,
канцелариски материјал, машини за пишување
и канцелариски прибор, материјали за пакување,
што не се опфатени со другите класи

кл. 21 - куќни или кујнски апарати и садови за
домаќинството ( не се од благородни метали
или преслечени со нив), чешли и сунгери, четки,
производи што се користат за чистење, челична
волна, сурово и полупреработено стакло (освен
градежно стакло) стакларија, порцелан, фајанс и
грнчарија, што не се опфатени со другите класи

кл. 17 - каучук, гума, азбест, лискун и производи
од нив, што 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 што се користат за чистење, челична
волна, сурово и полупреработено стакло (освен
градежно стакло) стакларија, порцеолан, фајанс и
грнчарија, што не се опфатени со другите класи

кл. 38 - телекомуникации
кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражување
и планирања што се однесуваат на истите,
услуги за индустриски анализи и истражувања,
проектирање и развој на компјутерски хардвер и
софтвер
(210) TM 2002/742

кл. 38 - телекомуникации

(220) 04/10/2002

кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражување
и планирања што се однесуваат на истите,
услуги за индустриски анализи и истражувања,
проектирање и развој на компјутерски хардвер и
софтвер

(442) 31/12/2005
(731) Друштво за електронско-телкомуникациски
материјали и услуги ГЕРМАНОС ТЕЛЕКОМ
А.Д.Скопје
Бул.Јане Сандански бр.111, MK
(740) СЕРДЈУК  ВАСИЛИЕ, адвокат
ул.”Стив Наумов” 22, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2002/743

(220) 07/10/2002
(442) 31/12/2005

(731) Hyundai Motor Company
231, Yangjae-Dong, Seocho-Gu, Seoul, KR
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

CRDI

(591) во сите бои и комбинации
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 7 - машини и машински алати, мотори и
погонски машини (освен за сувоземни возила)
машински спојници и трансмисиски елементи
земјоделски направи
кл. 9 - апарати и инструменти, научни, поморски,
геодетски,
фотографски
кинематографски,
оптички, за мерење, сигнализација, контрола,

Trgovski marki

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 - патнички автомобили, комбиња, камиони
за ѓубре, автобуси, спортски автомобили,
камиони, возила ладилници, приколки, дизел
мотори за сувоземни возила и бензински мотори
за сувоземни возила
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(210) TM 2002/769

(220) 09/10/2002

зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и
млечни производи, масла за јадење и масти

(442) 31/12/2005

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

(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

кл. 35 - промет на големо и мало (трговија)

(540)

ROZAMET

(210) TM 2002/791

(220) 15/10/2002
(442) 31/12/2005

(551) индивидуална

(731) ELBISCO HOLDING S.A.
23 Kolokotroni str., 14562 Kefalari, Kifissia, GR

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати

(740) ГЕОРГИ  ДИМИТРОВ, адвокат
ул. ‘’29 Ноември’’  бр.56, 1000, Скопје

(210) TM 2002/783

(220) 15/10/2002

(540)

(442) 31/12/2005
(731) „ЈАКА - 80” АД Радовиш ОЕ Развој
ул.Маршал Тито бр.2, Радовиш, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

BARALGETAS

(591) во сите бои и комбинации
(551) индивидуална

(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

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанции што се користат
во медицината, храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди,
хербициди
(210) TM 2002/790

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

(220) 15/10/2002

кл. 35 - промет на големо и мало (трговија)

(442) 31/12/2005
(731) ELBISCO HOLDING S.A.
23 Kolokotroni str., 14562 Kefalari, Kifissia , GR

(210) TM 2002/792

(442) 31/12/2005

(740) ГЕОРГИ  ДИМИТРОВ, адвокат
ул. ‘’29 Ноември’’  бр.56, 1000, Скопје

(220) 15/10/2002

(731) ELBISCO HOLDING S.A
23 Kolokotroni str., 14562 Kefalari, Kifissia, MK

(540)

(740) ГЕОРГИ  ДИМИТРОВ, адвокат
ул. ‘’29 Ноември’’  бр.56, 1000, Скопје
(540)

(591) во сите бои и комбинации
(551) индивидуална

(591) во сите бои и комбинации

(510, 511)

(551) индивидуална

кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни прера–
ботки, конзервирано, сушено и варено овошје и
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(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, сушено и варено
овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца,
млеко и млечни производи, масла за јадење и
масти
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе, брашно и производи од
жито, леб, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок
за печење, сол, сенф, оцет, сосови (како мирудии);
мирудии, мраз
кл. 35 - промет на големо и мало (трговија)
(210) TM 2002/793

(220) 15/10/2002
(442) 31/12/2005

(731) ЖИТО ЛУКС АД Скопје
ул. Васил Ѓоргов бр. 11, 1000 Скопје, MK
(740) ГЕОРГИ  ДИМИТРОВ, адвокат
ул. ‘’29 Ноември’’  бр.56, 1000, Скопје
(540)

(591) во сите бои и комбинации
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, сушено и варено
овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца,
млеко и млечни производи, масла за јадење и
масти
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе, брашно и производи од
жито, леб, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок
за печење, сол, сенф, оцет, сосови (како мирудии);
мирудии, мраз
кл. 35 - промет на големо и мало (трговија)
(210) TM 2002/795

(220) 15/10/2002
(442) 31/12/2005

(731) Motorola, Inc. a Delaware corporation
1303 E. Algonquin Road, Schaumburg, IL 60196,
US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)
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(510, 511)
кл. 9 - телефони, преносни, радио-телефони или
сателитски телефони, специјализирани мрежни
компјутерски терминали за телекомуникации,
факсимили,
комуникатори;
„интелигентни”
телефони, особено телефони со можност за
пренос на податоци, говор и слики и пристап на
интернет, праќање и примање телефакс пораки
и електронска пошта; антени, батерии, полначи
на батерии, уреди за напојување, куќишта или
футроли или покривачи, копчи и стегачи, торби
за мобилни телефони, персонални дигитални
потсетници и компјутери и торби за додатна опрема
за истите, особено за микрофони, звучници,
слушалки со микрофон, батерии, покривачи и
полнач за батерии; држачи, основи за маси,
микрофони, звучници, слушалки со микрофон,
додатна опрема за мобилни телефони како што
се држачи кои ги ослободуваат рацете, слушалки
со микрофон, микрофони и звучници за мобилни
телефони; комплети на прибор за адаптација на
преносните комуникациски уреди и инструменти
за употреба во возилата, кои опфакаат антени,
антенски преносни водови, антенски адаптери,
кабли, слушалки, микрофони што се користат
без да се држат со раце, држачи за телефони,
звучници, полначи за автомобили, кабли за
пренос на податоци, електрични проводници;
лежишта за телефони како делови од телефонот,
кабли за електрични адаптери, телефонски кабли,
микрофони, звучници и полначи на батерии;
апарати за снимање, складирање, пренос,
прием и репродукција на податоци, звук. слика
и/или видео прикази, особено основни станици
што содржат насочени антени, електронски
контролори на основни станици, насочени антени,
микробранови
радио-апарати,
телефонски
централи, пристапни точки за разгранување,
прекинувачи за телекомуникациски потреби,
сервери, рутери, „интелигенти” картички, модеми,
мултиплексери; електрични кабли и кабли од
оптички влакна, електронски системи и апарати,
особено скремблери, дескремблери, кодери и
декодери, за скремблирање, дескремблирање,
кодирање и/или декодирање на гласот, податоци
слики и видео записи, уреди за влез и излез на
електронски податоци, особено терминали,
приемници, предаватели, уреди за дешифрирање
и примопредаватели со способност за обработка
на сигналот од радио емитувањето, сателитски
сигнали, телефакс сигнали, телевизиски, телекому–
никациски, мрежни и инфрацрвени сигнали,
сигнали на видео игри и сигнали на компјутерски
податоци и за праќање, репродукција или прием на
звук, слики, видео записи и мултимедиски записи
или податоци; опрема за обработка на податоци,
особено уреди за обработка на дигитални сигнали;
компјутери, компјутерски софтвер и програми што
се користат за пренос или репродукција или прием
на звук, слики, видео записи или податоци преку
телекомуникациска мрежа или системи помеѓу
терминали и за подобрување и олеснување на
користење и пристап на компјутерските мрежи
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и телефонските мрежи; компјутерски софтвер
за управување со базите на податоци за општа
намена; компјутерски софтвер за електронско
трговско работење што му овозможува на
корисникот безбедно да ги праќа нарачките и да
врши исплата во областа на електронските деловни
трансакции преку глобалната компјутерска мрежа
или телекомуникациска мрежа; софтвер за обука
и техничка поддршка за компјутери и мобилни
телефони од областа на телекомуникацијата;
компјутерски софтвер за обавување на работи за
оржување на компјутерот; софтвер за компјутерски
игри; компјутерски софтвер и програми што
содржат музика, филмови, анимации, електронски
книги и игри од општо-забавен карактер; извори
на напојување за елементи на комуникациските
мрежи, особено батерии и уреди за напојување;
потстаници или репетитори, особено појачувачи
на сигналот или појачувачи на репетиторот;
мултимедиски системи, особено софтвер за
дистрибуција на информации и интерактивна
содржина што е во текст, слика, видео запис и
звук на корисниците во областа на комуникацијата
и мултимедиски терминали за компјутери;
сателитски, кабелски и/или земски приемници и
антени, прекинувачи и мотори за нив; монитори,
екрани за мобилни телефони; кориснички уреди
за врска со компјутерот, особено тастатури,
додатни тастатури, тастатури за посебна
намена, тастери, командни табли и екрани;
компјутерски софтвер и програми за управување
и работа на радио-телекомуникациските уреди,
компјутерски софтвер за пристап, пребарување
означување и барање информации и податоци од
глобалните компјутерски мрежи и од глобалните
телекомуникациски мрежи,   за прегледување и
движење по веб-сајтови на овие мрежи  и компјутер–
ски софтвер за праќање и примање кратки
пораки и електронска пошта и за филтрирање на
нетекстуални информации од податоци; аналогни
и дигитални примопредаватели или приемници
за пренос на податоци, говор, слики и видео
записи; софтвер за електронски игри за мобилни
телефони; камери, особено фотоапарати,
дигитални камери, филмски камери, видео
камери; системи и уреди за електрични парични
трансакции, особено „интелигентни” картички,
читачи на „интелигентните” картички; машини за
сметање; картички за комуникациски цели, особено
картички на податоци, модемски картички и факсмодем картички за комуникациски цели, сите за
користење со комуникациските уреди; електронски
публикации, особено прирачници за корисниците
на компјутер снимени на компјутерски медиуми;
неснимени аудио и видео касети, ленти, компактдискови; снимени аудио и видео касети, ленти и
компакт-дискови кои содржат музика, филмови,
анимации, електронски книги, видео-игри; аудио
и видео ленти, касети, дигитални видео-дискови,
видео компакт-дискови, интерактивни компактдискови, ласерски дискови, мини-дискови и mpЗ
дискови и уреди за снимање и репродукција од
компакт дискови и нивни периферни уреди со
содржини за забава, информации, медиумски
материјали, прирачници и материјали за
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подучување; телевизори; слушалки; двогледи;
очила за сонце; очила; уреди за тревога во
случај на насилно влегување и пожар; стерео
опрема, особено стерео приемници и појачувачи,
репродукциски уреди со звучници за компакт
дискови, mpЗ дискови и мини дискови
кл. 38 - услуги во областа на телекомуникациите и
радиокомуникациите, особено услуги во врска со
сателитските преноси, телефонските комуникации,
пренос на телеграми, телетекст, факсимили
и електронска пошта, услуги на телевизиски
емитувања, електронско праќање говорни пораки,
особено снимање, складирање и потоа пренос на
говорни пратки по телефон, одржување видео
телеконференции, електронски пренос на говор,
видео запис, пораки и податоци, пренос на говор,
говорна пошта, праќање на дигитални текстуални
пораки, телефакс пошта и пејџинг услуги;
обезбедување пристап на телекомуникациската
мрежа со оптички влакна, управување со мрежата
и водење на администрацијата, планирање на
телекомуникациската мрежа, и радио емитување;
обезбедување телекомуникациски приклучоци на
глобалната компјутерска мрежа; обезбедување
повеќекориснички пристап кон глобалната
компјутерска информациска мрежа преку компју–
тери, радио уреди, радио пејџери, целуларни
телефони и лични дигитални потсетници;
изнајмување и лизинг на телекомуникациските
мрежи и телекомуникациските уреди, особено
на основните станици што се состојат од
антени и антенски столбови, предаватели,
приемници, уреди за обработка на сигнали,
микробранови радио линии за врска, кабли за
врска, уреди за напојување и ормарчиња за
електронски контролори на основните станици,
усмерени антени, микробранови радио-апарати,
телефонски централи, опремите за вршење
пренос во комуникацијата, пристапните точки на
разгранување, прекинувачи за телекомуникациска
намена, сервери, рутери, картички на податоци,
модеми, мултиплексерите; електрични кабли и
кабли од оптички влакна, софтвери и програми
за скремблирање, дескремблирање, кодирање
и декодирање на гласот, податоците, сликите и
видео записите
кл. 42 - основни и применети истражувања
во областа на физиката, хемијата, техниката,
компјутерското програмирање, информативната
технологија и телекомуникациите; истражувања
и развој на новите производи за други во
областа на телекомуникациите; истражувања
и развој на нови производи за други во областа
на телекомуникационата и информативната
технологија; проектирање компјутерски софтвер за
други; проектирање компјутерски бази на податоци
за други; проектирање интерфејс за компјутерски
софтвер за други; компјутерско програмирање
за други; проектирање и развој на дигиталните
телекомуникациски системи за јавни и приватни
мрежи; изнајмување и лизинг на програми за
обработка на податоци; советодавни услуги од
областа на телекомуникацијата, непосредно или
преку глобалната компјутерска информативна
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мрежа; услуги на компјутерско консултирање преку
глобалната компјутерска мрежа; дистрибуција на
аудио, видео и мултимедиски содржини преку
глобалните компјутерски мрежи; обезбедување
компјутерски услуги по барање кои овозможуваат
корисникот да прима персонализирани инфор–
мации преку глобалната компјутерска мрежа
или преку рачните безжични уреди, вклучително
радио пејџери, целуларни телефони, лични
комуникациски служби и лични дигитални
потсетници; обезбедување персонализирани
информации по барање од широката лепеза теми
преку радио уреди и глобалната компјутерска
мрежа; компјутерски услуги како што се
обезбедување интерактивен сајт на глобалната
компјутерска мрежа достапен преку компјутер,
површинските водови и радио комуникациските
уреди, кој интерактивен сајт опфаќа еден центар
на лични податоци што има прилагодлив адре–
сар, календар, центар за електронска пошта и
други орудија за лично планирање на времето
и зголемување на продуктивноста,   кој исто
така содржи широка лепеза на информации за
комуникациските производи, услуги, технологија
и други општи информации од областа на
комуникациските производи, услуги, технологии
и други општи информации од областа на
комуникацијата
(210) TM 2002/796

(220) 15/10/2002
(442) 31/12/2005

(731) Motorola, Inc. a Delaware corporation
1303 E. Algonquin Road, Schaumburg, IL 60196,
US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

HELLOMOTO
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - телефони, преносни, радио-телефони или
сателитски телефони, специјализирани мрежни
компјутерски терминали за телекомуникации,
факсимили,
комуникатори;
„интелигентни”
телефони, особено телефони со можност за
пренос на податоци, говор и слики и пристап на
интернет, праќање и примање телефакс пораки
и електронска пошта; антени, батерии, полначи
на батерии, уреди за напојување, куќишта или
футроли или покривачи, копчи и стегачи, торби
за мобилни телефони, персонални дигитални
потсетници и компјутери и торби за додатна опрема
за истите, особено за микрофони, звучници,
слушалки со микрофон, батерии, покривачи и
полнач за батерии; држачи, основи за маси,
микрофони, звучници, слушалки со микрофон,
додатна опрема за мобилни телефони како што
се држачи кои ги ослободуваат рацете, слушалки
со микрофон, микрофони и звучници за мобилни
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телефони; комплети на прибор за адаптација на
преносните комуникациски уреди и инструменти
за употреба во возилата, кои опфакаат антени,
антенски преносни водови, антенски адаптери,
кабли, слушалки, микрофони што се користат
без да се држат со раце, држачи за телефони,
звучници, полначи за автомобили, кабли за
пренос на податоци, електрични проводници;
лежишта за телефони како делови од телефонот,
кабли за електрични адаптери, телефонски кабли,
микрофони, звучници и полначи на батерии;
апарати за снимање, складирање, пренос,
прием и репродукција на податоци, звук. слика
и/или видео прикази, особено основни станици
што содржат насочени антени, електронски
контролори на основни станици, насочени антени,
микробранови
радио-апарати,
телефонски
централи, пристапни точки за разграничување,
прекинувачи за телекомуникациски потреби,
сервери, рутери, „интелигенти” картички, модеми,
мултиплексери; електрични кабли и кабли од
оптички влакна, електронски системи и апарати,
особено скремблери, дескремблери, кодери и
декодери, за скремблирање, дескремблирање,
кодирање и/или декодирање на гласот, податоци
слики и видео записи, уреди за влез и излез на
електронски податоци, особено терминали,
приемници, предаватели, уреди за дешифрирање
и примопредаватели со способност за обработка
на сигналот од радио емитувањето, сателитски
сигнали,
телефакс
сигнали,
телевизиски,
телекомуникациски, мрежни и инфрацрвени
сигнали, сигнали на видео игри и сигнали
на компјутерски податоци и за пракање,
репродукција или прием на звук, слики, видео
записи и мултимедиски записи или податоци;
опрема за обработка на податоци, особено уреди
за обработка на дигитални сигнали; компјутери,
компјутерски софтвер и програми што се
користат за пренос или репродукција или прием
на звук, слики, видео записи или податоци преку
телекомуникациска мрежа или системи помеѓу
терминали и за подобрување и   олеснување на
користење и пристап на компјутерските мрежи
и телефонските мрежи; компјутерски софтвер
за управување со базите на податоци за општа
намена; компјутерски софтвер за електронско
трговско работење што му овозможува на
корисникот безбедно да ги праќа нарачките и да
врши исплата во областа на електронските деловни
трансакции преку глобалната компјутерска мрежа
или телекомуникациска мрежа; софтвер за обука
и техничка поддршка за компјутери и мобилни
телефони од областа на телекомуникацијата;
компјутерски софтвер за обавување на работи за
оржување на компјутерот; софтвер за компјутерски
игри; компјутерски софтвер и програми што
содржат музика, филмиви, анимации, електронски
книги и игри од општо-забавен карактер; извори
на напојување за елементи на коуникациските
мрежи, особено батерии и уреди за напојување;
потстаници или репетитори, особено појачувачи
на сигналот или појачувачи на репетиторот;
мултимедиски системи, особено софтвер за
дистрибуција на информации и интерактивна
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содржина што ево текст, слика, видео запис и звук
на корисниците во областа на комуникацијата
и мултимедиски терминали за компјутери;
сателитски, каблелски и/или земски приемници и
антени, прекинувачи и мотори за нив; монитори,
екрани за мобилни телефони; кориснички уреди
за врска со компјутерот, особено тастатури,
додатни тастатури, тастатури за посебна
намена, тастери, командни табли и екрани;
компјутерски софтвер и програми за управување
и работа на радио-телекомуникациските уреди,
компјутерски софтвер за пристап, пребарување
означување и барање  информации и податоци од
глобалните компјутерски мрежи  и од глобалните
телекомуникациски мрежи,   за прегледување
и движење по веб-сајтови на овие мрежи и
компјутерски софтвер за праќање и примање кратки
пораки и електронска пошта и за филтрирање на
нетекстуални информации од податоци; аналогни
и дигитални примопредаватели или приемници
за пренос на податоци, говор, слики и видео
записи; софтвер за електронски игри за мобилни
телефони; камери, особено фотоапарати,
дигитални камери, филмски камери, видео
камери; системи и уреди за електрични парични
трансакции, особено „интелигентни” картички,
читачи на „интелигентните” картички; машини за
сметање; картички за комуникациски цели, особено
картички на податоци, модемски картички и факсмодем картички за комуникациски цели, сите за
користење со комуникациските уреди; електронски
публикации, особено прирачници за корисниците
на компјутер снимени на компјутерски медиуми;
неснимени аудио и видео касети, ленти, компактдискови; снимени аудио и видео касети, ленти и
компакт-дискови кои содржат музика, филмови,
анимации, електронски книги, видео-игри; аудио
и видео ленти, касети, дигитални видео-дискови,
видео компакт-дискови, интерактивни компактдискови, ласерски дискови, мини-дискови и mpЗ
дискови и уреди за снимање и репродукција од
компакт дискови и нивни периферни уреди со
содржини за забава, информации, медиумски
материјали, прирачници и материјали за
подучување; телевизори; слушалки; двогледи;
очила за сонце; очила; уреди за тревога во
случај на насилно влегување и пожар; стерео
опрема, особено стерео приемници и појачувачи,
репродукциски уреди со звучници за компакт
дискови, mpЗ дискови и мини дискови
кл. 38 - услуги во областа на телекомуникациите и
радиокомуникациите, особено услуги во врска со
сателитските преноси, телефонските комуникации,
пренос на телеграми, телетекст, факсимили
и електронска пошта, услуги на телевизиски
емитувања, електронско праќање говорни пораки,
особено снимање, складирање и потоа пренос на
говорни пратки по телефон, одржување видео
телеконференции, електронски пренос на говор,
видео запис, пораки и податоци, пренос на говорот,
говорна пошта, праќање на дигитални текстуални
пораки, телефакс пошта и пејџинг услуги;
обезбедување пристап на телекомуникациската
мрежа со оптички влакна, управување со мрежата
и водење на администрацијата, планирање на
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телекомуникациската мрежа, и радио емитување;
обезбедување телекомуникациски приклучоци на
глобалната компјутерска мрежа; обезбедување
повеќекориснички пристап кон глобалната
компјутерска
информациска
мрежа
преку
компјутери, радио уреди, радио пејџери, целуларни
телефони и лични дигитални потсетници;
изнајмување и лизинг на телекомуникациските
мрежи и телекомуникациските уреди, особено
на основните станици што се состојат од
антени и антенски столбови, предаватели,
приемници, уреди за обработка на сигнали,
микробранови радио линии за врска, кабли за
врска, уреди за напојување и ормарчиња за
електронски контролори на основните станици,
усмерени антени, микробранови радио-апарати,
телефонски централи, опремите за вршење
пренос во комуникацијата, пристапните точки на
разгранување прекинувачи за телекомуникациска
намена, сервери, рутери, картички на податоци,
модеми, мултиплексерите; електрични кабли и
кабли од оптички влакна, софтвери и програми
за скремблирање, дескремблирање, кодирање
и декодирање на гласот, податоците, сликите и
видео записите
кл. 42 - основни и применети истражувања
во областа на физиката, хемијата, техниката,
компјутерското програмирање, информативната
технологија и телекомуникациите; истражувања
и развој на новите производи за други во
областа на телекомуникациите; истражувања
и развој на нови производи за други во областа
на телекомуникационата и информативната
технологија; проектирање компјутерски софтвер за
други; проектирање компјутерски бази на податоци
за други; проектирање интерфејс за компјутерски
софтвер за други; компјутерско програмирање
за други; проектирање и развој на дигиталните
телекомуникациски системи за јавни и приватни
мрежи; изнајмување и лизинг на програми за
обработка на податоци; советодавни услуги од
областа на телекомуникацијата, непосредно или
преку глобалната компјутерска информативна
мрежа; услуги на компјутерско консултирање преку
глобалната компјутерска мрежа; дистрибуција на
аудио, видео и мултимедиски содржини преку
глобалните компјутерски мрежи; обезбедување
компјутерски услуги по барање кои овозможуваат
корисникот
да
прима
персонализирани
информации преку глобалната компјутерска
мрежа или преку рачните безжични уреди,
вклучително радио пејџери, целуларни телефони,
лични комуникациски служби и лични дигитални
потсетници; обезбедување персонализирани
информации по барање од широката лепеза теми
преку радио уреди и глобалната компјутерска
мрежа; компјутерски услуги како што се
обезбедување интерактивен сајт на глобалната
компјутерска мрежа достапен преку компјутер,
површинските водови и радио комуникациските
уреди, кој интерактивен сајт опфаќа еден
центар на лични податоци што има прилагодлив
адресар, календар, центар за електронска пошта
и други орудија за лично планирање на времето
и зголемување на продуктивноста,   кој исто
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Glasnik,

така содржи широка лепеза на информации за
комуникациските производи, услуги, технологија
и други општи информации од областа на
комуникациските производи, услуги, технологии
и други општи информации од областа на
комуникацијата
(210) TM 2002/800
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(210) TM 2002/802

(442) 31/12/2005
(731) „Generika
Inform
nova”ET(Co.)

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

GENERIKA-ASPISAL

Davutpasa Caddesi No. 10, Topkapi, Istanbul, TR
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје

Draga–

1505 Sofia, ul. „Sultan tepe” 19, BG

(731) YILDIZ HOLDING A.S.
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

Impex-Milka

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,АДВОКАТ

(220) 16/10/2002
(442) 31/12/2005

(220) 18/10/2002

(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

кл. 5 - фармацевтски препарати

TWIMAX

(210) TM 2002/804

(220) 18/10/2002
(442) 31/12/2005

(551) индивидуална

(731) ЛЕОВ, Трајче

(510, 511)
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жита, леб, колач и торти , слатки, сладоледи;
мед, меласа, квасец, прашок за печење; сол,
сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии,
мраз; а особено чоколада, бисквити, кеси, вафли,
бисквити преливни со чоколада и вафли прелиени
со чоколада
(210) TM 2002/801

ул. Костурска 51, 1400 Велес, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(220) 17/10/2002
(442) 31/12/2005

(731) МЕДИА ДОО
ул. Шумадиска бр. 6/1, Скопје, MK

(591) сина,сива и бела
(551) индивидуална

(540)

(510, 511)

MEDIA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - средства за белење и други супстанции за
перење, препарати за чистење, полирање, триење
и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични
масла, козметички производи, лосиони за коса,
препарати за нега на забите, влажни шамичиња,
шамичиња за еднократна употреба
кл. 5 - фармацевтски производи; крпи, предло–
шки, хигиенски пелени и салфетки, хигиенски
производи за лични цели за еднократна
употреба, женски влошки, тампони, ветеринарни
препарати, санитарни препарати за медицински
цели, диететски супстанции што се користат
во медицината, храна за бебиња, фластери,
материали за завои
кл. 16 - хартија, картон и производите од нив што не
се опфатени со другите класи, бебешки пелени од
хартија и целулоза за еднократна употреба, носни
шамичиња од хартија за еднократна употреба,
салфети од хартија и целулоза, тоалетна хартија

Trgovski marki

кл. 6 - метални лимови, метални конструкции,
метални конструкции (преносни), садови (резер–
воари) за киселини (метални), садови за течни
горива (метални), силоси (метални), цевки
(метални арматури за цевки), цевки (метални
цевки за слевање), цевки (метални цевки со
повеќе отвори за цевки), цевки (метални цевки),
челични конструкции, челични лимови, челични
цевки
кл. 11 - греалки за воздух, калорифери, греалки
за крeвет, греалки за купатило, греалки за нозе,
греење(електрични апарати за греење), греење
(инсталации за греење), грејачи за вода (бојлери),
грејачи за вода, грејачи за пегла, грејачи за храна,
грејачи на телo, грејачки плочи, електрични
бојлери, електрични радијатори, печење (ражен
за печење), печки (решетки за печки), печки (уреди
за греење), плочи за греење
кл. 40 - бојадисување, галванизација, електролиза
(обложување со постапка на електролиза),
заварување, леење метали, калење   метали,
обложување на металите, обработка на металите,
стружење, точење (острење), хромирање
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(210) TM 2002/806

(220) 21/10/2002

(210) TM 2002/809

(220) 22/10/2002

(442) 31/12/2005

(442) 31/12/2005

(731) PHARMACIA & UPJOHN COMPANY
100 Route 206 North, Peapack, New Jersey, US

(731) МЕДИА ДОО
ул. Шумадиска бр. 6/1 СКОПЈЕ, MK

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје

(540)

(540)

MABELLA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - средства за белење и други супстанции за
перење, препарати за чистење, полирање, триење
и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични
масла, козметички производи, лосиони за коса,
препарати за нега на забите, влажни шамичиња,
шамичиња за еднократна употреба

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи и супстанции;
лекови и вакцини
(210) TM 2002/808

кл. 5 - фармацевтски производи; крпи, предло–
шки, хигиенски пелени и салфетки, хигиенски
производи за лични цели за еднократна
употреба, женски влошки, тампони, ветеринарни
препарати, санитарни препарати за медицински
цели, диететски супстанции што се користат
во медицината, храна за бебиња, фластери,
материали за завои

(220) 22/10/2002
(442) 31/12/2005

(731) МЕДИА ДОО
ул. Шумадиска бр. 6/1, СКОПЈЕ, MK
(540)

кл. 16 - хартија, картон и производите од нив што не
се опфатени со другите класи, бебешки пелени од
хартија и целулоза за еднократна употреба, носни
шамичиња од хартија за еднократна употреба,
салфети од хартија и целулоза, тоалетна хартија

MEDIA FASHION COLOR CREME
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - средства за белење и други супстанции за
перење, препарати за чистење, полирање, триење
и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични
масла, козметички производи, лосиони за коса,
препарати за нега на забите, влажни шамичиња,
шамичиња за еднократна употреба
кл. 5 - фармацевтски производи; крпи, предло–
шки, хигиенски пелени и салфетки, хигиенски
производи за лични цели за еднократна
употреба, женски влошки, тампони, ветеринарни
препарати, санитарни препарати за медицински
цели, диететски супстанции што се користат
во медицината, храна за бебиња, фластери,
материали за завои
кл. 16 - хартија, картон и производите од нив што не
се опфатени со другите класи, бебешки пелени од
хартија и целулоза за еднократна употреба, носни
шамичиња од хартија за еднократна употреба,
салфети од хартија и целулоза, тоалетна хартија

TM 2002/806

(210) TM 2002/812

(220) 23/10/2002
(442) 31/12/2005

(731) Акционерско друштво за производство на
апарати за домаќинство МЕТАЛАЦ БИТОЛА
А.Д.
Индустриски кварт бб, 7000 Битола, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

METALEC BITOLA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 6 - арматури за градба /метални/, метални
врски, метална градба, метални конструкции,
метални конструкции /преносни/, опрема /метална/
за домаќинство, заштитници за печки, регистарски
таблички /метални/, прачки на метални решетки,
решетки за печки /метални/, метални силоси,
челични конструкции

Trgovski marki

Glasnik,

кл. 11 - греалки за бањи, грејачи за вода, инстала–
ции за дистрибуција на водата, греалки за воздух
/калорифери/, греалки за бања, греалки за нозе,
електрични апарати за греење, инсталации за
греење, уреди за греење на тврдо или течно гориво
или гас, грејачи за вода /бојлери/, грејачи на тела,
грејачки плочи, електрични бојлери, електрични
радијатори, печки за пекарници, ражен за печење,
арматура за печки, обликувана опрема за печки,
простор за пепел во печките, решетки за печки,
уреди за полнење на печките, печки /огниште/,
печки /уреди за греење/, плочи за греење
(210) TM 2002/813

(220) 23/10/2002
(442) 31/12/2005

(731) Акционерско друштво за производство на
апарати за домаќинство МЕТАЛЕЦ БИТОЛА
А.Д.
Индустриски кварт бб, 7000 Битола, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

ANTIKA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 11 - печки-уреди за греење
(210) TM 2002/814

(220) 23/10/2002
(442) 31/12/2005

(731) Акционерско друштво за производство на
апарати за домаќинство МЕТАЛЕЦ БИТОЛА
А.Д.
Индустриски кварт бб, 7000 Битола, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)
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(540)

(591) сина, бела и  црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 6 - арматури за градба /метални/, метални
врски, метална градба, метални конструкции,
метални конструкции /преносни/, опрема /метална/
за домаќинство, заштитници за печки, регистарски
таблички /метални/, прачки на метални решетки,
решетки за печки /метални/, метални силоси,
челични конструкции
кл. 11 - греалки за бањи, грејачи за вода, инста–
лации за дистрибуција на водата, греалки за
воздух /калорифери/, греалки за бањи, греалки за
нозе, електрични апарати за греење, инсталации
за греење, уреди за греење на тврдо или течно
гориво или гас, грејачи за вода /бојлери/, грејачи
на тела, грејачки плочи, електрични бојлери,
електрични радијатори, печки за пекарници,
ражен за печење, арматура за печки, обликувана
опрема за печки, простор за пепел во печките,
решетки за печки, уреди за полнење на печките,
печки /огниште/, печки /уреди за греење/, плочи за
греење
(210) TM 2002/817

(220) 24/10/2002
(442) 31/12/2005

(731) TDR d.o.o.
Rovinj, Obala V.Nazora 1, HR
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ
ул.”Питу Гули” 70, 1000 Скопје
(540)

HERAKLEA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 11 - печки-уреди за греење
(210) TM 2002/815

(220) 23/10/2002
(442) 31/12/2005

(731) Акционерско друштво за производство на
апарати за домаќинство МЕТАЛЕЦ БИТОЛА
А.Д.
Индустриски кварт бб, 7000 Битола, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

Trgovski marki

(591) комбинација од бела,сина, црвена и златна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 - филтер цигари

TM 2002/817
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(210) TM 2002/820

(220) 28/10/2002

(551) индивидуална

(442) 31/12/2005

(510, 511)
кл. 3 - средства за белење и други супстанции за
перење, препарати за чистење, полирање, триење
и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични
масла, козметички производи, лосиони за коса,
препарати за нега на забите, влажни марамчиња,
марамчиња за еднократна употреба

(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)

кл. 5 - фармацевтски производи; крпи, предло–
шки, хигиенски пелени и салфетки, хигиенски
производи за лични цели за еднократна
употреба, женски влошки, тампони, ветеринарски
препарати, санитарни препарати за медицински
цели, диететски супстанции што се користат
во медицината, храна за бебиња, фластери,
материали за завои
кл. 16 - хартија, картон и производите од нив кои
не се опфатени со други класи, бебешки пелени од
хартија и целулоза за еднократна употреба, носни
марамчиња од хартија за еднократна употреба,
салфети од хартија и целулоза, тоалетна хартија

(591) црна, бела, жолта, темно и светло
зелена.окер и кафена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - мајонез со маслиново масло
(210) TM 2002/821

(220) 28/10/2002
(442) 31/12/2005

(731) ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju,
trgovinu i usluge
ul. Marijana Cavica br.1, Zagreb, HR

(210) TM 2002/829

(220) 30/10/2002
(442) 31/12/2005

(731) ETA zivilska industrija, d.d.
Kajuhova pot 4, 1241 Kamnik, SI
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ
ул.”Питу Гули” 70, 1000 Скопје
(540)

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) црна, бела, жолта, темно и светло зелена и  
кафена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - мајонез со маслиново масло
(210) TM 2002/827

(220) 29/10/2002
(442) 31/12/2005

(731) МЕДИА ДОО
ул.Шумадиска бр. 6/1 СКОПЈЕ, MK
(540)

кл. 29 - месо, риби, живина и дивеч; месни
екстракти; конзервирано, сушено и варено овошје
и зеленчук; пастеризирано овошје и зеленчук;
замрзнато овошје и зеленчук; длабоко замрзнато
овошје и зеленчук; со помош на замрзнување
осушено овошје и зеленчук; желеа, џемови,
мармелади, компоти; јајца, млеко и млечни
производи; масло и масти за јадење
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, додатоци за кафе; брашно и производи од
жито; леб, колач, слатки, сладолед, мед, сируп од
меласа; квасец, прашок за подигање на тестото;
сол, сенф, оцет, сосови ( мирудии ), мраз
кл. 31 - земјоделски, градинарски и шумски
производи и бобинки, што не се опфатени во
другите класи; сурово, непреработено овошје
и зеленчук; семиња; природни билки; природно
цвеќе

KLESH

TM 2002/820

Trgovski marki

Glasnik,

(210) TM 2002/833

(220) 30/10/2002
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(510, 511)

(442) 31/12/2005

кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанции што се користат
во медицина; храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди;
хербициди

(731) ГАЛЕНИКА АД Београд
ул. „Батајнички друм” б.б., YU
(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат
Бул.’’ Партизански одреди’’  21, 1000, Скопје
(540)

GALOFAK

(210) TM 2002/836

(220) 30/10/2002
(442) 31/12/2005

(551) индивидуална

(731) ГАЛЕНИКА АД Београд
ул. „Батајнички друм” б.б., YU

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанции што се користат
во медицина; храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати зауништување штетници; фунгициди;
хербициди
(210) TM 2002/834

(220) 30/10/2002
(442) 31/12/2005

(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат
Бул.’’ Партизански одреди’’  21, 1000, Скопје
(540)

GASTROGAL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанции што се користат
во медицина; храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати зауништување штетници; фунгициди;
хербициди

(731) ГАЛЕНИКА АД Београд
ул. „Батајнички друм” б.б., YU
(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат
Бул.’’ Партизански одреди’’  21, 1000, Скопје
(540)

KALCIGAL

(210) TM 2002/840

(220) 30/10/2002
(442) 31/12/2005

(731) BP p.l.c.

(551) индивидуална

1 St James’s Square, London, SW1Y 4 PD,
England, UK

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанции што се користат
во медицина; храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати зауништување штетници; фунгициди;
хербициди
(210) TM 2002/835

(740) ШПЕНД  ДЕВАЈА, адвокат
бул.Крсте Мисирков бр.61/1-5, 1000 Скопје
(540)

(220) 30/10/2002
(442) 31/12/2005

(731) ГАЛЕНИКА АД Београд
ул. „Батајнички друм” б.б., YU
(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат
Бул.’’ Партизански одреди’’  21, 1000, Скопје
(540)

Trgovski marki

(554) тродимензионална
(551) индивидуална

FARIN
(551) индивидуална

(591) зелена, жолта

(510, 511)
кл. 4 - индустриски масла и масти, соединенија
за собирање прашина со навлажнување и
врзување; горива; светлечки материи; нехемиски
адитиви за масла и горива; мазива и средства
за подмачкување; средства од метал што имаат
подмачкувачки карактеристики; машински масла;
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масла за опрема, автомотивно финално масло
за возење; восоци; нафта желе за индустриска
употреба
кл. 37 - миење   возила, вулканизирање   гуми и
одржување   мотори на возила, сите снабдувани
преку услужни станици; услужни станици за
возила кои вклучуваат и оддели за полнење;
бензински станици
кл. 39 - дистрибуција и достава на горива, возду–
шни и водени, услуги за повторно полнење, услуги
на станици за повторно полнење на возилата;
складирање стока
кл. 43 - хотелски услуги; менаџмент за сместување
во кампови на земја; услуги во кафулиња,
кафетерии, кантини, снабдувања, ресторани
и снек-барови; пекари; услуги во продавници
за храна за носење; обезбедување   храна и
пијалоци; обезбедување   средства за потребите
на конференции; исто; изнајмување  соби; обез–
бедување  сместување во кампови на земја
(210) TM 2002/841

(220) 31/10/2002

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 -  месо, риба, живина и дивеч; месни прера–
ботки; конзервирано, сушено и варено овошје и
зеленчук; желе, џемови, компоти; јајца, млеко и
млечни производи; масла за јадење и масти
(210) TM 2002/851

(442) 31/12/2005
(731) ГАЛЕНИКА АД Београд
ул.”Батајнички друм” б.б., YU
(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат
Бул.’’ Партизански одреди’’  21, 1000, Скопје
(540)

NOVALGETOL
(551) индивидуална
(510, 511)

(442) 31/12/2005

кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанции што се користат
во медицината; храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди;
хербициди

(731) Трговско друштво за производство, услуги,
транспорт и трговија „ТБ ПЕЖО-2001” увозизвоз ДООЕЛ
7500 ПРИЛЕП, ул. Коста Абрашевиќ бр.20, MK
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. „Апостол Гусларот” бр.4, 1000, Скопје
(540)

(220) 04/11/2002

(210) TM 2002/852

(220) 04/11/2002
(442) 31/12/2005

(731) ГАЛЕНИКА АД Београд
ул.”Батајнички друм „ б.б., YU
(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат
Бул.’’ Партизански одреди’’  21, 1000, Скопје
(540)

DAKTANOL
(551) индивидуална
(510, 511)
(591) црвена, жолта, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 39 - транспортни услуги, организирање на
патувања
(210) TM 2002/849

(220) 04/11/2002
(442) 31/12/2005

(731) Ravintoraisio Oy
Raisionkaari 55, 21200 Raisio, FI
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанции што се користат
во медицината; храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди;
хербициди
(210) TM 2002/853

(220) 04/11/2002
(442) 31/12/2005

(731) ГАЛЕНИКА АД Београд
ул.”Батајнички друм „ б.б., YU
(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат
Бул.’’ Партизански одреди’’  21, 1000, Скопје

BORDS EVE
TM 2002/841

Trgovski marki

Glasnik,
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(210) TM 2002/856

(540)

(442) 31/12/2005

TRIAGIL

(731) ПРЕТПРИЈАТИЕ
ЗА
ПРОИЗВОДСТВО,
ТРГОВИЈА И УСЛУГИ „МУЛТИПРОМ” ДООЕЛ СКОПЈЕ

(551) индивидуална

ул. „ИНДУСТРИСКА” бб, 1040 Маџари - Скопје,
MK

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанции што се користат
во медицина; храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди;
хербициди
(210) TM 2002/854

(220) 06/11/2002

(540)

OLIMP
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни прера–
ботки, конзервирано, сушено и варено овошје и
зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и
млечни производи, масло и масти за јадење

(220) 04/11/2002
(442) 31/12/2005

(731) ГАЛЕНИКА АД Београд

(540)

кл. 30 -   кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе, брашно и производи
од жито, леб, сладолед, мед, меласа, квасец,
прашок за печење, сол, сенф, оцет, сосови (како
мирудии),мирудии, мраз

(551) индивидуална

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

ул.”Батајнички друм „ б.б., YU
(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат
Бул.’’ Партизански одреди’’  21, 1000, Скопје

BOROGAL
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанции што се користат
во медицина; храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди;
хербициди
(210) TM 2002/855

(220) 04/11/2002
(442) 31/12/2005

(210) TM 2002/859

(442) 31/12/2005
(731) Compagnie Generale
Michelin-Michelin & Cie

(540)

PALADOR LIV
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанции што се користат
во медицина; храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди;
хербициди

Trgovski marki

Establissements

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

LATITUDE

ул.”Батајнички друм „ б.б., YU
Бул.’’ Партизански одреди’’  21, 1000, Скопје

des

12 Cours Sablon, 63040 Clermont-Ferrand Cedex
9, FR

(731) ГАЛЕНИКА АД Београд
(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат

(220) 07/11/2002

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 - пневматски гуми и внатрешни гуми за
тркала за возила; газечки површини за регене–
рирање на пневматски гуми; гасеници за возила
(гасеничари)
(210) TM 2002/869

(220) 11/11/2002
(442) 31/12/2005

(300) BAZ026006A  06/07/2002  BH
(731) MDP „NIRS” Srpski Brod, ZDP Rafinerija Ulja
Modrica p.o. Vojvode Stepe 49, Modrica, BA
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

TM 2002/869
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(210) TM 2002/871

(540)

(220) 11/11/2002
(442) 31/12/2005

(731) MDP „NIRS” Srpski Brod , ZDP Rafinerija Ulja
Modrica p.o. Vojvode Stepe 49, Modrica, BA
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) зелена, жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 - хемиски производи за индустријата, нау–
ката, фотографиите, како и за земјоделието,
градинарството и шумарството, сурови вештачки
смоли, сурови пластични материи, вештачки
ѓубриња, смеши за гаснење пожар, препарати за
калење и заварување метали, хемиски производи
за конзервирање прехранбени производи, материи
за штавење, адхезиви наменети за индустријата
кл. 4 - индустриски масла и масти,средства за под–
мачкување; соединенија за собирање прашина со
навлажнување и врзување; горива (вклучително
и течните горива за мотори) и материи за
осветлување; свеќи и фитили за осветлување
кл. 35 -  групирање на разни производи за сметка
на трети лица (вклучително и нивниот превоз)
заради овозможување на потрошувачот полесно
воочување и купување на тие производи
кл. 37 -   градење, поправка, услуги на поставу–
вање
кл. 40 -   обработка на материјали, вклучително
и преработка и доработка на петрохемиски
производи
(210) TM 2002/870

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 4 - масло за мотори
(210) TM 2002/877

(442) 31/12/2005
(731) Smithers-Oasis Company
2020 Front Street, Suite 301, Cuyahoga Falls,
Ohio 44221, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

OASIS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 17 - пенести потпирачи за цветни аранжмани
кл. 21 - контејнери, плочи или подножја со било
каква форма од порозен синтетички материјал
или синтетичка пена за природни како и вештачки
билки и цвеќиња

(220) 11/11/2002
(442) 31/12/2005

(731) MDP „NIRS” Srpski Brod, ZDP Rafinerija Ulja
Modrica p.o. Vojvode Stepe 49, Modrica, BA
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(220) 11/11/2002

(210) TM 2002/878

(220) 11/11/2002
(442) 31/12/2005

(731) МЕДИА ДОО
ул. Шумадиска бр. 6/1, 1000 СКОПЈЕ, MK
(540)

SCANDIA
(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 4  - масло за мотори

TM 2002/870

кл. 3 - средства за белење и други супстанции за
перење, препарати за чистење, полирање, триење
и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични
масла, козметички производи, лосиони за коса,
препарати за нега на забите, влажни шамичиња,
шамичиња за еднократна употреба
кл. 5 - фармацевтски производи; крпи, пред–

Trgovski marki

Glasnik,

лошки, хигиенски пелени и салфетки, хигиенски
производи за лични цели за еднократна
употреба, женски влошки, тампони, ветеринарни
препарати, санитарни препарати за медицински
цели, диететски супстанции што се користат
во медицината, храна за бебиња, фластери,
материали за завои
кл. 16 - хартија, картон и производите од нив што не
се опфатени со другите класи, бебешки пелени од
хартија и целулоза за еднократна употреба, носни
шамичиња од хартија за еднократна употреба,
салфети од хартија и целулоза, тоалетна хартија
(210) TM 2002/883

(220) 12/11/2002
(442) 31/12/2005
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(210) TM 2002/885

(442) 31/12/2005
(731) MERCK & CO ., Inc., a New Jersey corporation
One Merck Drive, P.O. Box 100, Whitehouse
Station, New Jersey, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

DUVEPRA
(551) индивидуална
(510, 511)

(731) „ЈАКА - 80 „ АД Радовиш ОЕ Развој

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината; храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди,
хербициди

ул. Маршал Тито бр. 2, Радовиш, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

AMINALON

(210) TM 2002/886

(551) индивидуална

(220) 13/11/2002
(442) 31/12/2005

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски,ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанции што се користат
во медицината; храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди;
хербициди
(210) TM 2002/884

(220) 13/11/2002

(731) MERCK & CO ., Inc., a New Jersey corporation
One Merck Drive, P.O. Box 100, Whitehouse
Station, New Jersey, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

DUTOSA

(220) 12/11/2002
(442) 31/12/2005

(731) KABUSHIKI KAISHA MOLTEN
1-8 Yokogawa-Shinmachi, Nishi-ku, Hiroshimashi, Hiroshima-ken, JP
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во меди–
цината; 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 2002/887

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 28 - топки за игри, имено, топки за одбојка,
кошарка, фудбал, ракомет, американски фудбал,
топки за рагби фудбал, ватерполо топки, меки
топки (за безбол), други топки за игри или
спортови; вреќи и торби за носење топки; други
спортски производи; играчки, вклучени во интер–
националната класа 28

Trgovski marki

(220) 13/11/2002
(442) 31/12/2005

(731) Diners Club International Ltd.
8430 W. Bryn Mawr Ave., Chicago, IL 60631, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје

TM 2002/887
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(210) TM 2002/891

(540)

(220) 15/11/2002
(442) 31/12/2005

(731) J. Safra Holdings ( Gibraltar ) Limited , a
corporation organized and existing under the
laws of Gibraltar
2nd Floor, Imossi House, 1/5 Irish Town, Gibraltar,
GI

(551) индивидуална

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

(510, 511)
кл. 36 - осигурување; финансиски работи; моне–
тарни работи; работи поврзани за недвижен
имот, а особено услуги поврзани со кредитни
картички; програми за лојалност на корисниците
на кредитните картички; помош на патниците во
форма на обезбедување медицински и правни
препораки-совети, обновување или замена на
изгубени или украдени патни документи, травелспатни чекови и кредитни картички
(210) TM 2002/889

ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

BANQUE JACOB SAFRA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 - осигурување, банкарски и финансиски  
услуги

(220) 14/11/2002
(442) 31/12/2005

(731) The Procter & Gamble Company , a company
organized and existing under the laws of the
State of Ohio
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio,
US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје

(210) TM 2002/893

(220) 18/11/2002
(442) 31/12/2005

(731) PLIVA d.d.
Ulica grada Vukovara 49, 10000 Zagreb, HR
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

(540)

PLIVA
BIOMAT

(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - препарати за белење и други супстанции
за перење; препарати за чистење, полирање,
рибање и нагризување
(210) TM 2002/890

(220) 14/11/2002
(442) 31/12/2005

(731) PHARMACIA & UPJOHN COMPANY
100 Route 206 North Peapack, N.J. 07977, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

SURVELL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанции што се користат
во медицината; храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди,
хербициди

TM 2002/889

кл. 1 - хемиски производи за индустријата и нау–
ката
кл. 3 - препарати за белење и други супстанции
за перење; препарати за чистење, полирање,
одмастување и стружење; сапуни; парфимериски
производи, етерични масла, козметички производи,
лосиони за коса; препарати за нега на забите
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и хигиенски
производи; диететски супстанции за употреба
во медицината, храна за доенчиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и за земање забни отпечатоци (забарски
смоли); средства за дезинфекција; производи за
уништување животински штетници; фунгициди,
хербициди
(210) TM 2002/897

(220) 19/11/2002
(442) 31/12/2005

(731) THE LONDON TOBACCO COMPANY LIMITED
Globe House, 4 Temple Place, LONDON, WC2R
2PG , UK
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. „Апостол Гусларот” бр.4, 1000, Скопје

Trgovski marki

Glasnik,
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обезбедување царински обврзници; обезбедување
враќање на царината; рекламација на царински
давачки за други; осигурителни услуги; финансиски
услуги; монетарни услуги; услуги со недвижности;
посредувачки (брокерски) услуги; банкарски
услуги; услуги со финансирање; производствени
услуги; кредитни услуги; административни услуги
сврзани со побарување по гаранции; услуги
за посредување во недвижности; поморско
осигурување; справување со ризик

(540)

кл. 39 - шпедиција; пакување стока за транспорт;
услуги за превоз на писма, документи,
соопштенија, печатен материјал   и друга стока
и предмети со разни транспортни средства;  
вклучително и сродни услуги во класата 39 како
што е складирање, сместување стоки во склад;
пакување, испорака и враќање назад на стоката
сврзана со претходно наведеното
(210) TM 2002/900

(442) 31/12/2005

(591) црна, сива и бела

(731) YILDIZ HOLDING A.S.

(551) индивидуална

Davutpasa Caddesi No: 10, Topkapi, Istanbul, TR

(510, 511)
кл. 34 - цигари, тутн, производи од тутун, прибор
за пушачи, запалки, кибрит
(210) TM 2002/898

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

ULKER TUTKU

(220) 20/11/2002
(442) 31/12/2005

(731) United Parcel Service of America, Inc., a
corporation organized and existing under the
Laws of the State of Delaware

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - кафе,чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жита, леб, колач и торти, слатки, сладоледи;
мед, меласа; квасец, прашок за печење; сол,
сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии;
мраз; а особено чоколада, бисквити,кекси,
вафли,бисквити прелиени со чоколада и вафли
прелиени со чоколада

55 Glenlake Parkway, N.E., Atlanta, Georgia
30328, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

UPS SUPPLY CHAIN SOLUTIONS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - компјутерски програми и софтвер; батерии;
уреди за алтернативно напојување со струја;
заштитници на пулсирања, магнетни дискови и
траки, печатари, ваги и скенери
кл. 35 - логистички менаџмент; интегрирано
следење и менаџмент на комерцијални
трансакции; рекламирачки услуги; деловни
менаџмент услуги; деловни административни
услуги; услуги за канцелариско работење;
обезбедување компјутеризирано следење на
пакети во транзит; дистрибуција на мостри; услуги
за асистенција при менаџмент; консултантски
услуги за менаџмент
кл. 36 - комерцијални услуги за обезбедување
заем; услуги за посредување на царина; набавки
при расцаринување; обезбедување при времени
увозни обврзници; обработка на визи/квоти;

Trgovski marki

(220) 22/11/2002

(210) TM 2002/922

(220) 25/11/2002
(442) 31/12/2005

(731) ГАЛЕНИКА АД Београд
ул. Батајнички друм б.б., YU
(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат
Бул.’’ Партизански одреди’’  21, 1000, Скопје
(540)

FLORMIDAL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанции што се користат
во медицина; храна за бебиња; фластери, мате–
ријали за завои; материјали за пломбирање заби
и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди;
хербициди

TM 2002/922
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(210) TM 2002/927

(220) 26/11/2002

(210) TM 2002/975

(442) 31/12/2005
(731) Reckitt & Colman (Overseas) Limited
Dansome Lane, Hull, HU8 7DS, UK
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)

(220) 06/12/2002
(442) 31/12/2005

(731) Друштво за трговија и услуги увоз-извоз
Смилев Дејан и др. ЕЛЕН ДОО
ул. Егејска бр. 122, 7500 Прилеп , MK
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. „Апостол Гусларот” бр.4, 1000, Скопје
(540)

DESTREE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - препарати за белење и други субстанции
за перење алишта и миење садови; препарати за
алишта; препарати за алишта наменети за суво
перење; препарати за полирање кујна и стакло;
препарати за чистење, полирање и светнување,
како и абразивни препарати; чистачи на ќилими;
шампони, детергенти; сапуни; препарати за упот–
реба во домаќинството; смекнувачи на ткаенина;
адитиви за алишта; препарати за отстранување
дамки; сите горе наведени стоки со или без
дезинфекциски компоненти
(210) TM 2002/928

(591) бела, портокалова, жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 39 - транспортни услуги, организирање пату–
вања

(220) 26/11/2002
(442) 31/12/2005

(731) Reckitt Benckiser NV
Gebou de Appelaer, De Fruittuinen 2-12, 2132 NZ,
Hoofddorp, NL

(210) TM 2002/981

(442) 31/12/2005
(731) LEVI STRAUSS & CO. , a Delaware Corporation
Levi‘s Plaza 1155 Battery Street , San Francisco,
California 94111, US

(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)

(220) 09/12/2002

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

LOVELAN

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - препарати за белење и други субстанции за
перење  алишта и миење  садови; препарати за
алишта; препарати за алишта наменети за суво
перење; препарати за полирање  кујна и стакло;
препарати за чистење, полирање и светнување,
како и абразивни препарати; чистачи на ќилими;
шампони, детергенти; сапуни; препарати за упот–
реби во домаќинството; смекнувачи на ткаенина;
адитиви за алишта; препарати за отстранување
на дамки; сите горе наведени стоки со или без
дезинфицирани компоненти, во меѓународната
класа

TM 2002/927

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 18 - паричници; футроли за клучеви; футроли
за бизнис картички; ранци; торби за на рамо;
актенчанти; чанти; патни торби; патна опрема
направена од кожа; големи торби, торби-вреќи за
чување работи, сите вклучени во оваа класа
кл. 25 - панталони, фармерки, куси панталони
(шорцеви), работни костуми-комбинезони, кошули
маици, Т-маици, блузи, елеци, џакети,палта, спор–
тски палта, џемпери, горни делови од тренерки,
панталони тренерки, долна облека, шапки-капи,
вратоврски, колани, чорапи и чевли
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(220) 09/12/2002

компјутери, компјутерски системи, компјутерски
мрежи и хардвер; инсталација, примена,
одржување и поправка на хардвер, истото и за
компјутерски системи и компјутерски мрежи во
меѓународната класа 37

(442) 31/12/2005
(731) Dallas Project Holdings Limited
Whitepark House, White Park Road, Bridgetown,
BB

кл. 41 - обука, курсеви, семинари и работилници
од областа на развојот и имплементацијата на
компјутерскиот софтвер, употреба на компјутерски
софтвер, деловни активности и деловен
менаџмент; развивање на материјал за обука
од областа на развојот и имплементацијата на
софтвер, употребата на софтверот, комерцијалните
активности и менаџментот; организација на
едукација во класови; распространување и
изнајмување книги и друг печатен материјал за
едукативни цели во меѓународната класа 41

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

кл. 42 - обезбедување информации во врска
со информатичката технологија и употреба
и апликација на компјутери и компјутерски
системи; обезбедување информации во врска
со консалтинг за информатичката технологија
и употреба и апликација на компјутери и
компјутерски системи; совети во врска со
употребата и апликацијата на компјутери,
компјутерски системи и развој на компјутерски
системи; услуги на компјутерските научници,
меѓу другите и развој на компјутерските системи;
советување од областа на информатичката
технологија; развој на компјутерскиот софтвер
и интернет сајтови; инсталација, одржување и
надградување на софтверот; посредување меѓу
компании во меѓународната класа 42

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - компјутерски софтвер за дизајнирање,
инсталирање и извршување главна рамка
и клиент/сервер апликациони програми; за
интегрирање на финансиски функции и функции
за производство и продажбени функции на
работењето; компјутерски софтвер за менаџмент
на услуги што го поддржуваат работењето;
компјутерски софтвер за услуги на муштерии
опфатени во класата 09
кл. 16 - памфлети, книги, флаери, брошури,
списанија, извештаи, весници, прирачници и
водичи од областа на бизнис менаџментот,
информатичката технологија   и компјутерските
информации опфатени во класата 16
кл. 35 - менаџмент услуги, консалтинг, планирање
и информации поврзани со истите; деловни
маркетинг совети; деловно посредување за
обезбедување компјутерски хардвер и софтвер
за трети лица; комерцијален и бизнис консалтинг
и информации; бизнис консалтинг во врска
со спојување и стекнување; деловни анализи;
анализи на пазарот; деловни проценки; помош
во менаџментот на комерцијалните активности
и прикази на истражувањата на пазарот;
истражувања на полето на комерцијалните
активности; економски истражувања и анализи;
изведување
стручни
деловни
извештаи;
организирање и водење на трговски презентации
и конференции за комерцијални или рекламни
цели во комерцијалниот и менаџмент секторот;
административен менаџмент на проекти од областа
на развојот, специфицирањето, поставувањето
и примената на информатички систем; деловен
консалтинг во областа на трговијата со технолошки
производи; обезбедување информации поврзани
со консалтинг во областа на организацијата
на претпријатијата; горенаведените услуги
предадени преку светската мрежа на канцеларии
во меѓународната класа 35
кл. 36 - финансиски услуги; монетарни услуги;
финансиски
совети
и
анализи;
ризично
финансирање на капитал во меѓународната класа
36
кл. 37 - инсталација, одржување и поправка на

Trgovski marki

(210) TM 2002/987

(220) 10/12/2002
(442) 31/12/2005

(731) RISO KAGAKU CORPORATION
2-20-15 Shinbashi, Minato-ku, Tokyo, JP
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 2 - мастило за печатење, паста за печатење,
мастило за копирање, композити за печатење  и
други препарати за печатење и/или копирање;
маслени бои; бои (colourings)  и тонер кертриџи
кл. 7 - апарати и машини за печатење; печатарски
преси (машини); печатарски плочи како што
се „heat-perforatable   flexible printing plates”;
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полначи на хартија (paper feeders); машини
за сортирање   печатена хартија; апарати за
печатење како и за правење матрици; машини
за произведување на матрици; флеш единици за
произведување матрици како делови од машини
за произведување матрици; делови, приклучоци
и аксесор за гореспоменатите производи;
мастила и бои (colourings) за употреба во врска со
гореспоменатите производи
кл. 9 - машини и апарати за репродуцирање слика;
машини и апарати за копирање; фотографски,
електростатски и термички машини и апарати
за копирање; дигитални принтери; дигитални
печатарски машини за канцелариска употреба;
дигитални дупликатори; принтери за употреба
со компјутери; флеш-тип матрици; флеш-тип
единици за правење матрици; флеш светилки,
флеш ламби; интерфејс за компјутери, единици
на соларни батерии за гореспоменатите
производи, факс машини; компјутерски програми;
компјутерски софтвер; компјутерски периферални
уреди   и делови; приклучоци и аксесори за сите
од гореспоменатите производи
кл. 16 - хартија, картон и производи направени
од хартија и/или картон; кутии од хартија и/или
картон; карти, хартиени листови; канцелариски
реквизити; канцелариски материјали; печатарски
типови (printers type); печатарски блокови;
матрична хартија, матрични листови; матрични
плочи; мастилни перничиња; мастилни рибони;
мастилни листови за дупликатори; печатарски
сетови; печатски кит за употреба со матрична
хартија; печатарски апарати за канцелариска
употреба; копирачки апарати за канцелариска
употреба; дупликатори; печатарски апарати, како
и апарати за правење матрици за канцелариска
употреба; делови, приклучоци и аксесорис за
сите од гореспоменатите производи; секачи/
уништувачи на хартија; мастила за матрично
или сито (screen) печатење и мимеографски
мастила; различни бои мастила и „colourants” за
мастила, сите за употреба во домаќинството или
канцелариска употреба
(210) TM 2002/988

(220) 10/12/2002
(442) 31/12/2005

(731) RISO KAGAKU CORPORATION
2-20-15 Shinbashi, Minato-ku, Tokyo, JP
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

RISOGRAPH

(510, 511)
кл. 2 - мастило за печатење, паста за
печатење, мастило за копирање, композити
за печатење   и други препарати за печатење
и/или копирање; маслени бои; бои (colourings)  
и тонер кертриџи
кл. 7 - апарати и машини за печатење;
печатарски преси (машини); печатарски плочи
како што се „heat-perforatable   flexible printing
plates”; полначи на хартија (paper feeders);
машини за сортирање   печатена хартија;
апарати за печатење како и за правење
матрици; машини за произведување на
матрици; флеш единици за произведување
матрици како делови од машини за
произведување матрици; делови, приклучоци
и аксесори за гореспоменатите производи;
мастила и бои (colouring) за употреба во врска
со гореспоменатите производи
кл. 9  - машини и апарати за репродуцирање
слика; машини и апарати за копирање;
фотографски, електростатски и термички
машини и апарати за копирање; дигитални
принтери; дигитални печатарски машини
за
канцелариска
употреба;
дигитални
дупликатори; принтери за употреба со
компјутери; флеш-тип матрици; флеш-тип
единици за правење матрици; флеш светилки,
флеш ламби; интерфејс за компјутери, единици
на соларни батерии за гореспоменатите
производи, факс машини; компјутерски
програми; компјутерски софтвер; компјутерски
периферални уреди и делови; приклучоци
и аксесори за сите од гореспоменатите
производи
кл. 16 - хартија, картон и производи направени
од хартија и/или картон; кутии од хартија
и/или картон; карти, хартиени листови;
канцелариски
реквизити;
канцелариски
материјали; печатарски типови (printers
type); печатарски блокови; матрична хартија,
матрични листови; матрични плочи; мастилни
перничиња; мастилни рибони; мастилни
листови за дупликатори; печатарски сетови;
печатски кит за употреба со матрична хартија;
печатарски апарати за канцелариска употреба;
копирачки апарати за канцелариска употреба;
дупликатори; печатарски апарати, како и
апарати за правење матрици за канцелариска
употреба; делови, приклучоци и аксесорис за
сите од гореспоменатите   производи; секачи/
уништувачи на хартија; мастила за матрично
или сито (screen) печатење и мимеографски
мастила; различни бои мастила и „colourants”
за мастила, сите за употреба во домаќинството
или канцелариска употреба

(551) индивидуална

TM 2002/988
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кл. 16 - хартија, картон и производи направени
од хартија и/или картон; кутии од хартија и/или
картон; карти, хартиени листови; канцелариски
реквизити; канцелариски материјали; печатарски
типови (printers type); печатарски блокови;
матрична хартија, матрични листови; матрични
плочи; мастилни перничиња; мастилни рибони;
мастилни листови за дупликатори; печатарски
сетови; печатски кит за употреба со матрична
хартија; печатарски апарати за канцелариска
употреба; копирачки апарати за канцелариска
употреба; дупликатори; печатарски апарати, како
и апарати за правење матрици за канцелариска
употреба; делови, приклучоци и аксесорис за
сите од гореспоменатите производи; секачи/
уништувачи на хартија; мастила за матрично
или сито (screen) печатење и мимеографски
мастила; различни бои мастила и „colourants” за
мастила, сите за употреба во домаќинството или
канцелариска употреба

(220) 10/12/2002
(442) 31/12/2005

(731) RISO KAGAKU CORPORATION
2-20-15 Shinbashi, Minato-ku, Tokyo, JP
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 2 - мастило за печатење, паста за печатење,
мастило за копирање, композити за печатење  и
други препарати за печатење и/или копирање;
маслени бои; бои (colourings)  и тонер кертриџи
кл. 7 - апарати и машини за печатење; печатарски
преси (машини); печатарски плочи како што
се „heat-perforatable   flexible printing plates”;
полначи на хартија (paper feeders); машини
за сортирање   печатена хартија; апарати за
печатење како и за правење матрици; машини
за произведување на матрици; флеш единици за
произведување матрици како делови од машини
за произведување матрици; делови, приклучоци
и аксесори за гореспоменатите производи;
мастила и бои (colouring) за употреба во врска со
гореспоменатите производи
кл. 9 - машини и апарати за репродуцирање слика;
машини и апарати за копирање; фотографски,
електростатски и термички машини и апарати
за копирање; дигитални принтери; дигитални
печатарски машини за канцелариска употреба;
дигитални дупликатори; принтери за употреба
со компјутери; флеш-тип матрици; флеш-тип
единици за правење матрици; флеш светилки,
флеш ламби; интерфејс за компјутери, единици
на соларни батерии за гореспоменатите
производи, факс машини; компјутерски програми;
компјутерски софтвер; компјутерски периферални
уреди и делови; приклучоци и аксесори за сите од
гореспоменатите производи

(210) TM 2005/4

(220) 04/01/2005
(442) 31/12/2005

(731) УНИ-ВЕРСА
МОЈАНОВСКИ-ЕБНЕР
ЕДВ
ИНТЕРНЕТ МОБИЛ Друштво за трговија на
големо и мало, услуги и изнајмување на стручни
кадри ДООЕЛ експорт-импорт, Битола
ул.”Солунска” бр.210, Битола, MK
(740) БЛАГИЦА ВЕСКОВСКА, адвокат
ул. Архимедова 4, 7500, Прилеп
(540)

(591) розово, циклама 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

Trgovski marki

TM 2005/4
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PREGLEDI
PREGLED NA PRIJAVI NA TRGOVSKI MARKI SPORED ME|UNARODNATA KLASIFIKACIJA
NA TRGOVSKITE MARKI
(510) kod po Me|unarodnata klasifikacija na trgovski marki (Ni~enska)
(210) broj na prijavata
(510)

(210)

kl.1

TM 2000/1302
TM 2001/0032
TM 2002/0141
TM 2002/0313
TM 2002/0458
TM 2002/0465
TM 2002/0518
TM 2002/0519
TM 2002/0580
TM 2002/0698
TM 2002/0869
TM 2002/0893

kl.2

TM 2001/1152
TM 2001/1153
TM 2001/1158
TM 2002/0189
TM 2002/0612
TM 2002/0616
TM 2002/0698
TM 2002/0987
TM 2002/0988
TM 2002/0989

kl.3

Pregledi

TM 2001/1026
TM 2001/1156
TM 2002/0052
TM 2002/0156
TM 2002/0157
TM 2002/0191
TM 2002/0198
TM 2002/0205
TM 2002/0273
TM 2002/0301
TM 2002/0434
TM 2002/0447
TM 2002/0453
TM 2002/0456
TM 2002/0457
TM 2002/0458
TM 2002/0459
TM 2002/0464
TM 2002/0484
TM 2002/0522
TM 2002/0554
TM 2002/0555
TM 2002/0641

(510)

(210)

TM 2002/0650
TM 2002/0702
TM 2002/0717
TM 2002/0718
TM 2002/0719
TM 2002/0801
TM 2002/0808
TM 2002/0809
TM 2002/0827
TM 2002/0878
TM 2002/0889
TM 2002/0893
TM 2002/0927
TM 2002/0928
kl.4

TM 2000/1302
TM 2001/0032
TM 2002/0434
TM 2002/0459
TM 2002/0641
TM 2002/0650
TM 2002/0664
TM 2002/0724
TM 2002/0725
TM 2002/0840
TM 2002/0869
TM 2002/0870
TM 2002/0871

kl.5

TM 2001/1073
TM 2001/1129
TM 2001/1149
TM 2001/1150
TM 2001/1151
TM 2001/1162
TM 2001/1163
TM 2001/1164
TM 2001/1165
TM 2001/1166
TM 2001/1167
TM 2001/1168
TM 2001/1170
TM 2001/1171
TM 2002/0004
TM 2002/0046
TM 2002/0047
TM 2002/0054

(510)

(210)

TM 2002/0055
TM 2002/0091
TM 2002/0117
TM 2002/0131
TM 2002/0132
TM 2002/0133
TM 2002/0135
TM 2002/0136
TM 2002/0139
TM 2002/0140
TM 2002/0149
TM 2002/0150
TM 2002/0152
TM 2002/0153
TM 2002/0158
TM 2002/0169
TM 2002/0170
TM 2002/0172
TM 2002/0173
TM 2002/0174
TM 2002/0176
TM 2002/0177
TM 2002/0178
TM 2002/0179
TM 2002/0181
TM 2002/0182
TM 2002/0183
TM 2002/0184
TM 2002/0194
TM 2002/0195
TM 2002/0196
TM 2002/0197
TM 2002/0205
TM 2002/0206
TM 2002/0207
TM 2002/0208
TM 2002/0210
TM 2002/0211
TM 2002/0212
TM 2002/0213
TM 2002/0214
TM 2002/0217
TM 2002/0218
TM 2002/0222
TM 2002/0224
TM 2002/0242
TM 2002/0249
Trgovski marki

Glasnik,

(510)

(210)

TM 2002/0256
TM 2002/0278
TM 2002/0280
TM 2002/0283
TM 2002/0291
TM 2002/0293
TM 2002/0333
TM 2002/0351
TM 2002/0363
TM 2002/0378
TM 2002/0383
TM 2002/0384
TM 2002/0385
TM 2002/0386
TM 2002/0387
TM 2002/0388
TM 2002/0389
TM 2002/0390
TM 2002/0391
TM 2002/0392
TM 2002/0393
TM 2002/0394
TM 2002/0395
TM 2002/0402
TM 2002/0407
TM 2002/0408
TM 2002/0409
TM 2002/0410
TM 2002/0411
TM 2002/0412
TM 2002/0421
TM 2002/0434
TM 2002/0435
TM 2002/0444
TM 2002/0452
TM 2002/0454
TM 2002/0455
TM 2002/0458
TM 2002/0459
TM 2002/0464
TM 2002/0469
TM 2002/0480
TM 2002/0485
TM 2002/0486
TM 2002/0490
TM 2002/0498
TM 2002/0522
TM 2002/0543
TM 2002/0551
TM 2002/0556
TM 2002/0557
TM 2002/0560
TM 2002/0561
TM 2002/0565
TM 2002/0569
TM 2002/0572
TM 2002/0576
Trgovski marki

(510)
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(210)

TM 2002/0577
TM 2002/0578
TM 2002/0580
TM 2002/0583
TM 2002/0596
TM 2002/0597
TM 2002/0598
TM 2002/0599
TM 2002/0600
TM 2002/0601
TM 2002/0602
TM 2002/0603
TM 2002/0604
TM 2002/0605
TM 2002/0606
TM 2002/0614
TM 2002/0617
TM 2002/0623
TM 2002/0624
TM 2002/0625
TM 2002/0640
TM 2002/0641
TM 2002/0642
TM 2002/0650
TM 2002/0653
TM 2002/0654
TM 2002/0655
TM 2002/0656
TM 2002/0657
TM 2002/0662
TM 2002/0677
TM 2002/0685
TM 2002/0689
TM 2002/0691
TM 2002/0692
TM 2002/0693
TM 2002/0709
TM 2002/0711
TM 2002/0715
TM 2002/0727
TM 2002/0731
TM 2002/0769
TM 2002/0783
TM 2002/0801
TM 2002/0802
TM 2002/0806
TM 2002/0808
TM 2002/0809
TM 2002/0827
TM 2002/0833
TM 2002/0834
TM 2002/0835
TM 2002/0836
TM 2002/0851
TM 2002/0852
TM 2002/0853
TM 2002/0854

(510)

(210)

TM 2002/0855
TM 2002/0878
TM 2002/0883
TM 2002/0885
TM 2002/0886
TM 2002/0890
TM 2002/0893
TM 2002/0922
kl.6

kl.7

kl.9

TM 2000/1302
TM 2001/0032
TM 2001/1159
TM 2002/0034
TM 2002/0225
TM 2002/0299
TM 2002/0683
TM 2002/0804
TM 2002/0812
TM 2002/0815
TM 2001/1049
TM 2002/0034
TM 2002/0299
TM 2002/0571
TM 2002/0628
TM 2002/0683
TM 2002/0706
TM 2002/0724
TM 2002/0725
TM 2002/0741
TM 2002/0742
TM 2002/0987
TM 2002/0988
TM 2002/0989
TM 2001/0032
TM 2001/1049
TM 2001/1159
TM 2002/0209
TM 2002/0296
TM 2002/0297
TM 2002/0299
TM 2002/0303
TM 2002/0304
TM 2002/0316
TM 2002/0370
TM 2002/0427
TM 2002/0438
TM 2002/0439
TM 2002/0442
TM 2002/0470
TM 2002/0471
TM 2002/0571
TM 2002/0628
TM 2002/0683
TM 2002/0684
TM 2002/0690
TM 2002/0741
TM 2002/0742
Pregledi
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(510)

(210)

TM 2002/0795
TM 2002/0796
TM 2002/0898
TM 2002/0983
TM 2002/0987
TM 2002/0988
TM 2002/0989
kl.10

kl.11

kl.12

Pregledi

TM 2002/0208
TM 2002/0222
TM 2002/0242
TM 2002/0278
TM 2002/0283
TM 2002/0336
TM 2002/0387
TM 2002/0388
TM 2002/0389
TM 2002/0390
TM 2002/0391
TM 2002/0392
TM 2002/0393
TM 2002/0394

(510)

(510)

TM 2002/0859
kl.14

TM 2001/1026
TM 2002/0470
TM 2002/0471
TM 2002/0741
TM 2002/0742

kl.15

TM 2002/0741
TM 2002/0742

kl.16

TM 2001/0032
TM 2001/1049
TM 2001/1159
TM 2002/0299
TM 2002/0427
TM 2002/0459
TM 2002/0491
TM 2002/0562
TM 2002/0683
TM 2002/0706
TM 2002/0804
TM 2002/0812
TM 2002/0813
TM 2002/0814
TM 2002/0815
TM 2001/1049
TM 2002/0229
TM 2002/0230
TM 2002/0231
TM 2002/0232
TM 2002/0233
TM 2002/0234
TM 2002/0267
TM 2002/0268
TM 2002/0269
TM 2002/0271
TM 2002/0285
TM 2002/0398
TM 2002/0429
TM 2002/0430
TM 2002/0724
TM 2002/0725
TM 2002/0743

(210)

kl.17

kl.18

TM 2001/1158
TM 2001/1159
TM 2002/0034
TM 2002/0082
TM 2002/0083
TM 2002/0189
TM 2002/0291
TM 2002/0303
TM 2002/0304
TM 2002/0316
TM 2002/0459
TM 2002/0461
TM 2002/0462
TM 2002/0463
TM 2002/0522
TM 2002/0587
TM 2002/0612
TM 2002/0730
TM 2002/0741
TM 2002/0742
TM 2002/0801
TM 2002/0808
TM 2002/0809
TM 2002/0827
TM 2002/0878
TM 2002/0983
TM 2002/0987
TM 2002/0988
TM 2002/0989
TM 2001/0032
TM 2002/0299
TM 2002/0465
TM 2002/0518
TM 2002/0519
TM 2002/0683
TM 2002/0698
TM 2002/0741
TM 2002/0742
TM 2002/0877
TM 2001/1026
TM 2001/1157
TM 2002/0470
TM 2002/0471
TM 2002/0738

(210)

TM 2002/0981
kl.19

kl.20

TM 2001/0032
TM 2002/0225
TM 2002/0299
TM 2002/0683
TM 2002/0698
TM 2001/0938

kl.21

TM 2002/0318
TM 2002/0458
TM 2002/0459
TM 2002/0741
TM 2002/0742
TM 2002/0877

kl.24

TM 2001/1026
TM 2001/1157
TM 2002/0291
TM 2005/0004

kl.25

TM 2001/0032
TM 2001/1026
TM 2001/1157
TM 2002/0190
TM 2002/0291
TM 2002/0405
TM 2002/0447
TM 2002/0470
TM 2002/0471
TM 2002/0522
TM 2002/0634
TM 2002/0700
TM 2002/0981
TM 2005/0004

kl.27

TM 2002/0310

kl.28

TM 2002/0470
TM 2002/0471
TM 2002/0884

kl.29

TM 2001/1161
TM 2002/0138
TM 2002/0176
TM 2002/0204
TM 2002/0287
TM 2002/0288
TM 2002/0289
TM 2002/0311
TM 2002/0312
TM 2002/0449
TM 2002/0560
TM 2002/0584
TM 2002/0586
TM 2002/0654
TM 2002/0655
Trgovski marki

Glasnik,

(510)

(210)

(510)

TM 2002/0656
TM 2002/0657
TM 2002/0660
TM 2002/0663
TM 2002/0677
TM 2002/0695
TM 2002/0729
TM 2002/0740
TM 2002/0790
TM 2002/0791
TM 2002/0792
TM 2002/0793
TM 2002/0829
TM 2002/0849
TM 2002/0856
kl.30

TM 2001/1161
TM 2002/0129
TM 2002/0138
TM 2002/0142
TM 2002/0160
TM 2002/0161
TM 2002/0162
TM 2002/0163
TM 2002/0164
TM 2002/0165
TM 2002/0166
TM 2002/0167
TM 2002/0176
TM 2002/0199
TM 2002/0200
TM 2002/0204
TM 2002/0251
TM 2002/0252
TM 2002/0257
TM 2002/0321
TM 2002/0322
TM 2002/0448
TM 2002/0450
TM 2002/0451
TM 2002/0506
TM 2002/0508
TM 2002/0509
TM 2002/0511
TM 2002/0512
TM 2002/0513
TM 2002/0514
TM 2002/0515
TM 2002/0516
TM 2002/0521
TM 2002/0543
TM 2002/0560
TM 2002/0582
TM 2002/0635
TM 2002/0636
TM 2002/0637
TM 2002/0638

Trgovski marki
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(210)

TM 2002/0639
TM 2002/0654
TM 2002/0655
TM 2002/0656
TM 2002/0657
TM 2002/0659
TM 2002/0677
TM 2002/0695
TM 2002/0729
TM 2002/0790
TM 2002/0791
TM 2002/0792
TM 2002/0793
TM 2002/0800
TM 2002/0820
TM 2002/0821
TM 2002/0829
TM 2002/0856
TM 2002/0900
kl.31

TM 2002/0321
TM 2002/0322
TM 2002/0449
TM 2002/0590
TM 2002/0591
TM 2002/0608
TM 2002/0829
TM 2002/0856

kl.32

TM 2001/1111
TM 2001/1112
TM 2001/1161
TM 2002/0134
TM 2002/0135
TM 2002/0136
TM 2002/0176
TM 2002/0228
TM 2002/0250
TM 2002/0287
TM 2002/0288
TM 2002/0289
TM 2002/0306
TM 2002/0311
TM 2002/0312
TM 2002/0318
TM 2002/0339
TM 2002/0366
TM 2002/0367
TM 2002/0369
TM 2002/0560
TM 2002/0564
TM 2002/0592
TM 2002/0593
TM 2002/0607
TM 2002/0613
TM 2002/0677
TM 2002/0729

(510)

(210)

kl.33

TM 2001/1113
TM 2002/0171
TM 2002/0185
TM 2002/0186
TM 2002/0187
TM 2002/0188
TM 2002/0317
TM 2002/0350
TM 2002/0559
TM 2002/0592
TM 2002/0593
TM 2002/0607

kl.34

TM 2001/0655
TM 2001/0656
TM 2002/0226
TM 2002/0243
TM 2002/0244
TM 2002/0319
TM 2002/0332
TM 2002/0352
TM 2002/0372
TM 2002/0418
TM 2002/0419
TM 2002/0420
TM 2002/0496
TM 2002/0524
TM 2002/0525
TM 2002/0526
TM 2002/0527
TM 2002/0528
TM 2002/0529
TM 2002/0530
TM 2002/0534
TM 2002/0535
TM 2002/0536
TM 2002/0537
TM 2002/0566
TM 2002/0592
TM 2002/0593
TM 2002/0610
TM 2002/0611
TM 2002/0704
TM 2002/0705
TM 2002/0739
TM 2002/0817
TM 2002/0897

kl.35

TM 2001/1026
TM 2001/1159
TM 2002/0146
TM 2002/0147
TM 2002/0148
TM 2002/0158
TM 2002/0190
TM 2002/0290
TM 2002/0300
Pregledi

258 Glasnik, 12/4, str.133-266, dekemvri 2005 Skopje

(510)

(210)

TM 2002/0302
TM 2002/0321
TM 2002/0322
TM 2002/0492
TM 2002/0493
TM 2002/0517
TM 2002/0612
TM 2002/0664
TM 2002/0695
TM 2002/0706
TM 2002/0730
TM 2002/0790
TM 2002/0791
TM 2002/0792
TM 2002/0793
TM 2002/0869
TM 2002/0898
TM 2002/0983
kl.36

kl.37

kl.38

Pregledi

TM 2000/1515
TM 2000/1516
TM 2001/0032
TM 2001/1044
TM 2002/0274
TM 2002/0275
TM 2002/0276
TM 2002/0380
TM 2002/0631
TM 2002/0887
TM 2002/0891
TM 2002/0898
TM 2002/0983
TM 2000/1302
TM 2001/0032
TM 2001/0938
TM 2001/1159
TM 2002/0189
TM 2002/0225
TM 2002/0299
TM 2002/0303
TM 2002/0304
TM 2002/0518
TM 2002/0519
TM 2002/0664
TM 2002/0683
TM 2002/0706
TM 2002/0840
TM 2002/0869
TM 2002/0983
TM 2000/1515
TM 2000/1516
TM 2001/1159
TM 2002/0049
TM 2002/0051
TM 2002/0370
TM 2002/0474

(510)

(210)

(510)

TM 2001/0032
TM 2001/0938
TM 2001/1026
TM 2001/1158
TM 2001/1159
TM 2002/0146
TM 2002/0147
TM 2002/0148
TM 2002/0158
TM 2002/0189
TM 2002/0302
TM 2002/0303
TM 2002/0304
TM 2002/0427
TM 2002/0474
TM 2002/0492
TM 2002/0493
TM 2002/0741
TM 2002/0742
TM 2002/0795
TM 2002/0796
TM 2002/0983

TM 2002/0492
TM 2002/0493
TM 2002/0571
TM 2002/0716
TM 2002/0741
TM 2002/0742
TM 2002/0795
TM 2002/0796
kl.39

kl.40

TM 2000/1302
TM 2001/0032
TM 2001/1006
TM 2001/1026
TM 2002/0261
TM 2002/0272
TM 2002/0318
TM 2002/0664
TM 2002/0721
TM 2002/0722
TM 2002/0723
TM 2002/0840
TM 2002/0841
TM 2002/0898
TM 2002/0975
TM 2001/1026
TM 2002/0082
TM 2002/0083
TM 2002/0189
TM 2002/0190
TM 2002/0804
TM 2002/0869

kl.41

TM 2000/1515
TM 2000/1516
TM 2001/0032
TM 2001/1026
TM 2001/1159
TM 2002/0053
TM 2002/0146
TM 2002/0147
TM 2002/0148
TM 2002/0154
TM 2002/0220
TM 2002/0221
TM 2002/0292
TM 2002/0303
TM 2002/0304
TM 2002/0461
TM 2002/0462
TM 2002/0463
TM 2002/0464
TM 2002/0474
TM 2002/0572
TM 2002/0983

kl.42

TM 2000/1302

(210)

kl.43
kl.44
kl.45

TM 2002/0142
TM 2002/0664
TM 2002/0840
TM 2002/0572
TM 2002/0461
TM 2002/0462
TM 2002/0463

Trgovski marki

Glasnik,
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PREGLED PO NOSITELI NA PRIJAVI NA TRGOVSKI MARKI
(732)
(210)

nositel na pravoto na trgovska marka
broj na prijavata

BALKAM AD

MK/T/ 2002/582

Aramis Inc.

Generika Inform Impex-Milka
DraganovaET(Co.)

MK/T/ 2002/802

KONSUL Ltd.

MK/T/ 2002/129

Beautimatic International Ltd BELUPO LIJEKOVI I KOZMETIKA d.o.o
MK/T/ 2002/273
MK/T/ 2002/117
MK/T/ 2001/1129
MK/T/ 2002/498
MK/T/ 2002/480

VIOTROS - Industry of Foodstuff Preparations & Treаtment of Milk,
Industrial and Commercial Societe
Anonyme работи и како
VIOTROS AVEE
MK/T/ 2002/663
АЛКАЛОИД А.Д. - Фармацевтска,
хемиска, козметичка индустрија
MK/T/ 2002/47
ЈАКА - 80 АД Радовиш ОЕ Развој
MK/T/ 2002/205
MK/T/ 2002/883
MK/T/ 2002/490
MK/T/ 2002/783
РЕПЛЕКФАРМ АД

MK/T/ 2002/709
MK/T/ 2002/711
MK/T/ 2002/598
MK/T/ 2002/599
MK/T/ 2002/600

Advanced Medical Optics, Inc.

MK/T/ 2002/242
MK/T/ 2002/278
MK/T/ 2002/283

Advanced Micro Devices, Inc.

MK/T/ 2002/442

ALLIED DOMECQ
SPIRITS & WINE LIMITED

MK/T/ 2002/171
MK/T/ 2002/185
MK/T/ 2002/186
MK/T/ 2002/187
MK/T/ 2002/188

Berlin-Chemie AG

MK/T/ 2002/717
MK/T/ 2002/718

MK/T/ 2002/158

BETEK BOYA VE KIMYA SANAYI
ANONIM SIRKETI
MK/T/ 2002/698
Beutlich L.P.

MK/T/ 2002/662
MK/T/ 2002/565

BioPartners GmbH

MK/T/ 2002/469

BP p.l.c.

MK/T/ 2001/32
MK/T/ 2002/664
MK/T/ 2002/840

Bristol-Myers Squibb Company, MK/T/ 2002/653
Bristol-Myers Squibb Company,
a Delaware corporation
MK/T/ 2002/617
Bristol-Myers Squibb Products SA, A Bristol-Myers
Squibb Company, BRISTOL-MYERS
SQUIBB INTERNATIONAL LIMITED
MK/T/ 2002/213
MK/T/ 2002/214
MK/T/ 2002/217
MK/T/ 2002/293
BROTHER INDUSTRIES, LTD

MK/T/ 2002/316

CAROLINA HERRERA, Ltd.

MK/T/ 2002/156
MK/T/ 2002/157
MK/T/ 2002/290

Allied Domecq Spirits
& Wine Limited

MK/T/ 2002/350

Cartridge World Pty Ltd

Alza Corporation

MK/T/ 2002/727

Compagnie Generale des Establissements
Michelin-Michelin & Cie
MK/T/ 2002/859

AMERICAN POWER CONVERSION
CORPORATION,
a Massachusetts corporation
MK/T/ 2002/427
Anker Systems GmbH
Trgovski marki

MK/T/ 2002/303
MK/T/ 2002/304

Craw Daddy Licensing Inc

MK/T/ 2002/484

DaimlerChrysler Corporation, a
Delaware corporation
MK/T/ 2002/398
Dallas Project Holdings Limited MK/T/ 2002/983
Pregledi
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Diageo Brands B.V.

MK/T/ 2002/317
MK/T/ 2002/559

Diners Club International Ltd.

MK/T/ 2002/887

D-Link Corporation

MK/T/ 2002/438

Dominо‘s Pizza PMC,Inc

MK/T/ 2002/142

Dunhill Tobacco of London Limited
MK/T/ 2002/352
MK/T/ 2002/418
MK/T/ 2002/419
MK/T/ 2002/420

FRANCK Prehrambena industrija,
dionicko drustvo - ZAGREB
MK/T/ 2002/635
MK/T/ 2002/636
MK/T/ 2002/637
MK/T/ 2002/638
MK/T/ 2002/639
FUJISAWA PHARMACEUTICAL CO., LTD.
MK/T/ 2002/642
Gallaher Limited

MK/T/ 2002/524
MK/T/ 2002/525
MK/T/ 2002/526
MK/T/ 2002/527
MK/T/ 2002/528
MK/T/ 2002/529
MK/T/ 2002/530
MK/T/ 2002/534
MK/T/ 2002/535
MK/T/ 2002/536
MK/T/ 2002/537

GALLAHER LIMITED

Elan Pharma International Limited
MK/T/ 2002/569

MK/T/ 2002/704
MK/T/ 2002/705

Georgia-Pacific Hellas S.A.I.C.

MK/T/ 2002/291

ELBISCO AE

MK/T/ 2002/251
MK/T/ 2002/252

Glaxo Group Limited

MK/T/ 2002/486

ELBISCO HOLDING S.A

MK/T/ 2002/792
MK/T/ 2002/695
MK/T/ 2002/790
MK/T/ 2002/791

EASTMAN CHEMICAL COMPANY
Delaware corporation
MK/T/ 2002/465
EBEWE Pharma Ges.m.H.Nfg.KG
MK/T/ 2002/218
Elan Corporation plc

MK/T/ 2002/170
MK/T/ 2002/197

GlaxoSmithKline Biologicals S.A.
MK/T/ 2002/624
GM DAEWOO AUTO & TECHNOLOGY COMPANY
MK/T/ 2002/429
MK/T/ 2002/430

Engelhard Arzneimittel
GmbH&CoKg, Herzberger

MK/T/ 2002/444

ETA zivilska industrija, d.d.

MK/T/ 2002/829

GREEK COOPERATIVE CIGARETTE
MANUFACTURING COMPANY S.A.
MK/T/ 2002/739

ETA Zivilska industrija d.d.

MK/T/ 2002/564

Hankook Tire Co., Ltd.

MK/T/ 2002/267
MK/T/ 2002/268
MK/T/ 2002/269

House of Prince A/S

MK/T/ 2002/243
MK/T/ 2002/244
MK/T/ 2002/332
MK/T/ 2002/372

HUMAX Co., Ltd.

MK/T/ 2002/684

Farmaceutsko-hemijska industrija ‘’ZDRAVLJE’’
Akcionarsko drustvo
MK/T/ 2002/211
MK/T/ 2002/212

Hussein CHALAYAN

MK/T/ 2002/447

HYUNDAI MOBIS

MK/T/ 2002/271

Ford Models, Inc. 142 Greene Street, New York
MK/T/ 2002/220
MK/T/ 2002/221

Hyundai Motor Company

MK/T/ 2002/285
MK/T/ 2002/743

Etablissements L Lacroix Fils SA
MK/T/ 2002/610
MK/T/ 2002/611
Exxon Mobil Corporation

MK/T/ 2002/434

Exxon Mobil Corporation , a
New Jersey corporation

MK/T/ 2002/313

Pregledi

Trgovski marki

Glasnik,

IPR Pharmaceuticals, Inc.,
Sabana Gardens Industrial Park
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LEVI STRAUSS & CO. , a Delaware Corporation
MK/T/ 2002/169

MK/T/ 2002/981

Irvita Plant Protection N.V.

MK/T/ 2002/551

IVAX RESEARCH INC

MK/T/ 2002/402

LIEBHERR-INTERNATIONAL AG
MK/T/ 2001/1049

J. Safra Holdings ( Gibraltar ) Limited ,
a corporation organized and existing
under the laws of Gibraltar
MK/T/ 2002/891
JADRAN-Galenski Laboratorij d.d.
MK/T/ 2002/769
Johns Manville AB

MK/T/ 2002/310

JOHNSON & JOHNSON (a corporation organized
and existing under the laws of the State of
New Jersey, U.S.A.)
MK/T/ 2002/206
MK/T/ 2002/207
MK/T/ 2002/689
KABUSHIKI KAISHA MOLTEN

MK/T/ 2002/884

KOLINSKA Prehrambena industrija, d.d.
MK/T/ 2002/318
MK/T/ 2002/543
MK/T/ 2002/560
Kraft Foods AS

MK/T/ 2002/659

KRAFT FOODS HOLDINGS, INC ,
a Delaware corporation
MK/T/ 2002/134
KRAFT FOODS HOLDINGS,
INC, a Delaware corporation

KRAFT GIDA SANAYI VE
TICARET ANONIM SIRKETI

MK/T/ 2002/706

Make-Up Art Cosmetics Inc.

MK/T/ 2002/702

Mark Anthony International SRL
Mars, Incorporated

MK/T/ 2002/660

KYE SYSTEMS CORP. Taiwan corporation
MK/T/ 2002/690
La Mer Technology, Inc.

MK/T/ 2002/719

Laboratoires INNOTHERA,
Societe par Actions Simplifiee

MK/T/ 2002/333

MK/T/ 2002/607
MK/T/ 2002/138

MasterCard international Incorporated
MK/T/ 2002/517
McDonald‘s Corporation, One McDonald‘s Plaza
MK/T/ 2002/449
MDP NIRS Srpski Brod , ZDP Rafinerija
Ulja Modrica p.o.
MK/T/ 2002/871
MK/T/ 2002/869
MK/T/ 2002/870
MERCK & CO ., Inc., a New Jersey corporation
MK/T/ 2002/885
MK/T/ 2002/886
MK/T/ 2002/256
MK/T/ 2002/596
MK/T/ 2002/597
MK/T/ 2002/640
MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO
KABUSHIKI KAISHA

MK/T/ 2002/135
MK/T/ 2002/136

KWANG YANG MOTOR CO., LTD.
MK/T/ 2002/724
MK/T/ 2002/725

Trgovski marki

LUKATEX Ltd

Monsanto Technology LLC
Motorola, Inc. a Delaware
corporation

MK/T/ 2002/229
MK/T/ 2002/230
MK/T/ 2002/231
MK/T/ 2002/232
MK/T/ 2002/233
MK/T/ 2002/234
MK/T/ 2002/590
MK/T/ 2002/591
MK/T/ 2002/795
MK/T/ 2002/796

MSP Singapore Company, LLC MK/T/ 2002/173
MK/T/ 2002/174
N. KALOYANNIS BROS., S.A.
NBA Properties, Inc.

MK/T/ 2001/1113
MK/T/ 2002/700
Pregledi
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New Balance Athletic Shoe, Inc.,
(Corporation of Massachusetts)

MK/T/ 2002/300

Nike International Ltd. Corporation
of The Islands Bermuda
MK/T/ 2002/470
MK/T/ 2002/471
NINE WEST DEVELOPMENT
CORPORATION
NOBEL Communications Ltd.

MK/T/ 2002/405
MK/T/ 2001/1161

Nokia Corporation

MK/T/ 2002/370

Novo Nordisk A/S

MK/T/ 2002/140
MK/T/ 2002/208
MK/T/ 2002/222

Novo Nordisk FemCare AG

MK/T/ 2002/139

OFFICE 1 SUPERSTORES
INTERNATIONAL INC.

MK/T/ 2002/730

Parke, Davis & Company

MK/T/ 2002/152

PepsiCo, Inc

MK/T/ 2002/339
MK/T/ 2002/199
MK/T/ 2002/200
MK/T/ 2002/204
MK/T/ 2002/228
MK/T/ 2002/369
MK/T/ 2002/613

Perutnina Ptuj, d.d.

MK/T/ 2002/740

Pfizer Products Inc.

MK/T/ 2001/1073

Pfizer Products Inc., a Connecticut
Corporation
MK/T/ 2002/46
MK/T/ 2002/54
MK/T/ 2002/55
Pfizer Products Inc., a corporation organized
and existing under the laws of the State of
Connecticut
		
MK/T/ 2002/91
MK/T/ 2002/149
MK/T/ 2002/150

PHARMACIA ENTERPRISES S.A.
MK/T/ 2002/625
PLIVA d.d

PLIVA farmaceutska industrija,
dionicko drustvo
MK/T/ 2002/224
PODRAVKA
prehrambena industrija d.d.

PPG Industries Ohio, Inc.

Pregledi

MK/T/ 2002/176
MK/T/ 2002/654
MK/T/ 2002/655
MK/T/ 2002/656
MK/T/ 2002/657
MK/T/ 2001/1152
MK/T/ 2001/1153

PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk.
MK/T/ 2001/655
MK/T/ 2001/656
Raflatac Oy

MK/T/ 2002/587

Ravintoraisio Oy

MK/T/ 2002/849

Reckitt & Colman (Overseas) Limited
MK/T/ 2002/641
MK/T/ 2002/650
MK/T/ 2002/927
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
MK/T/ 2002/195
MK/T/ 2002/196
MK/T/ 2002/378
Reckitt Benckiser NV

MK/T/ 2002/928

RISO KAGAKU CORPORATION MK/T/ 2002/987
MK/T/ 2002/988
MK/T/ 2002/989
S.C. Johnson & Son, Inc.

MK/T/ 2001/1156

S.C. JOHNSON & SON, INC.

MK/T/ 2002/301
MK/T/ 2002/452
MK/T/ 2002/453
MK/T/ 2002/454
MK/T/ 2002/455
MK/T/ 2002/456
MK/T/ 2002/457
MK/T/ 2002/458
MK/T/ 2002/459

Schering AG

MK/T/ 2002/153

PHARMACIA & UPJOHN COMPANY
MK/T/ 2002/890
MK/T/ 2002/336
Pharmacia & Upjohn Company MK/T/ 2002/435
MK/T/ 2002/614
MK/T/ 2002/806

MK/T/ 2002/583
MK/T/ 2002/363
MK/T/ 2002/731
MK/T/ 2002/893

Trgovski marki

Glasnik,

Schering Aktiengesellschaft
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MK/T/ 2002/4

SEBA DIS TICARET VE NAKLIYAT
ANONIM SIRKETI
MK/T/ 2002/226
Seiko Epson Kabushiki Kaisha
(also trading as Seiko Epson Corporation)
a Japanese joint stock company
MK/T/ 2002/189
Signal Investment & Management
Co., a Delaware corporation
MK/T/ 2002/177
MK/T/ 2002/178
MK/T/ 2002/179
MK/T/ 2002/181
MK/T/ 2002/182
MK/T/ 2002/183
MK/T/ 2002/184

MK/T/ 2002/608
THE LONDON TOBACCO
COMPANY LIMITED

MK/T/ 2002/897

The Procter & Gamble Company ,
a company organized and existing under
the laws of the State of Ohio
MK/T/ 2002/889
MK/T/ 2002/522
MK/T/ 2002/555
Thorn Lighting Group

MK/T/ 2002/562

TILLOTTS PHARMA AG

MK/T/ 2002/172

Toyotomi Co., Ltd.

MK/T/ 2002/491

Smithers-Oasis Company

MK/T/ 2002/877

Unilever Cosmetics International SA
a Swiss Corporation
MK/T/ 2002/198
MK/T/ 2002/52

SmithKline Beecham p.l.c.

MK/T/ 2002/485

Unilever N.V.

SMITHKLINE BEECHAM p.l.c.

MK/T/ 2002/557

SMITHKLINE BEECHAM PLC

MK/T/ 2002/715

SmithKline Beecham plc

MK/T/ 2002/556

United Parcel Service of America, Inc.,
a corporation organized and existing under
the Laws of the State of Delaware
MK/T/ 2002/272
MK/T/ 2002/898

SOCIETE NATIONALE D`EXPLOITATION
INDUSTRIELLE DES TABACS ET
ALLUMETTES (SEITA), A French
Corporation (Societe Anonyme)
		
MK/T/ 2002/566
SONY ERICSSON MOBILE
COMMUNICATIONS AB

MK/T/ 2002/209

Sony Music Entertainment Inc.,
a Delaware corporation
MK/T/ 2002/296
MK/T/ 2002/297
Syngenta Limited

MK/T/ 2002/351

TDR d.o.o.

MK/T/ 2002/817

Telefonaktiebolaget LM EricssonMK/T/ 2001/1159
THE BLACK & DECKER CORPORATION
MK/T/ 2002/628
THE COCA - COLA COMPANY

MK/T/ 2002/250
MK/T/ 2002/306
MK/T/ 2002/366

The Iams Company a company organized
and existing under the laws of the State of Ohio
Trgovski marki

Uponor Innovation AB

MK/T/ 2002/677

MK/T/ 2002/299
MK/T/ 2002/683

VINDIJA prehrambena industrija d.d.
		
MK/T/ 2002/287
MK/T/ 2002/288
MK/T/ 2002/289
VINDIJA prehrambena industrija
d.d. Medimurska 6
MK/T/ 2002/311
MK/T/ 2002/312
Visa International Service Association
(Visa) a Delaware corporation
MK/T/ 2002/631
VURAL GIYIM SANAYII VE TICARET
LIMITED SIRKETI, UGUR MUMCU
MK/T/ 2002/634
YILDIZ HOLDING A.S.

MK/T/ 2002/506
MK/T/ 2002/508
MK/T/ 2002/509
MK/T/ 2002/511
MK/T/ 2002/512
MK/T/ 2002/513
MK/T/ 2002/514
MK/T/ 2002/515
Pregledi
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MK/T/ 2002/516
MK/T/ 2002/521
MK/T/ 2002/800
MK/T/ 2002/900

MK/T/ 2002/854
MK/T/ 2002/855
MK/T/ 2002/922
MK/T/ 2002/249
MK/T/ 2002/280
MK/T/ 2002/386
MK/T/ 2002/387
MK/T/ 2002/388
MK/T/ 2002/389
MK/T/ 2002/390
MK/T/ 2002/391
MK/T/ 2002/392
MK/T/ 2002/393
MK/T/ 2002/394
MK/T/ 2002/395
MK/T/ 2002/561
MK/T/ 2002/576
MK/T/ 2002/577
MK/T/ 2002/578
MK/T/ 2002/580
MK/T/ 2002/604
MK/T/ 2002/605
MK/T/ 2002/606
MK/T/ 2002/623
MK/T/ 2002/685
MK/T/ 2002/691
MK/T/ 2002/692
MK/T/ 2002/693
MK/T/ 2002/833
MK/T/ 2002/834
MK/T/ 2002/835
MK/T/ 2002/836

ZAGREBACKA PIVOVARA, dionicko drustvo
za proizvodnju piva, alkoholnih i bezalkoholnih pica
MK/T/ 2001/1111
MK/T/ 2001/1112
Zippo Manufacturing Company MK/T/ 2002/738
ZVIJEZDA dionicko drustvo za
proizvodnju, trgovinu i usluge

MK/T/ 2002/160
MK/T/ 2002/161
MK/T/ 2002/162
MK/T/ 2002/163
MK/T/ 2002/164
MK/T/ 2002/165
MK/T/ 2002/166
MK/T/ 2002/167
MK/T/ 2002/584
MK/T/ 2002/585
MK/T/ 2002/586
MK/T/ 2002/820
MK/T/ 2002/821
MK/T/ 2002/450
MK/T/ 2002/451

АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА
ОСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ
КЈУБИ МАКЕДОНИА - СКОПЈЕ
		
MK/T/ 2002/274
MK/T/ 2002/275
MK/T/ 2002/276
Акционерско друштво за производство
на апарати за домаќинство
МЕТАЛАЦ БИТОЛА А.Д.
MK/T/ 2002/812
MK/T/ 2002/814
MK/T/ 2002/815
MK/T/ 2002/813
Акционерско друштво за промет
со нафта и нафтени деривати
МАКПЕТРОЛ Скопје
MK/T/ 2002/439
АЛФА БАНКА АД СКОПЈЕ

MK/T/ 2002/380

БИЛЈАНА ПАНОВА, адвокат

MK/T/ 2002/302

Василески Драге

MK/T/ 2002/592
MK/T/ 2002/593

ГАЛЕНИКА АД Београд

MK/T/ 2002/851
MK/T/ 2002/852
MK/T/ 2002/853

Pregledi

ГОДА, Горан

MK/T/ 2000/1515
MK/T/ 2000/1516

ДППУ ЏОРЏО-КОМЕРЦ СКОПЈЕ
MK/T/ 2001/1157
Друштво за графичка и издавачка дејност
ДАТАПОНС ДОО Скопје
MK/T/ 2002/612
Друштво за електронско-телекомуни–
кациски материјали и услуги
ГЕРМАНОС ТЕЛЕКОМ А.Д. Скопје		
		
MK/T/ 2002/571
MK/T/ 2002/741
MK/T/ 2002/742
Друштво за превоз, услуги, трговија на
големо и мало ЧИБУК-КОМПАНИ
Сарафилоски Звонко ДООЕЛ MK/T/ 2002/723
Друштво за производство и промет на
големо и мало ВАНИЛА ДОО експорт-импорт
MK/T/ 2002/321
MK/T/ 2002/322
Trgovski marki

Glasnik,

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ТРГОВИЈА
НА ГОЛЕМО И МАЛО ИКС МИЛЕДИ
СОЊА И ЖАКЛИНА ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ
MK/T/ 2002/448
Друштво за производство, промет, превоз
и услуги 2002 - ПАЛАС увоз-извоз ДОО
MK/T/ 2002/722
Друштво за производство, трговија и услуги
ОРКА ТЕКСТИЛ Орка Холдинг ДООЕЛ
MK/T/ 2001/1026
Друштво за производство, трговија
и услуги Орка Холдинг АД
MK/T/ 2002/572
Друштво за промет, услуги и производство
ЈУГООПРЕМА АД
MK/T/ 2001/938
Друштво за трговија и услуги увоз-извоз
Смилев Дејан и др. ЕЛЕН ДОО
MK/T/ 2002/975
Друштво за трговија, производство
и сервисирање на машини за
пакување БОПАК Боге ДООЕЛ
MK/T/ 2002/34
Друштво за туризам, трговија и услуги
КИНИССИ Т.О. Душко и Зоран ДОО
MK/T/ 2002/261
Друштво за услуги, трговија и производство
АГЕНЦИЈА МС ДООЕЛ Скопје
MK/T/ 2002/257
ЖИТО ЛУКС АД Скопје
Здружение на такси возачи
МИЛЕНИУМ
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MK/T/ 2002/827
MK/T/ 2002/878
MK/T/ 2002/801

Митко Пиперкоски, Златко Ефремов
MK/T/ 2002/492
MK/T/ 2002/493
ОКТА - Рафинерија на нафта
Акционерско друштво - Скопје
MK/T/ 2000/1302
Орка Холдинг ДООЕЛ, Друштво за произ–
водство, трговија и услуги, ОРКА ТЕКСТИЛ
MK/T/ 2002/190
Оркестар Слатка Тајна , Штерјов Сречко,
Петрушев Дејан, Арсов Александар, Тасев Кирил,
Михајловски Александар, Пешевски Трајче
MK/T/ 2002/292
Подружница на странска организација
ПОТРАГА ПО ЗАЕДНИЧКА ОСНОВА
MK/T/ 2002/53
ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА
И УСЛУГИ МУЛТИПРОМ ДООЕЛ - СКОПЈЕ
MK/T/ 2002/856
Производно услужно трговско друштво
ГРАФОСЕТ Виолета ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
MK/T/ 2002/82
MK/T/ 2002/83

MK/T/ 2002/793
MK/T/ 2001/1006

РЕПЛЕКФАРМ АД

Јавно претпријатие за поштенски
сообраќај Македонска Пошта ц.о - Скопје
MK/T/ 2002/49
MK/T/ 2002/51
КОСМОФОН Услуги на мобилна
телефонија АД Скопје
MK/T/ 2002/716
ЛЕОВ, Трајче

MK/T/ 2002/804

Македонска традиционална
карате федерација

MK/T/ 2002/154

Маленко Кирил-дипл.инж.агрономMK/T/ 2002/141
МЕДИА ДОО
Trgovski marki

MK/T/ 2002/808
MK/T/ 2002/809

СИЛЕКС БАНКА

MK/T/ 2002/383
MK/T/ 2002/384
MK/T/ 2002/385
MK/T/ 2002/411
MK/T/ 2002/412
MK/T/ 2002/601
MK/T/ 2002/602
MK/T/ 2002/603
MK/T/ 2002/131
MK/T/ 2002/132
MK/T/ 2002/133
MK/T/ 2001/1044

Синирли Сорумлу Мармара Зејтин
Тарим Кооператифлери
Бирлиги МАРМАРАБИРЛИК
MK/T/ 2002/729
Сојуз на пронаоѓачи и автори на
Pregledi
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технички унапредувања на Македонија
MK/T/ 2002/146
MK/T/ 2002/147
MK/T/ 2002/148
ТД КОНТИ ХИДРОПЛАСТ ДИМИТАР ДООЕЛ

Фабрика за производство на фармацевтски
производи Хаско-Лек
MK/T/ 2002/194
ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА
ИНДУСТРИЈА АЛКАЛОИД АД-Скопје
MK/T/ 2002/407
MK/T/ 2002/408
MK/T/ 2002/409
MK/T/ 2002/410
MK/T/ 2002/616

MK/T/ 2002/518
MK/T/ 2002/519
Трговско друштво за внатрешен
и надворешен промет ЗЕГИН
Благој ДООЕЛ
MK/T/ 2002/421
Трговско друштво за печатарска
дејност издавачка дејност производство
трговија и услуги ГРАФОТИСОК
Томислав и Маријана увоз - извоз ДОО Скопје
MK/T/ 2001/1158

ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА
ИНДУСТРИЈА АЛКАЛОИД АД-СКОПЈЕ
MK/T/ 2002/191
MK/T/ 2001/1149
ХЕМОФАРМ КОНЦЕРН АД,
фармацевтско-хемиска индустрија
MK/T/ 2001/1150
MK/T/ 2001/1151
MK/T/ 2001/1162
MK/T/ 2001/1163
MK/T/ 2001/1164
MK/T/ 2001/1165
MK/T/ 2001/1166
MK/T/ 2001/1167
MK/T/ 2001/1168
MK/T/ 2001/1170
MK/T/ 2001/1171

Трговско друштво за производство,
услуги, транспорт и трговија
СТЕЛА-6 увоз-извоз ДОО
MK/T/ 2002/721
Трговско друштво за производство,
услуги, транспорт и трговија
ТБ ПЕЖО-2001 увоз-извоз ДООЕЛ
MK/T/ 2002/841
ТРГОВСКО ДРУШТВО ТЕМПО
- 96 ЕРКАН И ДРУГИ ДОО
MK/T/ 2002/225
Трговско радиодифузно друштво
А1 ТЕЛЕВИЗИЈА ДООЕЛ Скопје
MK/T/ 2002/474
ТУТУНСКИ КОМБИНАТ АД Скопје
MK/T/ 2002/319
MK/T/ 2002/496

ХИПС ДОО Скопје

MK/T/ 2002/210

ЦЕНТАР ЗА СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ СКОПЈЕ
MK/T/ 2002/461
MK/T/ 2002/462
MK/T/ 2002/463

Универзитет Св.Кирил и Методиј
Фармацевтски Факултет Ц.О. Скопје
MK/T/ 2002/464
УНИ-ВЕРСА МОЈАНОВСКИ-ЕБНЕР
ЕДВ ИНТЕРНЕТ МОБИЛ Друштво
за трговија на големо и мало, услуги
и изнајмување на стручни кадри
ДООЕЛ експорт-импорт, Битола
MK/T/ 2005/4
Фабрика за производство на пиво и безалко–
холни пијалоци ПИВАРА БИТОЛА АД
MK/T/ 2002/367
Pregledi

Trgovski marki

Glasnik,

12/4, str. 267-323, dekemvri 2005 Skopje 267

trGOVski MaRKI
TRGOVSKI
MARKI

Vo soglasnost so ~lenot 147 od Zakonot za industriskata sopstvenost (“Slu`ben
vesnik na Republika Makedonija”, br.47/02, 42/03 i 09/04), Dr`avniot zavod za industriska
sopstvenost gi objavuva podatocite za priznaenite prava na trgovski marki.

Podatocite se ozna~eni so INID* kodovi za trgovski marki (WIPO standard ST.60):
(111)
Registarski broj na dokumentot 		
(151) Data na registrirawe
(181) Data na va`ewe (o~ekuvano)
(186) Data na istekot na prodol`uvaweto (o~ekuvano)
(210) Broj na prijavata				
(220) Data na podnesuvawe
(230) Data na izlo`beno ili saemsko prvenstvo		
(300) Pravo na prvenstvo: data, dr`ava, broj
(450) Data na objavuvawe
(510, 511)Broevite na klasite po me|unarodnata klasifikacija na proizvodi i uslugi
(Ni~anska) i spisok na proizvodite i uslugite
(540) Izgled na trgovskata marka, transkripcija i prevod
(551) Oznaka za prijava na kolektivena trgovska marka
(560) Oznaka za trodimenzionalena trgovska marka
(580) Data na donesuvawe re{enie so koe se vpi{uva sekoja promena vo registarot
(591) Nazna~uvawe na bojata, odnosno kombinaciite na boi
(600) Podatoci za prijavata podnesena do SZP na SFRJ
(data ex-YU broj na prijavata/isprava/re{enie)
(732) Nositel na pravoto
(740) Zastapnik
(770) Ime i adresa na prethodniot nositel
(791) Ime i adresa na steknuva~ot na licencata

____________________
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

Trgovski marki
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(111) 10129

(151) 21/04/2005

(210) TM  2000/1189

(220) 29/09/2000

(540)

(181) 29/09/2010
(450) 31/12/2005
(732) Company with foreign investments „ReemtsmaUkraine”
Instytutska street 25, 01021, UA
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(591) bela, sina, zlatna, crna
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 - тутун, цигари, производи за пушачи,
кибрити
(111) 10131

(151) 21/04/2005

(210) TM  2000/1191

(220) 29/09/2000
(181) 29/09/2010

(591) bela, crvena, zlatna, crna
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 - тутун, цигари, производи за пушачи,
кибрити
(111) 10130

(151) 21/04/2005

(210) TM  2000/1190

(220) 29/09/2000

(450) 31/12/2005
(732) Company with foreign investments „ReemtsmaUkraine”
Instytutska street 25, 01021, UA
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(181) 29/09/2010
(450) 31/12/2005
(732) Company with foreign investments „ReemtsmaUkraine”
Instytutska street 25, 01021, UA
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје

(591) bela, crvena, zlatna
(551) индивидуална
(510, 511)

10129

кл. 34 - тутун, цигари, производи за пушачи,
кибрити

Trgovski marki
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(111) 10132

(151) 21/04/2005

(210) TM  2000/1192

(220) 29/09/2000
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(540)

(181) 29/09/2010
(450) 31/12/2005
(732) Company with foreign investments „ReemtsmaUkraine”
Instytutska street 25, 01021, UA
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 - тутун, цигари, производи за пушачи,
кибрити
(111) 10134
(210) TM  2000/1194

(151) 21/04/2005
(220) 29/09/2000
(181) 29/09/2010

(591) bela, sina, zlatna
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 - тутун, цигари, производи за пушачи,
кибрити
(111) 10133

(151) 21/04/2005

(210) TM  2000/1193

(220) 29/09/2000

(450) 31/12/2005
(732) Company with foreign investments „ReemtsmaUkraine”
Instytutska street 25, 01021, UA
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(181) 29/09/2010
(450) 31/12/2005
(732) Company with foreign investments „ReemtsmaUkraine”
Instytutska street 25, 01021, UA
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 - тутун, цигари, производи за пушачи,
кибрити

Trgovski marki

10134
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(111) 10761

(151) 16/11/2005

(111) 10762

(151) 16/11/2005

(210) TM  2000/1297

(220) 01/11/2000

(210) TM  2000/1396

(220) 28/11/2000

(181) 01/11/2010

(181) 28/11/2010

(450) 31/12/2005
(732) Трговско друштво за трговија на големо и мало
и услуги СКАЛА ДОО населба Г. Оризари
ул. Крсте Нале 138, 7000 Битола, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(450) 31/12/2005
(732) Акционерско
друштво
за
менувачница,
трговија и услуги ЕТЕРНА - АГРО - ЕКСПОРТ
АД увоз-извоз
ул. Анести Пановски бр. 49, 7000 Битола, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

ETERNA
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) бела, црвена и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 -  живина (месо од живина), јајца, колбаси
(месни), месо, месо (замрзнато), месо (конзерви–
рано месо), месо (месен сок), месо (месни
екстракти), паштета (паштета од џигер), пушено
месо, салами, свинско месо, сланина, сувомесни
производи, јогурт, млеко, млечни напивки во кои
преовладува млеко, млечни производи, павлака
(млечни производи), сирење, путер
кл. 35 -  услуги при продажба на големо и мало со
прехранбени производи: живина (месо од живина),
јајца, колбаси (месни), месо, месо (замрзнато),
месо (конзервирано месо), месо (месен сок),
месо (месни екстракти), паштета (паштета од
џигер), пушено месо, салами, свинско месо,
сланина, сувомесни производи, јогурт, млеко,
млечни напивки во кој преовладува млеко, млечни
производи, павлака (млечни производи), сирење,
путер
(111) 10745

(151) 01/11/2005

(210) TM  2000/1356

(220) 16/11/2000
(181) 16/11/2010
(450) 31/12/2005

(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.
Turnhoutseweg 30, B-2340  Beerse, BE
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

FENTANYL JANSSEN

кл. 31 -   градинарско зеленило (свежо), добиток
(храна за добиток), животни (живи), жито, зелена
салата, зрна (жита), компири, корени за употреба
во исхраната, леќа (зеленчук) свежа, лук (зеленчук)
свеж, луковици (грутки), пиперка (растение),
пченица, пченка, растенија, свеж зеленчук, свежо
овошје, семе, сено
кл. 35 -   услуги при продажба на големо и мало
со: градинарско зеленило (свежо), добиток
(храна за добиток), животни (живи), жито, зелена
салата, зрна (жита), компири, корени за употреба
во исхраната, леќа (свежа), лук (зеленчук) свеж,
луковици (грутки), пиперка (растение), пченица,
пченка, растенија, свеж зеленчук, свежо овошје,
семе, сено
кл. 36 -  вложување средства, внесување долгови
(агенции за внесување   долгови), животно
осигурување (потпишување   полиса за животно
осигурување), заем врз основа на залог, заеми,
закуп на недвижен имот, изнајмување каде што
закупецот станува сопственик на предметот
на закупот (лизинг), изнајмување земјоделска
сопственост, консултации по повод финансиски
прашања,
кредитни
агенции,
менување
(менувачници), монетарни дејности, недвижен
имот (агенции за недвижен имот), недвижен имот
(проценка на недвижниот имот), недвижен имот
(управување со недвижниот имот), осигурување,
осигурување (информации за осигурувањето),
осигурување (консултации за осигурувањето),
посредување, посредување при осигурување,
посредување во трговија со недвижен имот,
проценка на недвижен имот, финансирање
(служби за финансии), финансиска анализа,
финансиски дејности, финансиски информации,
финансиски проценки, финансиски трансакции,
штедилници

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 -  фармацевтски препарати
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(111) 10772

(151) 15/11/2005

(111) 10773

(151) 15/11/2005

(210) TM  2000/1437

(220) 07/12/2000

(210) TM  2000/1478

(220) 19/12/2000

(181) 07/12/2010

(181) 19/12/2010

(450) 31/12/2005

(450) 31/12/2005

(732) SANKYO COMPANY LIMITED
5-1, Nihonbashi Honcho 3-chome, Chuo-ku,
Tokyo, JP

(732) ПОПОВИЌ, Новица

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

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(540)

ул. III Ударна Македонска Бригада 48А, 1000
Скопје, MK
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

OLMETEC
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати за третман на
кардиоваскуларни болести, вклучително висок
крвен притисок, конгестивен срцев удар, диабетска
нефропатија, артериосклерози и удари, што се
издаваат само на лекарски рецепт и се наменети
за орална употреба само во таблетна форма
(111) 10746

(151) 01/11/2005

(210) TM  2000/1441

(220) 28/11/2000
(181) 28/11/2010
(450) 31/12/2005

(732) Друштво за производство, трговија и услуги
ТЕСИМА ДООЕЛ Скопје увоз-извоз
ул. Гиго Михајловски бр.9, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(591) сина, жолта, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 -  огласување (рекламирање), пропагандни
дејности, проучување на пазарот (маркетинг),
рекламирање по пат на радио, рекламирање
по пат на телевизија, рекламна документација,
рекламна хроника, рекламни агенции, рекламни
огласи, ширење рекламен материјал (трактати,
проспркти, печатени примероци), услуги при
продажба на големо и мало со машини за
обработка на дрво
кл. 37 - апарати (поставување, одржување и поп–
равка на апарати), работилница (изнајмување
апарати за работилници), сервисни станици

Trgovski marki

(591) во сите бои и комбинации
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 -  регулатори на напон за возила, редуктори
кл. 16  - амбалажа (хартија за амбалажа), бележ–
ници, блокови (хартиени производи), бришење
(гумички за бришење), држачи за лепливи ленти
(канцелариски прибор), канцелариски ножеви
за бришење (редирање), канцелариски прибор
со исклучок на мебел, канцелариски спојувачки,
квасилки за марки (канцелариски), квасилки
(канцелариски прибор), кутии за хартиени
производи (канцелариски артикли), листови
(хартиени производи), мастилници, мастило,
моливи, налив-перо, ножеви за растегнување
или превивање хартија (канцелариски прибор),
ножеви за хартија (канцелариски прибор),
обвивки (канцелариски уреди за затворање на
обвивките), папки (канцелариски прибор), папки
(хартиени производи), перничиња за печати,
папки за документи, прибор за пишување, прибор
за цртање, регистри (книги), течности за корекција
(канцелариски прибор), спојничиња /кламфи/
(апарати за зацврстување со спојничиња)/кан–
целариски прибор/, уреди за сечење хартија
(канцелариски прибор), хартија, хартија за
копирање /карбон хартија/
кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало
со амбалажа (хартија за амбалажа), бележници,
блокови (хартиени производи), бришење (гумички за
бришење), држачи за лепливи ленти (канцелариски
прибор), канцелариски ножеви за бришење
(рaдирање), канцелариски прибор со исклучок на
мебел, канцелариски спојувачки, навлажнувачи
за марки (канцелариски), навлажнувачи (канце–
лариски прибор), кутии за хартиени производи
(канцелариски артикли), листови (хартиени
производи), мастилници, мастило, моливи, наливперо, ножеви за растегнување или превивање
на хартијата (канцелариски прибор), обвивки
(канцелариски уреди за затворање на обвивките),
папки (канцелариски прибор), папки (хартиени
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производи), перничиња за печати, папки за
документи, прибор за пишување, прибор за
цртање, регистри (книги), течности за корекција
(канцелариски прибор), спојничиња /кламфи/
(апарати за зацврстување со спојничиња) /кан–
целариски прибор/, уреди за режење хартија
(канцелариски прибор), хартија, хартија за
копирање /карбон хартија/, хартиени кеси за
подароци, персонално досие, жилети (ножиња за
бричење), пени за бричење, батерии, производи
од стакло, производи од порцелан, производи од
текстил
(111) 10774

(канцелариски прибор), кутии за хартиени
производи (канцелариски артикли), листови
(хартиени производи), мастилници, мастило,
моливи, налив-перо, ножеви за растегнување или
превивање на хартијата (канцелариски прибор),
обвивки (канцелариски уреди за затворање на
обвивките), папки (канцелариски прибор), папки
(хартиени производи), перничиња за печати,
папки за документи, прибор за пишување, прибор
за цртање, регистри (книги), течности за корекција
(канцелариски прибор), спојничиња /кламфи/
(апарати за зацврстување со спојничиња) /кан–
целариски прибор/, уреди за режење хартија
(канцелариски прибор), хартија, хартија за
копирање /карбон хартија/, хартиени кеси за
подароци, персонално досие, жилети (ножиња за
бричење), пени за бричење, батерии, производи
од стакло, производи од порцелан, производи од
текстил

(151) 15/11/2005

(210) TM  2000/1479

(220) 19/12/2000
(181) 19/12/2010
(450) 31/12/2005

(732) ПОПОВИЌ, Новица
ул. III Ударна Македонска Бригада 48А, 1000
Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(111) 10810
(210) TM  2001/31

(450) 31/12/2005
(732) BP p.l.c.
1 ST JAMES’S SQUARE, LONDON SW1Y 4PD,
GB

UNIVEL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 -  регулатори на напон за возила, редуктори
кл. 16 - амбалажа (хартија за амбалажа), бележ–
ници, блокови (хартиени производи), бришење
(гумички за бришење), држачи за лепливи ленти
(канцелариски прибор), канцелариски ножеви
за бришење (редирање), канцелариски прибор
со исклучок на мебел, канцелариски спојувачки,
квасилки за марки (канцелариски), квасилки
(канцелариски прибор), кутии за хартиени
производи (канцелариски артикли), листови
(хартиени производи), мастилници, мастило,
моливи, налив-перо, ножеви за растегнување
или превивање хартија (канцелариски прибор),
ножеви за хартија (канцелариски прибор),
обвивки (канцелариски уреди за затворање на
обвивките), папки (канцелариски прибор), папки
(хартиени производи), перничиња за печати,
папки за документи, прибор за пишување, прибор
за цртање, регистри (книги), течности за корекција
(канцелариски прибор), спојничиња /кламфи/
(апарати за зацврстување со спојничиња) /
канцелариски прибор/, уреди за сечење хартија
(канцелариски прибор), хартија, хартија за
копирање /карбон хартија/
кл. 35   - услуги при продажба на големо и мало
со амбалажа (хартија за амбалажа), бележници,
блокови (хартиени производи), бришење (гумички за
бришење), држачи за лепливи ленти (канцелариски
прибор), канцелариски ножеви за бришење
(рaдирање), канцелариски прибор со исклучок на
мебел, канцелариски спојувачки, навлажнувачи
за
марки
(канцелариски),
навлажнувачи
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(220) 18/01/2001
(181) 18/01/2011

ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(151) 16/11/2005

(740) ШПЕНД  ДЕВАЈА, адвокат
бул.Крсте Мисирков бр.61/1-5, 1000 Скопје
(540)

(591) зелена, светло-зелена, бела и жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 - хемиски производи за употреба во
индустријата и науката; хемиски производи за
употреба во индустријата и/или за употреба во
производините процеси; вештачки и синтетички
смоли; сурови пластични материи за употреба во
индустријата; хемиски производи за употреба во
металуршката индустрија; препарати, течности
и масла за работа на машински и/или метални
работни опарации; смеши од течности и масла;
разладувачи;
растворувачи;
хидраулични
течности; детергенти и препарати за одмастување
за употреба во индустријата и процесите на
производство; хемиски производи за употреба
во системите за ладење; растворувачки агенси;
средства, течности и масла за отстранување
на варовник, талог, каменец, малтер, масло,
маснотии, восок, мастило, јаглен, нечистотија,

Trgovski marki

Glasnik,

плевел, мемла, кал и дамки; емулгатори; хемиски
препрати за спречување на ’рѓа; материјали
за филтрирање; течности за трансмисија;
течности за сопирачки; препарати за употреба
во детекција на површини што се извалкани,
расипани и напукнати; дијагностички препарати
и аналитички препрати; хемиски препрати за
дисперзија на масло, мазива и петролеј; хемиски
производи за превенција од каменец; препарати
за чистење, перење отстранување на маслото,
сите во употреба во индустирски и производни
цели; хемиски производи за конзервирање
прехранбени производи; катализатори; масти за
дупчалки; подмачкувачи за дупчалки; соединенија
за моделирање; полимери за употреба во
индустријата; течни полимери за употреба во
соединенија во индустријата за едрење и за
затворачи; инженерска термопластика; силикон и
силикати; аглутинати за цемент
кл. 4 -   индустриски масла и масти; соединенија
за апсорбирање прав по пат на навлажнување
и врзување; горива; илуминати; нехемиски
адитиви за масла и горива; подмачкувачи и
масла за подмачкување; метални производи
за подмачкување; моторни масла, масла за
запчаници, масла за подмачкување моторни
возила; восоци; петролејско желе за индустриска
потреба
кл. 6 -   подредени рамки за соларни ќелии и
модули; контејнери од метал за подмачкувачи,
масла, мазива, хемикалии, компресиран гас и
течно гориво; метални цевки; метални вентили
што не се делови од машини; држачи за клучеви;
алуминиум
кл. 9  - апарати и инструменти, геодетски, фото–
графски и мерни; апарати за гаснење пожар;
електрични кабли; фотоволтажни соларни
електрични инсталации за употреба во телекому–
никации, навигациони цели, катодна заштита,
осветлување и за електрификација на рурални
средини; електрични ќелии и батерии; полначи на
батерии; акумулатори; хидрометри на киселина;
киселински мерачи за батерии; анодни батерии;
аноди; оспособувачи; катодни апарати против
корозија; прекинувачи на кола и затворачи
на кола; облека за заштита од несреќи и/или
пожари; заштитни ракавици; заштитни шлемови;
апарати што работат на паричка за паркирање на
автомобили и на паркинзи; компјутери; магнетски
или оптички дискови; електрични инсталации за
далечинска контрола на индустриските операции;
галвански батерии; магнетски идентификациони
картички; картички за електронско, оптичко
или магнетно чување податоци за употреба
како картички за потрошувач; „смарт” картички;
читачи и декодери на картички што работат
автоматски и машини за читање на картички;
картички за авторизација, картички за плаќање и
идентификациони картички; електрични апарати
за далечинско палење, интегрални кола; панцири;
спасоносни сплавови; гуми за спасување за
деца; фенери; осцилографи; печатени кола;
пирометри; електрични отпорници; соларни
батерии; телеметри; температурни индикатори;
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електрична инсталација за превенција од
крадење; силиконски вафли; индикатори за ниво
на вода; претходно наснимување податоци,
ленти, видео и магнетски или оптички дискови;
софтвер за компјутери; електронски публикации;
машини за забава на автоматски погон или по пат
на жетони; очила за сонце; стакла против блесок;
синџири за бинокли; фотографски филм; камери;
пумпи за гориво за сервисни станици; магнетски
ленти; светлосни знаци; апарати за мерење
притисок; радиа; електрични утикачи; утикачи за
адаптери; индикатори на брзина; предупредувачки
триаголници за дефект на возилата на пат
кл. 11 -  инсталации и апарати за осветлување, топ–
лење, готвење, ладење, сушење, вентилирање,
еркондишни, снабдување со вода, санитарни
цели, одделување гас, чување гас, отстранување
смет или наслаги; инцинератори; акомулатори
за топлина; апарати за автомобили против
заслепување; апарати за ладење и замрзнување;
радијатори за централно затоплување; електрични
сијалици, ламби и цевки што не се полнат;
електрични уништувачи, уништувачи на инсекти;
апарати и столбови за дестилација; инсталации
за отстранување прав во индустриски цели;
трепкачки светла; горива; економизери за горива;
согорувачи на гас; радијатори; регулирачки и
безбедносни апарати за апарати и цевки за вода,
гас или масло; соларни колектори за топлење;
соларна опрема; електрични факели; вентили за
контрола на ниво за употеба во складишта; апарати
за освежување на воздухот во автомобили,
авиони и чамци; компоненти и опрема вклучени
во оваа класа за употреба во производство на
апарати за: готвење, разладување, замрзнување,
еркондишни,
вентилирање,
топлење,
осветлување, перење и сушење алишта, чинии,
тенџериња и прибор за готвење, снабдувачи со
вода, капење, отстранување на нечистотија и за
санитарни цели
кл. 17 -  материјал за пакување и изолација; неме–
тални цевки; масло за изолација; полу произ–
ведени пластични производи; пластичен филм
што не е за пакување; полиолефински влакна
што не се за текстилна употреба; карбонски
влакна што не се за текстилна употреба; облоги
за насади; пластики во незавршена форма за
употреба во производство; компоненти и делови
за употреба во производство
кл. 19 - асфалт, смола, битумен, соединение на
асвалтен битумен, соединенија и емулзии од
асвалтен битумен (што не се обоени); асвалтна
преслека; преслека од битумен за покриви;
битуменски производи за конструкција на згради
и патишта; рамки за употреба во градење и
инжинерство што не се од метал; оџаци; скали
и огради за скали, што не се од метал; бараки;
греди; летви; решетки за работа што не се од
метал; макадам; градежни панели што не се од
метал; претходно произведени платформи и
греди што не се од метал; материјал за изработка
и преслекување на патишта; штитници од влага
и осветлувачи на покриви, што не се од метал;
катран; ленти од катран за градење; преслекувачи
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за ѕидови што не се од метал, за градење;
неметални црепови; решеткасти структури за
секакви потреби во градење и инженерство;
геотекстили (неметални)
кл. 25 -   облека, чевли, капи, спортска облека;
облека за бебиња; униформи; облека што не
пропушта вода; облека што не пропушта вода за
скијање на вода и други водени активности
кл. 36 -   финансиски менаџменти и консултации;
финансиски услуги; позајмици (финансиски);
продажба на кредит; инструмент за плаќање;
картички за претходно плаќање и за различни
плаќања; и системи што исполнуваат слични
функции; консултации за менаџмент за купување;
услуги за финасиско чистење; процесуирање
на плаќања; изнајмување и давање лизинг на
недвижна сопственост; картичка за плаќање;
картичка за предвремено плаќање, разделено
плаќање, каричка за лична идентификација,
картичка за авторизација за купување, картичка
за попусти и картичка за услуги во готово;
финансирање на набавки; електронски трансфер
на средства и услуги за префрлување готовина;
услуги што се однесуваат на издавање сметки
и анализи за сите горни услуги; процесуирање
на плаќање; финансиски услуги; осигурување
и осигурување на услуги на брокери; услуги
за гаранции; услуги во администрација на
пензиски фонд и менаџмент; услуги за издавање
информации за пензиски фонд веднаш; растење
на хуманитарен фонд; финансиско спонзорство
кл. 37 - антикорозивен третман на возила; асвалти–
рање; чистење, полирање, подмачкување, одржу–
вање и поправање авиони, моторни возила и
приколки; миење моторни возила; инсталација и
поправка на печки; поправка и менување на гуми
на возила; инсталација и поправка на опрема за
топлење; услуги за перење; чистење; одржување
и поправка на кожа; конструкции на топли леи;
инсталации одржување и сервисирање апарати
и инструменти за снабдување и дистрибуција со
гас; поправка, одржување и сервисирање апарати
и инструменти за гас; инсталација, полравка и
одржување машини; конструкција и одржување
мрежи од цевки; поправка и одржување пумпи;
услуги за сервисни станици за возила и пумпи
за гориво за возила; инсталации за масло;
бојосување или поправка на знаци; одржување,
поправка и грижа за бродови, опрема за масло и
авиони
кл. 39 -  изнајмување на возила, вклучително лесни
автомобили, камиони и приколки; влечење возила;
паркирање возила; транспорт, пакување, чување
и дистрибуција на стока; аранжмани за патување;
чување бродови; дистрибуција, снабдување,
транспорт и чување гориво, масло, петролеј,
гас и подмачкувачи; трансмисија, снабдување и
дистрибуција на електрична енергија; транспорт
на масло и гас низ цевки; транспортни услуги во
марини; услуги за полнење со гориво; полнење со
гориво на бродови, чамци, авиони и долги возила;
катеринг на бродови или простор на бродови за
транспорт на стока
кл. 41 -   образование и останати сродни услуги
на полето на индустријата за масло, гас и
петрохемија, наука, здравје, безбедност и човекова
околина; организирање и одржување меѓународни
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контакти помеѓу училишта во различни држави
обезбедувајќи при тоа мултијазични наставни
единици за таа цел; објавување книги; услуги за
електронски игри на интернет; услуги за обука во
врска со употреба на компјутерски софтвер за
организирање распоред на транспорт на производи,
мониторинг на изведбата и известување во врска
со тоа, вклучително постојано отворени (он-лине)
услуги; услуги за обука во врска со совладување
петрохемиско производство
кл. 42 -  хотелски услуги; менаџмент за сместување
во кампови; услови за опрема за јавни бањи,
тушеви, сауни и тоалети; места за игралишта за
деца на сервисни станици; кафиња; кафетерии,
кантини, ресторани и снек бар услуги; услови
за храна и пијалаци; услови за обезбедување
конференции;
компјутерско
програмирање;
изнајмување компјутери; дизајн на компјутерски
софтвер; услуги за процесуирање податоци;
подготовка и одржување на компјутерски
програми за организирање распоред на транспорт
на производи и извештаи за тоа, вклучително
отворени (он-лине) услуги; дизајнерски услуги за
малопродажба и големопродажба; изнајмување
униформи и машини за продажба; услуги
за анализа на експлоатацијата на нафтени
полиња; тестирање на квалитет на маслото,
подобрување на квалитет на маслото, опрема за
нафтени полиња; тестирање (инспекција) за рано
дијагностицирање на нафтени полиња и опрема
и системи за нафтени полиња; испитување
марини, воздух и почва; дизајнирање опрема
за употреба во индустриски процеси; услуги во
хортикултура; анализи и дијагнози на масла,
мазива и подмачкувачи, геолошки испитувања и
геолошка ексллоатација; операции на нафтени
и гасни полиња; услуги за обезбедување и
консултативни услуги во врска со тоа; услуги
во врска со претходни знаења за опрема за
размена на технички и технолошки информации;
надгледување и инспекција на поле, машини и
апарати; услуги на немедицинска технолошка
анализа; правно застапување; експлоатација
на индустриска и интелектуална сопственост;
услуги на франшиза во продажба; сите
вклучени вокласата 42. Исто така: изнајмување
соби, резервирање сместување во кампови;
архитектонски совети и консултативни услуги;
консултативни услуги во врска со компјутерски
софтвер; услуги за информации за временската
прогноза; услуги на печатење; подготвока на
инжинерски нацрти, техничка документација и
извештаи; услуги за професионални совети во
врска со подмачкување и одржување на машини и
машинерија; услуги за консултации, советодавни,
технички, научни, истражувачки и дизајн, се во
врска со индустрија, инжинерство, компјутери,
масла, хемикалии, пластични маси, продажба,
влијание на полињата на околината; правен совет;
консултативна услуга во врска со пополнување
и проследување на пријава за регистрација на
интелектуална сопственост; сите вклучени во
класата 42  и сите вклучени во отворена (он-лине)
услуга
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(540)

(181) 08/02/2011
(450) 31/12/2005
(732) TBWA International B.V.
Stadhouderskade 79, 1072 AE Amsterdam, NL
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 - брушури и други печатени работи
кл. 35 - рекламни услуги; маркетинг услуги;
продукција и распространување рекламни
работи; помош во бизнисот на комерцијални
и индустриски компании; бизнис менаџменти
бизнис организација, консалтинг и помош
бизнис информации; комерцијални информации;
бизнис пребарување; статистички информации и   
постапки; процесуирање      податоци; промоција
на продажби; купопродажба и издавање   рекла–
мен простор; купопродажба и издавање   општи
и рекламни материјали; директно порачано  
рекламирање; испитувањена  пазарот;   гласачко  
мислење; организирање   изложби; радио,
телевизиско печатено и на билборди рекла–
мирање; јавни и промотивни услуги; услуги на
рекламни агенции; услуги на маркетинг агенции;  
планирање и купување по медиум; услуги на
спонзорирање; анализи на пазарот; услуги
на дизајнирање; услуги на развивање    нови   
производи;    сметководство;    репродуцирање   
документи; услуги на агенции за вработување;
издавање  канцелариски машини  и  канцелариска  
опрема;   обезбедување   на   напреднаведените
услуги on-line од компјутерска база на податоци
или на интернеt; консултантски или советодавни
услуги во врска со напреднаведените услуги.

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 - цигари, тутун, производи од тутун, пушачки
артикли, запалки, кибрити
(111) 10701

(151) 27/10/2005

(210) TM  2001/169

(220) 28/02/2001
(181) 28/02/2011
(450) 31/12/2005

(300) 00/3066432  23/11/2000  FR
(732) Dunhill Tobacco of London Limited
1A St. James’ s Street, London SW1A 1EF, UK
(740) ПЕТКОВСКИ МИХАЈЛО, адвокат
ул.’’Јуриј  Гагарин’’  55/ 50, 1000, Скопје
(540)

кл. 42 - дизајнирање  рекламни материјали
(111) 10700

(151) 27/10/2005

(210) TM  2001/168

(220) 28/02/2001
(181) 28/02/2011
(450) 31/12/2005

(732) Rothmans of Pall Mall Limited
Zahlerweg 4, 6300 Zug, CH
(740) ПЕТКОВСКИ МИХАЈЛО, адвокат
ул.’’Јуриј  Гагарин’’  55/ 50, 1000, Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 - цигари, цигари (пури), цигарилоси, тутун
за луле, тутун за сопствено замотување, тутун,
производи од тутун
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(111) 10702

(151) 27/10/2005

(210) TM  2001/170

(220) 28/02/2001

кл. 32 - пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалоци; пијалоци од овошје и
овошни сокови; сирупи и други препарати за
производство на пијалоци

(181) 28/02/2011
(450) 31/12/2005

кл. 42 - подготвување храна и пијалоци; услуги
за привремено сместување; медицнска и
хигиенска помош за разубавување; ветеринарни
и земјоделски услуги; правни услуги; научни и
индустриски истражувања; изработка на програми
за компјутери; услуги што не се опфатени со
другите класи

(732) Rothmans of Pall Mall Limited
Zahlerweg 4, 6300 Zug, CH
(740) ПЕТКОВСКИ МИХАЈЛО, адвокат
ул.’’Јуриј  Гагарин’’  55/ 50, 1000, Скопје
(540)

(111) 10707

(151) 27/10/2005

(210) TM  2001/253

(220) 16/03/2001
(181) 16/03/2011
(450) 31/12/2005

(732) GLAXOSMITHKLINE EXPORT LIMITED
980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8
9GS, GB
(740) КПМГ АС ДООЕЛ Скопје
ул.”Даме Груев” 28 , кат 4, 1000, Скопје
(540)

LAMICTAL
(591) жолта, црвена, модра, зелена, сина, црна и бела
(551) индивидуална

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 -  фармацевтски производи

(510, 511)
кл. 34 - цигари, тутун, производи од тутун, пушачки
артикли, запалки, кибрити

(111) 10775

(151) 15/11/2005

(210) TM  2001/263

(220) 16/03/2001

(111) 10760

(151) 09/11/2005

(181) 16/03/2011

(210) TM  2001/184

(220) 02/03/2001

(450) 31/12/2005

(181) 02/03/2011

(732) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also
trading as TOYOTA MOTOR  CORPORATION )

(450) 31/12/2005
(732) Друштво за производство, промет и услуги
РОТИКО Далибор и др. ДОО експорт-импорт
Скопје
бул.Партизанси одреди бр. 155/2-4, 1000 Скопје,
MK

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат

OMMS

Ул. „Беласица’’ бб (Скопски саем), 1000, Скопје
(540)

MENADA
(551) индивидуална

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9  - компјутери, компјутерски периферни уреди
и мерни уреди за истите

(510, 511)
кл. 31 - земјоделски, градинарски и шумарски
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

10702
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(111) 10718

(151) 27/10/2005

(551) индивидуална

(210) TM  2001/276

(220) 20/03/2001

(510, 511)
кл. 36  - oсигурување; финансиски работи; моне–
тарни работи; работи поврзани за недвижен имот,
а особено финансиски услуги, вклучително и
услуги поврзани со кредитни картички

(181) 20/03/2011
(450) 31/12/2005
(732) АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ
И РЕОСИГУРУВАЊЕ КЈУБИ МАКЕДОНИЈАСКОПЈЕ  
ул. 11 Октомври бр. 25, 1000 Скопје, MK
(540)

(111) 10683
(210) TM  2001/426

QBE MACEDONIA
(551) индивидуална

(111) 10770

(151) 08/11/2005

(210) TM  2001/279

(220) 21/03/2001

(220) 23/04/2001
(181) 23/04/2011
(450) 31/12/2005

(732) BRUNSWICK
BOWLING
CORPORATION  

&

BILLIARDS

525 West Laketon Avenue, P.O. Box 329,
Muskegon, Michigan 49443-0329, US

(510, 511)
кл. 36 - осигурување, финансиски работи, монета–
рни работи, работи поврзани за недвижен имот

(151) 25/08/2005

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

(181) 21/03/2011
(450) 31/12/2005
(732) РОДОН ДООЕЛ
ул. Индустриски пат бб, Битола, MK
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 28 - ленти за куглање, вклучително делови и
приклучоци за истите, сетери за кегли за куглање,
кегли за куглање, топки за куглање, рафтови
за топки за куглање, покажувачи на резултати
и дисплеи за куглање, враќачи на топките за
куглање, самолепливи единици за патеки за
куглање и одбојнички заштитени единици за
чување на шината за куглање

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 24 - текстил и текстилни производи
кл. 25 - облека, чевли и капи

(111) 10736
(210) TM  2001/451

(151) 01/11/2005
(220) 03/05/2001
(181) 03/05/2011

(111) 10776

(151) 15/11/2005

(210) TM  2001/318

(220) 02/04/2001
(181) 02/04/2011
(450) 31/12/2005

(450) 31/12/2005
(732) Издаваштво Круг д.о.о. - Скопје
ул.” 4 Јули” 3а, 1000 Скопје, MK
(740) Издаваштво Круг д.о.о. - Скопје

(732) Diners Club International Ltd.
8430 West Bryn Mawr Avenue, Chicago, Illinois,
US

ул. Никола Вапцаров 2/1, 1000 Скопје
(540)

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

CLUB CASH
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(551) индивидуална

зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко, и
млечни производи, масло и масти за јадење

(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 пециво, сол, сенф, оцет, сосови (како мирудии),
мирудии, мраз

кл. 16 -  печатени работи
кл. 35 -  огласување
(111) 10737

(151) 01/11/2005

(210) TM  2001/453

(220) 03/05/2001

кл. 32 - пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалоци

(181) 03/05/2011
(450) 31/12/2005
(732) Издаваштво Круг д.о.о. - Скопје
ул.” 4 Јули” 3а, 1000 Скопје, MK

(111) 10706

(740) Издаваштво Круг д.о.о. - Скопје
ул. Никола Вапцаров 2/1, 1000 Скопје

(151) 19/10/2005

(210) TM  2001/574

(220) 24/05/2001
(181) 24/05/2011

(540)

(450) 31/12/2005
(732) BUSHNELL CORPORATION
9200 Cody, Overland Park, Kansas 66214, US
(740) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ

(551) индивидуална

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

(510, 511)
(540)

кл. 16 -  печатени работи
кл. 35 -  огласување

PERMA FOCUS

(111) 10689

(151) 12/09/2005

(210) TM  2001/482

(220) 09/05/2001
(181) 09/05/2011

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - окулари

(450) 31/12/2005
(732) Друштво за вработување на инвалидни лица
за производство и трговија Мултикрем дооел
Штип
„Toшо Арсов” бр 36 Штип, MK

(111) 10690

(151) 12/09/2005

(210) TM  2001/593

(220) 29/05/2001
(181) 29/05/2011

(740) БИЛЈАНА СИМОНОВА, адвокат
ул. ‘’Тошо Арсов’’  36, 2000, Штип
(540)

(450) 31/12/2005
(732) S. Dyrup & Co. A/S
Gladsaxevej 300, 2860 Soborg, DK
(740) МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат
ул. „Васил Ѓоргов” 24/ 59, 1000, Скопје
(540)

DYRUP
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) бела и црвена

кл. 2 - бои; фирнајзи; лакови; заштита против
рѓосување и пропаѓање на дрвото; колорити;
фиксатори на бои; сурови природни смоли; метали
во фолија и прашковидна форма за боење;
декорација, печатење и уметност и подобни за
отстранување тапети

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни прера–
ботки, конзервирано, сушено и варено овошје и
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(111) 10801

(151) 17/11/2005

(111) 10697

(151) 19/10/2005

(210) TM  2001/682

(220) 11/06/2001

(210) TM  2001/701

(220) 19/06/2001

(181) 11/06/2011

(181) 19/06/2011
(450) 31/12/2005

(450) 31/12/2005
(732) KABUSHIKI KAISHA MAKITA
trading as MAKITA CORPORATION 11-8, 3CHOME, SUMIYOSHI-CHO ANJO-SHI, AICHI-KEN,
JP

(732) АД ОХИС - Фабрика „Билјана”
ул. Првомајска бб, 1000 Скопје, MK
(540)

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 7 - алати на електричен погон, вклучително и
безжични алати: пили за шини, брусила, брусеви,
распрснувачи, дробилки, рачни моторни пили,
циркуларни пили, јаглени четкички, машини
за сечење, сечила, сврдла, тримери за трева,
сечачи на жлебови, ударни дупчалки, тримери за
жива ограда, сет одвртувачи, клучеви за матици,
убодни пили, аголници, косилки, мешалки за
течност, аголни пили, грицкалки, чекани за
заковување и демолирање, стругови, светнувачи,
повратни пили, кружни чекани, направи за
обрежување, одвртувачи, ножици, спајувалки,
смукалки, клучеви за матици, пумпи како и делови
и додатна опрема за сите наведени производи;
машини за обработка на дрво: трачни пили,
спојници, спојни стругови и стругови, столни пили,
моторни синџирни точила, подвижни работни
плочи, машини за спојување, како и делови и
додатна опрема за сите наведени производи;
бензиски моторни алати: распрснувачи, рачни
моторни пили, сечачи, тримери за трева, тримери
за жива ограда, косилки пумпи, како и делови и
додатна опрема за сите наведени производи;
пнеуматски
алати:
воздушни
компресори,
воздушни пиштоли за клинци, воздушни пиштоли
за спајувалки како и делови и додатна опрема за
сите наведени производи; бензиски генератори,
преносни бензински генератори, како и делови
и додатна опрема за сите наведени производи;,  
истражувања; изработка на програми за
компјутери; услуги што не се опфатени со другите
класи а особено услуги поврзани со продажба и
доставување бела техника и мебел

(591) црвена, бела, жолта, сина и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - производи за миење, чистење, дезинфекција,
одмастување, дезодорирање, за постигнување
сјај, сапуни
(111) 10684
(210) TM  2001/724

(151) 12/09/2005
(220) 26/06/2001
(181) 26/06/2011
(450) 31/12/2005

(732) Друштво за производство и маркетинг Г - М М г
- м м доо ДООЕЛ Скопје
ул. Даме Груев бр. 28, 1000 Скопјe, MK
(540)

(591) портокалова и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 7 - машини и машински алати, мотори и
погонски машини (освен за сувоземни возила),
машински спојки и трасмисиски елементи (освен
за сувоземни возила), земјоделски направи;
инкубатори за јајца
кл. 8 - рачни алати и направи; прибор за јадење,
ладно оружје, жилети
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(111) 10685

(151) 12/09/2005

(210) TM  2001/725

(220) 26/06/2001

(540)

TEMPO PACK

(181) 26/06/2011
(450) 31/12/2005
(732) Друштво за производство и маркетинг Г - М М г
- м м доо ДООЕЛ Скопје
ул. Даме Груев бр. 28, 1000 Скопје, MK

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 - печатени публикации, весници и периодич–
ници во врска со петрохемиски производи и
услуги

(540)

(591) сина и бела
(551) индивидуална

(111) 10803

(151) 17/11/2005

(210) TM  2001/742

(220) 02/07/2001
(181) 02/07/2011

(510, 511)

(450) 31/12/2005

кл. 7 - машини и машински алати, мотори и
погонски машини (освен за сувоземни возила),
машински спојки и трасмисиски елементи (освен
за сувоземни возила), земјоделски направи;
инкубатори за јајца

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

кл. 8 - рачни алати и направи; прибор за јадење,
ладно оружје, жилети

(540)

(111) 10686

(151) 12/09/2005

(210) TM  2001/726

(220) 26/06/2001
(181) 26/06/2011
(450) 31/12/2005

(732) Bristol-Myers Squibb Pharma Company
203 Longmeadow Drive Wilmington, DE 19810,
US
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје

SYMPHONIX
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати за третман на
кардиоваскуларни заболувања, заболувања на
централниот нервен систем, рак, инфламациони
и инфламаторни заболувања, респираторни и
инфекциски заболувања и за дијагностицирање

(732) Друштво за производство и маркетинг Г - М М г
- м м доо ДООЕЛ Скопје
ул. Даме Груев бр. 28, 1000 Скопје, MK
(540)

(111) 10804

(591) жолта и црна

(210) TM  2001/751

(551) индивидуална

(151) 17/11/2005
(220) 04/07/2001
(181) 04/07/2011

(510, 511)

(450) 31/12/2005

кл. 7 - машини и машински алати, мотори и
погонски машини (освен сувоземни возила),
машински спојки и трасмисиски елементи (освен
за сувоземни возила), земјоделски направи;
инкубатори за јајца

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

кл. 8 - рачни алати и направи; прибор за јадење,
ладно оружје, жилети

(540)

(111) 10802

(151) 17/11/2005

(210) TM  2001/733

(220) 28/06/2001

(732) SSANGYONG MOTOR COMPANY
150-3, Chilkoi-dong, Pyungtaek-si, Kyungki-do,
KR
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје

(181) 28/06/2011
(450) 31/12/2005
(732) Exxon Mobil
corporation

Corporation,

a

New

Jersey

5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 750392298, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
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(551) индивидуална

(111) 10738

(151) 31/10/2005

(510, 511)

(210) TM  2001/753

(220) 04/07/2001

кл. 12 - возила, апарати за движење по земја,
воздух или вода, спортски возила и возила за спорт,
возила за повеќе намени, патнички автомобили,
комбиња, пикап (pick-up) камиони, автобуси,
приколки за трактори, камиони истоварувачи,
тркачки автомобили, тркала за возила, моторни
возила
(111) 10741
(210) TM  2001/752

(151) 31/10/2005
(220) 04/07/2001
(181) 04/07/2011
(450) 31/12/2005

(732) Здружение
на
граѓани
МАКЕДОНСКИ
ОЛИМПИСКИ КОМИТЕТ -Скопје
Кошаркарска сала „Градски Парк”, - Скопје,
MK

(181) 04/07/2011
(450) 31/12/2005
(732) Здружение
на
граѓани
МАКЕДОНСКИ
ОЛИМПИСКИ КОМИТЕТ -Скопје
Кошаркарска сала „Градски Парк”, - Скопје,
MK
(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПјЕ  
бул. „Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8, 1000,
Скопје
(540)

МАКЕДОНСКИ ОЛИМПИСКИ КОМИТЕТ
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 - настава и разонода

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПјЕ  
бул. „Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8, 1000,
Скопје

кл. 42 - спорт; дејности од областа на културата
и уметноста; реклама и пропаганда; хуманитарни
дејности; образовни и едукативни дејности
неспомнати во другите класи

(540)

(111) 10759

(151) 03/11/2005

(210) TM  2001/754

(220) 04/07/2001
(181) 04/07/2011
(450) 31/12/2005

(732) ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju,
trgovinu i usluge
ul. Marijana Cavica br. 1, Zagreb, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(591) сина, црвена, зелена, жолта и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 - настава и разонода
кл. 42 - спорт; дејности од областа на културата
и уметноста; реклама и пропаганда; хуманитарни
дејности; образовни и едукативни дејности
неспомнати во другите класи

(591) жолта, црвена, зелена, жолто кафена, и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - масло,особено масло за пржење
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(111) 10717

(151) 24/10/2005

(111) 10695

(151) 18/10/2005

(210) TM  2001/757

(220) 06/07/2001

(210) TM  2001/759

(220) 06/07/2001

(181) 06/07/2011

(181) 06/07/2011

(450) 31/12/2005
(732) DUNAPACK PAPIR ES CSOMAGOLOANYAG RT

(450) 31/12/2005
(732) AstraZeneca AB

Duna u. 42., H-1215 Budapest, HU
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

Vastra Malarehamnen 9, 151 85 SODERTALJE,
SE
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(591) црна, бела и зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 - хартиени производи и слични производи со
отпечатени и неотпечатени површини, материјали
за пакување, ребраста хартија во рамнини и
свиткана во ролни, кутии од ребреста хартија,
чинии од ребреста хартија и покривни плочи од
ребреста хартија
(111) 10696

(151) 18/10/2005

(210) TM  2001/758

(220) 06/07/2001
(181) 06/07/2011

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати и супстанции
кл. 16 - печатени работи; фотографии, материјал
за настава и обука (освен апарати)
(111) 10805
(210) TM  2001/763

Sabana Gardens Industrial Park,  P. O. Box 1967,
CAROLINA, Puerto Rico PR 00984, PR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(220) 13/07/2001
(181) 13/07/2011

(450) 31/12/2005
(732) IPR PHARMACEUTICALS INC

(151) 17/11/2005

(450) 31/12/2005
(732) Cable & Wireless plc, a company registered under
the laws of England and Wales
124 Theobald’s Road,  London WC1X 8RZ, GB
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(591) сина, жолта, портокалова и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати и супстанции
кл. 16 - печатени работи; фотографии, материјал
за настава и обука (освен апарати)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - апарати и инструменти - научни, геодетски,
електрични, фотографски, кинематографски,
оптички, за мерење тежини, мерни, сигнални,
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за проверка (набљудување), спасувачки и
едукативни; апарати за наснимување; машини за
пресметување,опрема и компјутери за обработка
на податоци; компјуетрски програми и софтвер
ппеземен од или наменет за пребарување не
интернет и за пребапување на податоци на
глобална компјутерска мрежа или Интернет;
електронски публикации кои можат да се
преземат од интернет; апарат за телекомуникац
ии,инструменти (бклуцително и модеми) мрежи
и електрицни шеми бклучително и такви за
овозможување,олеснување и водењена врски до
датотеки,глобални компјутерски мрежи и интернет;
апарати и инструменти -телефони,телекс,телепри
нтери и за електронско соопштувањена податоци;
апарат за повикување преку радио врска; радиотелефонски апарати ;електронски апарати и
инструменти, сите за раководење или изведба
и анализа на телекомуникации и мрежи и кола
за пренесување податоци; оптички и електрооптички апрат и опрема за праќање, пренесување
или примање не податоци, информации,слики
или звуци; кабли за телекомуникации; оптички
влакна, врски и кола со оптички влакна;
електронски апарат и инструменти за повикување,
прибирање, обработка, сместување, складирање,
пренесување, примање, прикажување и/или
печатење на сигнали, податоци и информации
за комуникација; апарати и инструменти за
наснимување, примање и/или пренесување на
видео и/или звучни сигнали и/или податоци и/или
информации; интерактивен електронски апарат и
инструменти за телекомуникации, пренесување
и примање на податоци, слики и/или звуци и за
нарачка на производи и/или услуги; апарати и
инструменти и претходно платени картици за
задолжување и/или одобрување на финансиски
сметки и за вршење на плаќања за производи
или услуги; долговни и/или кредитни и/или
задолжувачки картички кои може да се читаат
со помош на машина; апарати, инструменти
и софтвер за комуникација со компјутерски
мрежи (на пр. world wide web); софтвер за
телекомуникации; телевизиски, радио, видео
и аудио апарати, опрема и уреди; апарати за
шифрирање и дешифрирање електронски, видео
и/или звучни сигнали и/или податоци; делови и
парчиња за горенаведените производи; и делови
и парчиња за сите горенаведени производи
кл. 16 - телефонски, факсимил, „e-mail” и „website”
адресари; печатени работи; списанија; книги, адре–
сари, брошури, летоци, циркулари, канцелариски
материјал; хартија и картон и производи направени
од овие материјали; фотографии, инструкциски и
едукативен материјал; материјали за пакување;
картички во форма на долговни картички, кредитни
картички, задолжувачки картички и телефонски
картички
кл. 35 - екламирање и промовирање и инфор–
мациски услуги кои се однесуваат на тоа; услуги
за маркетинг и за односи со јавноста; ускладување
на реклами и информации за употреба во или
како „веб” страници на интернет; оперативни и
деловни услуги; услуги за деловен менаџмент и
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организација; обезбедување на сите горенаведени
услуги преку главен компјутер (во секое време),
или во компјутерска датотека, или од интернет,
или електронски; услуги на компјутерско
одговарање со помош на телекомуникациски
апарат на недостапни претплатници; деловни
советодавни
и
консултациски
услуги;
регистрација,
транскрипција,
составување,
ускладување, пренесување и систематизација
на писмени и дигитални соопштенија; користење
и ускладување на математички и статистички
податоци; изготвување на деловни извештаи;
организирање и реализација на деловни и
комерцијални конференции и семинари
кл. 36 - осигурување и финансиски услуги вклучи–
телно и обезбедување на истите електронски
и/или no пат на телекомуникации; финансиски
консултациски и советодавни услуги; услуги на
претходно платени телефонски картички, кредитни
картички, долговни картички, чековни гарантни
картички и задолжувачки картички; банкарски
и услуги за штедење и инвестиции; услуги на
финансиски менаџмент; услуги на финансиско
сравнување; услуги за финансиски инструменти
за електронско пазарно работење и срамнување;
услуги за задолжување и одобрување на
финансиски сметки; услуги за електронско
банкарско работење, купување и/или плаќање
сметки, проценување на ризикот за кредити и
раководење во врска со ризикот на кредитите;
информациски услуги кои се однесуваат на
финансии и осигурување, кои се обезбедуваат
преку главен компјутер (во секое време) со помош
на компјутерска датотека илии нтернет; домашно
банкарско работење; банкарско работење со
помош на интернет; консултациски, информациски
и советодавни услуги што се однесуваат на сите
горенаведени услуги
кл. 37 - услуги за конструирање и поправка во
врска со апарати и опрема за комуникација;
услуги за поправка, монтажа и одржување
на опрема и апарати за телекомуникации,
емитување, прием на емисии, праќање пораки
и прием на пораки; подводна изградба, монтажа
и поправка; услуги за спојување на подморски
кабли; поправка, одржување, поставување и
затрупување на кабли (вклучително и оптички
и подморски кабли); работење и раководење
со бродови кои функционираат со кабелска
врска; работење и раководење со железнички
станици кои функционираат со кабелска врска;
работење и раководење на подморнички возила
со далечинска команда; и консултациски,
информациски и советодавни услуги што се
однесуваат на горенаведените услуги.
кл. 38 - телекомуникациски  услуги; услуги преку
интернет; обезбедување телекомуникациски врски
до глобална компјутерска мрежа; обезбедување
пристап за корисници до интернет или до
глобална компјутерска мрежа; телекомуникација
на информации (вклучително и „веб” страници),
компјутерски програми и било какви други
податоци; услуги за телекомуникациски  пристап;  
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услуги  за  интерактивна  електронска комуникација;
услуги за мрежи; обезбедување на построенија и
конструкции на „world wide web”, комуникациски
услуги преку сателитски, оптички и мрежи со
компјутерски терминали; услуги за праќање пораки
со помош на компјутер; услуги за изнајмување
и закупување во врска со апарати и опрема
за комуникации; услуги за воспоставување и
експлоатација на телекомуникации; наснимување,
пренесување, или репродукција на звук или слики;
емитување и пренесување на радио, телевизиски
и кабелски програми; одржување на видео врски;
емитување преку кабелска телевизија; услуги за
домашно купување; обезбедување пристап до
електронски податоци, датотеки, огласни табли и
публикации на далечински компјутери или преку
компјутерски мрежи; советодавни, информациски,
консултациски услуги што се однесуваат на
горенаведеното
кл. 41 - услуги за едукација и забава; услуги за
далечинско учење; објавување, вклучително и
електронски и/или услуги за објавување преку
главен компјутер (достапни во секое време);
услуги за обука; услуги за образование, забава,
упатства, обука и електронско објавување
кое може да се преземе преку компјутер, кои
се однесуваат на информациска технологија,
компјутери,
телекомуникации,
компјутерски
софтвер, дизајнирање на „вебсајт” и деловен
менаџмент; деловно гостопримство; организирање
забавни и културни настани, конференции и
состаноци, обезбедување објекти за електронски
и/или интерактивни дискусии преку главен
компјутер (достапни во секое време), разговори
и учење, телевизиски, видео и услуги за забава;
консултациски, информациски и советодавни
услуги што се однесуваат на горенаведените
услуги
кл. 42 - услуги за научно и индустриско истражу–
вање; елаборати за технички проекти; компјутерски
услуги; компјутерско програмирање; услуги кои
се однесуваат на експлоатација на вештачка
интелигенција; консултативни услуги во областа
на телекомуникациите; услуги за инженеринг
проектирање; услуги за подводни истражувања;
услуги за гео-сеизмички набљудувања; услуги
за подводно обележување на карти; услуги за
резервација и чекирање; изнајмување компјутери;
проектирање, цртање и овластено пишување,
сето за ускладување на „web” страници на
интернет; информации кои се обезбедуваат преку
главен компјутер (во секое време) од компјутерска
датотека или од интернет; информации на
пребарување
и
повикување
информации;
податочи и „вебсајтови” на или од компјутерски
мрежи; создавање и одржување „вебсајтови”;
водење грижа за „вебсајтовите” за други; монтажа
и одржување на компјутерски софтвер; создавање
индекси на информации, податоци, „сајтови” и
други ресурси на компјутерски мрежи; изнајмување
на време за пристап до компјутерска датотека
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(111) 10806

(151) 17/11/2005

(210) TM  2001/764

(220) 13/07/2001
(181) 13/07/2011
(450) 31/12/2005

(732) Cable & Wireless plc, a company registered under
the laws of England and Wales
124 Theobald’s Road,  London WC1X 8RZ, GB
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

C&W
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - апарати и инструменти - научни, геодетски,
електрични, фотографски, кинематографски,
оптички, за мерење тежини, мерни, сигнални, за
проверка (набљудување), спасувачки и едукативни;
апарати за наснимување, пренесување или
репродукција на звук или слики; магнетни носачи
на податоци, дискови за наснимување; машини за
пресметување, опрема и компјутери за обработка
на податоци; компјутерски програми и софтвер
преземен од или наменет за пребарување на
Интернет и за пребарување на податоци на
глобална компјутерска мрежа, вклучително и
софтвер преземен од глобална компјутерска
мрежа или интернет; електронски публикации
кои може да се преземат од интернет; апарат за
телекомуникации, инструменти (вклучително и
модеми), мрежи и електрични шеми вклучително
и такви за овозможување, олеснување и водење
на врски до датотеки, глобални компјутерски
мрежи и Интернет; апарати и инструменти телефони, телекс, телепринтери и за електронско
соопштување на податоци; апарат за повикување
преку радио врска; радио-телефонски апарати;
електронски апарати и инструменти, сите
за раководење и/или изведба и анализа на
телекомуникации и мрежи и кола за пренесување
податоци; оптички и електро-оптички апарат и
опрема за праќање, пренесување и/или примање
на податоци, информации, слики и/или звуци;
кабли за телекомуникации; оптички влакна, врски
и кола со оптички влакна; електронски апарат
и инструменти за повикување, прибирање,
обработка, сместување, складирање, пренесу–
вање, примање, прикажување и/или печатење на
сигнали, податоци и информации за комуникација;
апарати и инструменти за наснимување, примање
и/или пренесување на видео и/или звучни
сигнали и/или податоци и/или информации;
интерактивен електронски апарат и инструменти
за телекомуникации, пренесување и примање
на податоци, слики и/или звуци и за нарачка на
производи и/или услуги; апарати и инструменти и
претходно платени картици за задолжување и/или
одобрување на финансиски сметки и за вршење
на плаќања за производи или услуги; долговни
и/или кредитни и/или задолжувачки картички
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кои може да се читаат со помош на машина;
апарати, инструменти и софтвер за комуникација
со компјутерски мрежи (на пр. world wide web);
софтвер за телекомуникации; телевизиски, радио,
видео и аудио апарати, опрема и уреди; апарати за
шифрирање и дешифрирање електронски, видео
и/или звучни сигнали и/или податоци; делови и
парчиња за горенаведените производи; и делови
и парчиња за сите горенаведени производи
кл. 16 - телефонски, факсимил, „e-mail” и
„website” адресари; печатени работи; списанија;
книги, адресари, брошури, летоци, циркулари,
канцелариски материјал; хартија и картон и
производи направени од овие материјали;
фотографии,
инструкциски
и
едукативен
материјал; материјали за пакување; картички во
форма на долговни картички, кредитни картички,
задолжувачки картички и телефонски картички
кл. 35 - рекламирање и промовирање и
информациски услуги кои се однесуваат на тоа;
услуги за маркетинг и за односи со јавноста;
ускладување на реклами и информации за
употреба во или како „веб” страници на Интернет;
оперативни и деловни услуги; услуги за деловен
менаџмент и организација; обезбедување на сите
горенаведени услуги преку главен компјутер (во
секое време), или во компјутерска датотека, или од
интернет, или електронски; услуги на компјутерско
одговарање со помош на телекомуникациски
апарат на недостапни претплатници; деловни
советодавни и консултациски услуги; регистра–
ција, транскрипција, составување, ускладување,
пренесување и систематизација на писмени и
дигитални соопштенија; користење и ускладување
на математички и статистички податоци; изготву–
вање на деловни извештаи; организирање и
реализација на деловни и комерцијални конфе–
ренции и семинари
кл. 36 - осигурување и финансиски услуги вклучи–
телно и обезбедување на истите електронски
и/или no пат на телекомуникации; финансиски
консултациски и советодавни услуги; услуги на
претходно платени телефонски картички, кредитни
картички, долговни картички, чековни гарантни
картички и задолжувачки картички; банкарски
и услуги за штедење и инвестиции; услуги на
финансиски менаџмент; услуги на финансиско
сравнување; услуги за финансиски инструменти
за електронско пазарно работење и сравнување;
услуги за задолжување и одобрување на
финансиски сметки; услуги за електронско
банкарско работење, купување и/или плаќање
сметки, проценување на ризикот за кредити и
раководење во врска со ризикот на кредитите;
информациски услуги кои се однесуваат на
финансии и осигурување, кои се обезбедуваат
преку главен компјутер (во секое време) со помош
на компјутерска датотека или интернет; домашно
банкарско работење; банкарско работење со
помош на Интернет; консултациски, информациски
и советодавни услуги што се однесуваат на сите
горенаведени услуги
кл. 37 - услуги за конструирање и поправка во
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врска со апарати и опрема за комуникација;
услуги за поправка, монтажа и одржување
на опрема и апарати за телекомуникации,
емитување, прием на емисии, праќање пораки
и прием на пораки; подводна изградба, монтажа
и поправка; услуги за спојување на подморски
кабли; поправка, одржување, поставување и
затрупување на кабли (вклучително и оптички
и подморски кабли); работење и раководење
со бродови кои функционираат со кабелска
врска; работење и раководење со железнички
станици кои функционираат со кабелска врска;
работење и раководење на подморнички возила
со далечинска команда; и консултациски,
информациски и советодавни услуги кои се
однесуваат на горенаведените услуги
кл. 38 - телекомуникациски  услуги; услуги преку
Интернет; обезбедување телекомуникациски врски
до глобална компјутерска мрежа; обезбедување
пристап за корисници до интернет или до
глобална компјутерска мрежа; телекомуникација
на информации (вклучително и „веб” страници),
компјутерски програми и било какви други
податоци;
услуги
за
телекомуникациски  
пристап;   услуги   за   интерактивна   електронска
комуникација; услуги за мрежи; обезбедување на
построенија и конструкции на „world wide web”,
комуникациски услуги преку сателитски, оптички
и мрежи со компјутерски терминали; услуги за
праќање пораки со помош на компјутер;
услуги за изнајмување и закупување во врска
со апарати и опрема за комуникации; услуги за
воспоставување и експлоатација на телекому–
никации; наснимување, пренесување, или
репродукција на звук или слики; емитување
и пренесување на радио, телевизиски и
кабелски програми; одржување на видео врски;
емитување преку кабелска телевизија; услуги за
домашно купување; обезбедување пристап до
електронски податоци, датотеки, огласни табли и
публикации на далечински компјутери или преку
компјутерски мрежи; советодавни, информациски,
консултациски услуги што се однесуваат на
горенаведеното
кл. 41 - услуги за едукација и забава; услуги за
далечинско учење; објавување, вклучително и
електронски и/или услуги за објавување преку
главен компјутер (достапни во секое време);
услуги за обука; услуги за образование, забава,
упатства, обука и електронско објавување
кое може да се преземе преку компјутер, кои
се однесуваат на информациска технологија,
компјутери,
телекомуникации,
компјутерски
софтвер, дизајнирање на „вебсајт” и деловен
менаџмент; деловно гостопримство; организирање
на забавни и културни настани, конференции и
состаноци, обезбедување објекти за електронски
и/или интерактивни дискусии преку главен
компјутер (достапни во секое време), разговори
и учење, телевизиски, видео и услуги за забава;
консултациски, информациски и советодавни
услуги кои се однесуваат на горенаведените
услуги
кл. 42 - услуги за научно и индустриско истражу–

10806

286 Glasnik, 12/4, str. 267-323, dekemvri 2005 Skopje

вање; елаборати за технички проекти; компјутерски
услуги; компјутерско програмирање; услуги кои
се однесуваат на експлоатација на вештачка
интелигенција; консултативни услуги во областа
на телекомуникациите; услуги за инженеринг
проектирање; услуги за подводни истражувања;
услуги за гео-сеизмички набљудувања; услуги
за подводно обележување на карти; услуги за
резервација и чекирање; изнајмување компјутери;
проектирање, цртање и овластено пишување,
сето за ускладување на „веб” страници на
интернет; информации кои се обезбедуваат преку
главен компјутер (во секое време) од компјутерска
датотека или од Интернет; информации на преба–
рување и повикување информации; податочи
и „вебсајтови” на или од компјутерски мрежи:
создавање и одржување „вебсајтови”; водење
грижа за „вебсајтовите” за други; монтажа и
одржување на компјутерски софтвер; создавање
индекси на информации, податоци, „сајтови” и
други ресурси на компјутерски мрежи; изнајмување
на време за пристап до компјутерска датотека
(111) 10807

(151) 17/11/2005

(210) TM  2001/765

(220) 13/07/2001
(181) 13/07/2011
(450) 31/12/2005

(732) Cable & Wireless plc, a company registered under
the laws of England and Wales
124 Theobald’s Road,  London WC1X 8RZ, GB
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

CABLE & WIRELESS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - апарати и инструменти - научни, геодетски,
електрични, фотографски, кинематографски,
оптички, за мерење тежини, мерни, сигнални, за
проверка (набљудување), спасувачки и едукативни;
апарати за наснимување, пренесување или
репродукција на звук или слики; магнетни носачи
на податоци, дискови за наснимување; машини за
пресметување, опрема и компјутери за обработка
на податоци; компјутерски програми и софтвер
преземен од или наменет за пребарување на
интернет и за пребарување на податоци на
глобална компјутерска мрежа, вклучително и
софтвер преземен од глобална компјутерска
мрежа или интернет; електронски публикации
кои може да се преземат од интернет; апарат за
телекомуникации, инструменти (вклучително и
модеми), мрежи и електрични шеми вклучително и
такви за овозможување, олеснување и водење на
врски до датотеки, глобални компјутерски мрежи
и интернет; апарати и инструменти - телефони,
телекси, телепринтери и за електронско соопш–
тување   податоци; апарат за повикување преку
радио
врска;
радио-телефонски
апарати;
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електронски апарати и инструменти, сите
за раководење и/или изведба и анализа на
телекомуникации и мрежи и кола за пренесување
податоци; оптички и електро-оптички апарат и
опрема за праќање, пренесување и/или примање
на податоци, информации, слики и/или звуци;
кабли за телекомуникации; оптички влакна, врски
и кола со оптички влакна; електронски апарат
и инструменти за повикување, прибирање,
обработка, сместување, складирање, пренесу–
вање, примање, прикажување и/или печатење на
сигнали, податоци и информации за комуникација;
апарати и инструменти за наснимување, примање
и/или пренесување на видео и/или звучни
сигнали и/или податоци и/или информации;
интерактивен електронски апарат и инструменти
за телекомуникации, пренесување и примање  
податоци, слики и/или звуци и за нарачка на
производи и/или услуги; апарати и инструменти и
претходно платени картички за задолжување и/или
одобрување на финансиски сметки и за вршење
на плаќања за производи или услуги; долговни
и/или кредитни и/или задолжувачки картички
што може да се читаат со помош на машина;
апарати, инструменти и софтвер за комуникација
со компјутерски мрежи (на пр. world wide web);
софтвер за телекомуникации; телевизиски, радио,
видео и аудио апарати, опрема и уреди; апарати за
шифрирање и дешифрирање електронски, видео
и/или звучни сигнали и/или податоци; делови и
парчиња за горенаведените производи; и делови
и парчиња за сите горенаведени производи
кл. 16 - телефонски, факсимил, „e-mail” и
„website” адресари; печатени работи; списанија;
книги, адресари, брошури, летоци, циркулари,
канцелариски материјал; хартија и картон и
производи направени од овие материјали;
фотографии, инструкциски и едукативен мате–
ријал; материјали за пакување; картички во
форма на долговни картички, кредитни картички,
задолжувачки картички и телефонски картички
кл. 35 - рекламирање и промовирање и инфор–
мациски услуги што се однесуваат на тоа; услуги
за маркетинг и за односи со јавноста;чување  
реклами и информации за употреба во или
како „веб” страници на интернет; оперативни и
деловни услуги; услуги за деловен менаџмент и
организација; обезбедување на сите горенаведени
услуги преку главен компјутер (во секое време),
или во компјутерска датотека, или од интернет,
или електронски; услуги на компјутерско
одговарање со помош на телекомуникациски
апарат на недостапни претплатници; деловни
советодавни и консултациски услуги; регист–
рација, транскрипција, составување, чување,
пренесување и систематизација на писмени и
дигитални соопштенија; користење и чување на
математички и статистички податоци; изготвување  
деловни извештаи; организирање и реализација
на деловни и комерцијални конференции и
семинари
кл. 36 - осигурување и финансиски услуги, вклучи–
телно и обезбедување на истите електронски
и/или no пат на телекомуникации; финансиски
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консултациски и советодавни услуги; услуги на
претходно платени телефонски картички, кредитни
картички, долговни картички, чековни гарантни
картички и задолжувачки картички; банкарски
и услуги за штедење и инвестиции; услуги на
финансиски менаџмент; услуги на финансиско
израмнување; услуги за финансиски инструменти
за електронско пазарно работење и израмнување
услуги за задолжување и одобрување на
финансиски сметки; услуги за електронско
банкарско работење, купување и/или плаќање
сметки, проценување на ризикот за кредити и
раководење во врска со ризикот на кредитите;
информациски услуги што се однесуваат на
финансии и осигурување, а се обезбедуваат
преку главен компјутер (во секое време) со помош
на компјутерска датотека или интернет; домашно
банкарско работење; банкарско работење со
помош на интернет; консултациски, информациски
и советодавни услуги што се однесуваат на сите
горенаведени услуги

консултациски услуги што се однесуваат на
горенаведеното

кл. 37 - услуги за конструирање и поправка во
врска со апарати и опрема за комуникација;
услуги за поправка, монтажа и одржување
на опрема и апарати за телекомуникации,
емитување, прием на емисии, праќање пораки
и прием на пораки; подводна изградба, монтажа
и поправка; услуги за спојување на кабли за
подморе; поправка, одржување, поставување
и затрупување на кабли (вклучително и оптички
и кабли за подвода); работење и раководење
со бродови кои функционираат со кабелска
врска; работење и раководење со железнички
станици што функционираат со кабелска врска;
работење и раководење на подморнички возила
со далечинска команда; и консултациски,
информациски и советодавни услуги што се
однесуваат на горенаведените услуги

кл. 42 - услуги за научно и индустриско истражу–
вање; елаборати за технички проекти; компјутерски
услуги; компјутерско програмирање; услуги што
се однесуваат на експлоатација на вештачка
интелигенција; консултативни услуги во областа
на телекомуникациите; услуги за инженеринг
проектирање; услуги за подводни истражувања;
услуги за гео-сеизмички набљудувања; услуги
за подводно одбележување на карти; услуги за
резервација и чекирање; изнајмување компјутери;
проектирање, цртање и овластено пишување, сето
за ускладување на „веб” страници на интернет;
информации што се обезбедуваат преку главен
компјутер (во секое време) од компјутерска
датотека или од интернет; информации на
пребарување
и
повикување
информации;
податочи и „вебсајтови” на или од компјутерски
мрежи: создавање и одржување „вебсајтови”;
водење грижа за „вебсајтовите” за други;
монтажа и одржување на компјутерски софтвер;
создавање индекси на информации, податоци,
„сајтови” и други ресурси на компјутерски мрежи;
изнајмување   време за пристап до компјутерска
датотека

кл. 38 - телекомуникациски  услуги; услуги преку
интернет; обезбедување телекомуникациски врски
до глобална компјутерска мрежа; обезбедување
пристап за корисници до интернет или до
глобална компјутерска мрежа; телекомуникација
на информации (вклучително и „веб” страници),
компјутерски програми и било какви други
податоци;
услуги
за
телекомуникациски  
пристап;   услуги   за   интерактивна   електронска
комуникација; услуги за мрежи; обезбедување на
построенија и конструкции на „world wide web”,
комуникациски услуги преку сателитски, оптички
и мрежи со компјутерски терминали; услуги за
праќање пораки со помош на компјутер;

кл. 41 - услуги за едукација и забава; услуги за
далечинско учење; објавување, вклучително и
електронски и/или услуги за објавување преку
главен компјутер (достапни во секое време);
услуги за обука; услуги за образование, забава,
упатства, обука и електронско објавување
што може да се преземе преку компјутер, а
се однесуваат на информациска технологија,
компјутери,
телекомуникации,
компјутерски
софтвер, дизајнирање на „вебсајт” и деловен
менаџмент; деловно гостопримство; организирање  
забавни и културни настани, конференции и
состаноци, обезбедување објекти за електронски
и/или интерактивни дискусии преку главен
компјутер (достапни во секое време), разговори
и учење, телевизиски, видео и услуги за забава;
консултациски, информациски и советодавни
услуги што се однесуваат на горенаведените
услуги

услуги за изнајмување и закупување   врска
со апарати и опрема за комуникации; услуги
за
воспоставување
и
експлоатација
на
телекомуникации; наснимување, пренесување,
или репродукција на звук или слики; емитување
и пренесување на радио, телевизиски и
кабелски програми; одржување на видео врски;
емитување преку кабелска телевизија; услуги за
домашно купување; обезбедување пристап до
електронски податоци, датотеки, огласни табли и
публикации на далечински компјутери или преку
компјутерски мрежи; советодавни, информациски,
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(111) 10693

(151) 18/10/2005

(210) TM  2001/767

(220) 13/07/2001

после бричење, сапун за бричење, дезороданси,
лосиони за коса и талк во прав
кл. 14 - накит и рачни часовници.

(181) 13/07/2011

кл. 25 - облека, особено кошули, поткошули,
џемпери, чевли, капи, шамивчиња, пуловери,
панталони, колани за облека, чорапи, костими за
капење, џакети, облека за дожд, фустани, обувки,
чорапи, шалови, шапки, ленти за околу глава,
пиџами и ноќници

(450) 31/12/2005
(732) GTFM, Inc. CORPORATION NEW YORK
350 Fifth Avenue  Suite 6617 New York,  New York
10118, US
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(111) 10808

(151) 17/11/2005

(210) TM  2001/771

(220) 19/07/2001
(181) 19/07/2011

FUBU

(450) 31/12/2005
(732) SYNGENTA LIMITED

(551) индивидуална

Sungenta Europian Regional Center Priestley
Road, Surrey Research Park, Guildford, Surrey
GU2, 7YH, GB

(510, 511)
кл. 3 - тоалетен сапун, сол за капење, топчиња
за капење, парферм тоалетна вода, колонска
вода, црвило за уста, лак за нокти, мејк-ап креми,
млеко за чистење, пудра за тело и лице, лосион
за чистење на кожа и креми, туш за очи, лосион за
после бричење, сапун за бричење, дезороданси,
лосиони за коса и талк во прав

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

кл. 14 - накит и рачни часовници.
кл. 25 - облека, особено кошули, потдкошули,
џемпери, чевли, капи, шамивчиња, пуловери,
панталони, колани за облека, чорапи, костими за
капење, џакети, облека за дожд, фустани, обувки,
чорапи, шалови, шапки, ленти за околу глава,
пиџами и ноќници
(111) 10694

(151) 18/10/2005

(210) TM  2001/768

(220) 13/07/2001

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - хербициди, инсектициди, фунгициди,
пестициди, препарати за уништување глодари и
препарати за уништување штетници

(181) 13/07/2011
(450) 31/12/2005
(732) GTFM, Inc. CORPORATION NEW YORK
350 Fifth Avenue   Suite 6617 New York,   NEW
YORK 10118, US

(111) 10809

(151) 17/11/2005

(210) TM  2001/772

(220) 19/07/2001
(181) 19/07/2011

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(450) 31/12/2005
(732) Pharmacia & Upjohn Company
100 Route 206 North, Peapack, New Jersey, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

VIQUIST
(551) индивидуална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - тоалетен сапун, сол за капење, топчиња
за капење, парферм тоалетна вода, колонска
вода, црвило за уста, лак за нокти, мејк-ап креми,
млеко за чистење, пудра за тело и лице, лосион
за чистење на кожа и креми, туш за очи, лосион за

10693

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и хигиенски
препарати диететски супстанции за медицинска
употреба, храна за доенчиња фластери, материјал
за преврзување материјали за пломбирање заби
и за забни отисоци дезинфекциони средствa
производи за уништување на животински штет–
ници фунгициди, хербициди
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(111) 10739

(151) 01/11/2005

(551) индивидуална

(210) TM  2001/773

(220) 19/07/2001

(510, 511)
кл. 34 - тутун, преработен или непреработен;
тутун за пушење, тутун за лулиња, тутун за
рачно завиткување   цигари и цигарилоси, тутун
за швакање; цигари, пури, цигарилоси; супстанци
за пушење што се продаваат одвоено или заедно
со тутун а не се за медицински намени или не се
наменети за лекување; бурмут; пушачки артикли
вклучени во класата 34; хартија за цигари и
цигарилоси, чибуци, лулиња и кибрити

(181) 19/07/2011
(450) 31/12/2005
(732) Pharmacia & Upjohn Company
100 Route 206 North, Peapack, New Jersey, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

LIVATE
(551) индивидуална

(111) 10730

(151) 27/10/2005

(210) TM  2001/785

(220) 20/07/2001
(181) 20/07/2011

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати за лекување на
сепса, со исклучок на препарати за лекување и
ублажување на кожни болести, пореметување и
состојби
(111) 10740

(450) 31/12/2005
(732) Gallaher Limited  Members Hill
Brooklands Road WEYBRIDGE, Surrey KT13
OQU, GB
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ
ул.”Питу Гули” 70, 1000 Скопје

(151) 01/11/2005

(210) TM  2001/774

(220) 19/07/2001

(540)

(181) 19/07/2011

THREE KINGS

(450) 31/12/2005
(732) Pharmacia & Upjohn Company
100 Route 206 North, Peapack, New Jersey, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

(551) индивидуална
(510, 511)

ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје

кл. 34 - тутун, преработен или непреработен;
тутун за пушење, тутун за лулиња, тутун за рачно
завиткување   цигари и цигарилоси, тутун за
швакање; цигари, пури, цигарилоси; супстанции
за пушење што се продаваат одвоено или заедно
со тутун а не се за медицински намени или не се
наменети за лекување; бурмут; пушачки артикли
вклучени во класата 34; хартија за цигари и
цигарилоси, чибуци, лулиња и кибрити

(540)

CIVIST
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и хигиенски
препарати диететски супстанции за медицинска
употреба, храна за доенчиња фластери, материјал
за преврзување материјали за пломбирање заби
и за забни отисоци дезинфекциони средства
производи за уништување на животински штет–
ници фунгициди, хербициди
(111) 10729

(111) 10731

(220) 20/07/2001
(181) 20/07/2011
(450) 31/12/2005

(732) Gallaher Limited  Members Hill

(450) 31/12/2005
(732) Gallaher Limited  Members Hill
Brooklands Road WEYBRIDGE, Surrey KT13
OQU, GB
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ
ул.”Питу Гули” 70, 1000 Скопје
(540)

Brooklands Road WEYBRIDGE, Surrey KT13
OQU, GB
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ
ул.”Питу Гули” 70, 1000 Скопје
(540)

JAZZ
(551) индивидуална
(510, 511)

SAINT GEORGE
Trgovski marki

(220) 20/07/2001
(181) 20/07/2011

(151) 27/10/2005

(210) TM  2001/784

(151) 27/10/2005

(210) TM  2001/786

кл. 34 - тутун, преработен или непреработен;
тутун за пушење, тутун за лулиња, тутун за рачно
завиткување   цигари и цигарилоси, тутун за
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швакање; цигари, пури, цигарилоси; супстанции
за пушење што се продаваат одвоено или заедно
со тутун а не се за медицински намени или не се
наменети за лекување; бурмут; пушачки артикли
вклучени во класата 34; хартија за цигари и
цигарилоси, чибуци, лулиња и кибрити
(111) 10811

(151) 17/11/2005

(210) TM  2001/787

(220) 20/07/2001
(181) 20/07/2011
(450) 31/12/2005

(300) 2262074  20/02/2001  GB
(732) FORD MOTOR COMPANY
The American Road, Dearborn, Michigan 48121,
US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

кл. 8 - рачни дигалки; рачни алати; гарнитури на
рачни алати; делови за наведените производи

FOMOCO
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 - епила; состави за поправка на површини;
состави за запечатување; состави за растопување;
состави што спречуваат замрзнување; хемиски
производи за употреба при работа, поправка,
сервисирање и одржување друмски возила
кл. 2 - состави за обложување и средства за кон–
зервирање, сите се по природа бои
кл. 3 - состави за чистење, полирање, рибање и
абразивни состави
кл. 4 - индустриски масла и масти; средства за
подмачкување и хидраулички масла
кл. 6 - шарки, неелектрични брави и резиња;
значки; прицврстувачи; цевки (кои не се бојлерски
цевки или делови од машини) и врски за истите;
резервоари за течности; сите од обичен метал;
јажиња за влечење од метал; канистери; шарки;
значки;
прицврстувачи;
клучеви;
калаузи;
приврзоци за клучеви; синџирчиња за клучеви;
прстени за клучеви; регистерски таблички за
возила; регистерски таблички за автомобили;
делови и елементи за друмски возила
кл. 7 - алтернатори; средства за прочистување
(филтри за воздух) за машини; компресори
(машини); карбуратори; вентилатори и ремења
за вентилатори, сите за радијатори за ладење на
моторите (различни од оние наменети за друмски
возила); спојка; машини ( не се за друмски возила);
ауспуси; радијатори за ладење за машини;
менувач на брзини што не е за друмски возила;
апарат за довод на гориво во мотори: уреди за
инјектирање на гориво за мотори со внатрешно
согорување; електрични агрегати; хидрауличен
запчаник за подигање; апарат за ладење на
маслото (за машини); пумпи (различни од оние
за издавање бензин, хируршки пумпи или пумпи
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за воздух што служат како прибор за возилата);
вентили; уреди за отстранување на преносот на
енергија за машини; делови за горенаведените
производи; четки и лежишта; спојки за машини;
погонски ремења; погонски синџири; сопирачки;
капи за радијатори за ладење; апарат за
механичка контрола за машини, сопирачки,
спојки, забрзување или за преносен апарат;
хидраулички цилиндри; хидраулички мотори;
хидраулички цевки сите за машини; електрични
мотори; преносни запчаници и преносни оски;
спојки за константна брзина; делови за машини;
шипки за поврзување; контролни кабли; апарат за
палење и дистрибутори за палење, сите за мотори
со внатрешно согорување; филтри; подигнувачи;
патрони за палење со искра; свеќици за палење;
клипови; клипни прстени; делови од рекетката;
цевоводи; брегасти осовини; кардани; турбосуперполначи за машини; делови и елементи за
друмски возила и машини

кл. 9 - електрични акумулатори; антени (воздушни);
предупредувачки
уреди
против
кражба;
електрични акумулатори и склопови; елект–
рични уреди за дување; електрични запалки;
електрични прекинувачи; комутатори; електрични
кондензатори; електрични врски; електрични
кабли; електрични осигурувачи; електрични кутии
за осигурувачи; електрични контролни апарати
и инструменти за моторни возила и машини;
електрични сензори; апарат за гаснење пожар;
мерачи; инструмент табли и спојки; леќи за
светиллки; звучници; бројчаници за километража;
печатени електрични кола; електрични релеа;
електрични склопки; брзинометри; тахометри;
температурни сензори; регулатори на напон;
волтметри;
средства
за
прибирање
на
електричните жици во сноп; амперметри; радио
апарати; опрема за репродукција на звук; опрема
за телекомуникации; уреди за прифаќање ленти;
уреди за прифаќање компакт дискови; испитни
апарати; компјутерски софтвер; компакт дискови;
магнетни ленти; средства за складирање
податоци; инсталации за телефон во автомобил;
аспиратори за чистење, автомобили; опрема за
панично предупредување на автопат; опрема за
чистење за моторни возила; делови и елементи
за друмски возила
кл. 11 - инсталации и апарати за климатизација,
вентилација или греење на моторни друмски
возила; светлечки инсталации и апарати; склопови
за сијалици; делови за горенаведените производи;
уреди што спречуваат заслепување; сијалички
за светилки; светлечки арматури; рефлектори;
делови и елементи за друмски возила
кл. 12 - друмски возила и делови и елементи за
истите; склопови за оски за возила; каросерии
за возила; калибарски шестари за сопирачки;
инсталации за сопирање; палки за влечење;
шипки за амортизација; куплунзи; преносници на
диференцијалот; погонски преносници; погонски
оски; машини; мотори; вентилатори; уреди
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за избор (промена) на брзината; преносници;
оски за преносници; радијатори; радијаторски
капи; ауспуси; капаци за ауспуси; хидраулични
цилиндри и мотори; спојки; лежишта; ремења
за вентилатори; шасија за моторни возила;
апарат зауправување, на рачен и енергетски
погон; седишта со ограничување заради лична
безбедност; покривки за седишта; подвижни
кровови; столбови за управување возила; глави
за тркала за возила; тркала за возила; делови
за горенаведените производи; средства за
дотерување тркала; одбојници; покажувачи
на
правецот;
врати;
отвори
(решетки);
тапацири; рачки за врата: рог-антени; огледала
(ретровизори); штитници од кал: багажници
за на кров; багажници за скии; амортизери;
спирали; шипки за стабилизирање; задвижувачки
мотори; управувачки тркала; управувачки врски;
одстојници; опрема за спуштање на одстојниците;
палки за усукување; палки за влечење; прозори;
механизми за движење на прозори; бришачи за
ветробраново стакло; држачи за рачки; тегови
за тркала; подлошки за сопирачки и облоги за
сопирачки за возила; кабини; капи за резервоари
за гориво за возила; механички контролни уреди;
склопови за машини; резервоари; штитници за
врева од машини; заштитни капаци; радијаторски
решетки; резервоари за течности; кутии за
складирање; комори за складирање; носачи на
тркала; механизми за подигнување на кабина;
украсна табла; спојлери (во авијација),рабови;
уреди против кражба; жалузини за прозорци
на возила; уреди за задржување на багажот на
возила; мрежи за багаж; синџири за снег; мрежи
за миленици; мрежи за камења; безбедносни
седишта за деца; безбедносни перничиња;
сонцобрани; опрема за монтирање мобилни
телефони; значки за возила; рамки за регистерски
таблички
кл. 16 - пакување од хартија, картон, или од плас–
тични материјали; пакување за делови за возила;
печатени работи; книги; часописи; списанија;
весници; инструкциски и едукативни материјали;
списоци на резервни делови; прирачници за
одржување и рекламни материјали; печатени
публикации што се однесуваат на самоодни
предмети
кл. 17 - средства за прицврстување и поврзување,
сите направени од пластични материјали, за
цевки и кабли; еластични капаци направени од
гума или пластични материјали за заштита на
механички компоненти; склопови направени
од гума или пластични материјали за машини,
преносни склопови и за ауспуси; пластични
материјали во форма на платна (нештофени)
за употреба во производството на покривки за
кровови на возила; облоги за куплунзи; дихтунзи
(различни од влакнести дихтунзи за бродови);
подлошки (различни од оние за славини за
вода) од гума, пластични материјали или од
вулканизирано влакно; изолациони подлошки од
гума или од пластичен материјал; соединенија
за запечатување или затнување (no природа
зглобови или пакувања); изолациони материјали;
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неметални црева; маслени затнувачи (пакувања);
ленти направени од гума или пластични
материјали за запечатување спојки; делови и
елементи за друмски возила
кл. 27 - покривки за под, килимчиња и простирки
за возила; простирки за врата

(111) 10722

(151) 24/10/2005

(210) TM  2001/790

(220) 20/07/2001
(181) 20/07/2011
(450) 31/12/2005

(732) KNORR-NAHRMITTEL AKTIENGESELLSCHAFT
Bahnhofstrasse 8240, Thayngen, CH
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

(591) црвена,сина,модра и зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - универзални мирудии
(111) 10812
(210) TM  2001/793

(151) 17/11/2005
(220) 23/07/2001
(181) 23/07/2011
(450) 31/12/2005

(300) 168747  15/06/2001  CZ
(732) IVAX-CR a.s
Ostravska 29, 747 70 Opava-Komarov, CZ
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 - xемикалии и хемиски препарати
кл. 3 - препарати за белење и други супстанции
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за употреба во пералници, препарати за чистење,
полирање, рибање и нагризување; сапуни,
парфимерија, етерични масла, козметика, лосиони
за коса; препарати за нега на забите
кл. 5 - фармацевтски и санитарни препарати;
диететски супстанции што се користат во медици–
ната, храна за бебиња; фластери, материјали за
завои; материјали за пломбирање заби; забарски
смоли; средства за дезинфекција; препарати за
уништување штетници; фунгициди, хибрициди,
додатоци   на храна, витамински додатоци,
наркотици и психотични супстанции и прекусори
кл. 32 - минерални и газирани води и други безал–
кохолни пијалоци од овошје и овошни сокови;
сирупи и други препарати за производство на
пијалоци, додатоци за пијалоци
(111) 10813

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - апарати за складирање компјутерски
податоци вклучено диск драјв,апарати и компју–
терски софтвер за складирање подато ци и
повикување и за работа на компјутерски мрежи и
раководење со податоци

(151) 17/11/2005

(210) TM  2001/794

(220) 23/07/2001
(181) 23/07/2011
(450) 31/12/2005

(111) 10816

(151) 17/11/2005

(210) TM  2001/801

(220) 23/07/2001
(181) 23/07/2011

(732) Bristol-Myers Squibb Pharma Company
203 Longmeadow Driwe Wilmington, DE 19810,
US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

(450) 31/12/2005
(732) Dow AgroSciences LLC   a Delaware limited
liability company
9330 Zionsville Road Indianapolis, Indiana 46268,
US

ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

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

ENERAY

(540)

(551) индивидуална

MUSTANG

(510, 511)
кл. 5 - фaрмацевтски препарати за третман на
кардиоваскуларни заболувања на централниот
нервен систем, рак, инфламациони и инфлама–
торни заболувања, респираторни и инфекциски
заболувања и за дијагностицирање со употреба
на компјутерско снимање
(111) 10815

(151) 17/11/2005

(210) TM  2001/798

(220) 23/07/2001

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - пестициди, препарати за уништување штетници,фунгициди,хербациди и инсектициди
(111) 10705

(151) 19/10/2005

(210) TM  2001/802

(181) 23/07/2011
(450) 31/12/2005
(732) SEAGATE TECHNOLOGY
Corporation

LLC,

a

Delaware

920 Disc Drive, Scotts Valley, California 95066,
US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје

(220) 24/07/2001
(181) 24/07/2011
(450) 31/12/2005

(732) Pilkington plc, incorporated in England
Prescot Road, St. Helens Merseyside, WA10 3TT,
GB
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

PILKINGTON
(551) индивидуална

10813
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(510, 511)
кл. 12 - ветробрани и прозорци вклучително и
покривни прозорци за копнени, морски и воздушни
возила
кл. 19 - градежни материјали стакло, зајакнато
стакло, лиснато стакло, обложено стакло, стакло
за заштита од радијација; затемнето или обоено
стакло; прозорци; предмети изработени од стакло
или воглавно од стакло; плочи и штитници од
стакло или главно од стакло; веранди; стакленици;
повеќестрани единици за застаклување; градежни
единици за застаклување; градежни стаклени
склопови; делови и опрема за сите горенаведени
производи за употреба во градежништвото
кл. 37 - вградување и поправка на стакло, двојни
прозорци и прозорци на возилата, обложување со
стакло

(111) 10742

(151) 02/11/2005

(210) TM  2001/804

(220) 24/07/2001
(181) 24/07/2011
(450) 31/12/2005

(732) ATLAS, turisticka agencija d.d
Brsalje 17, HR-20000 Dubrovnik, HR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

ATLAS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - гласување и рекламирање; водење
комерцијални работи; комерцијална администра–
ција; канцелариски работи; услуги на продажба
за трето лице; организирање  продaжни изложби,
уметнички и антиквитетни предмети; услуги на
реклама и пропаганда; комерцијални услуги
на остварување   функции на прометот на стоки
и услуги; услуги на туристички агенции кои се
бават со анимирање на туристичкиот пазар;
организирање различни приредби за туристички
цели
кл. 36 - осигурување; финансиски работи; монета–
рни работи, работи со недвижнини; услуги во
врска со водење работи за кредитни картички
и патнички исправи (чекови); посредување кај
осигурувањето на патници и туристи
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кл. 39 - превоз; паркирање и складиштување на
производи; организирање патувања; услуги на
отворени простори за гаражирање; организирање
и спроведување одмор, чување   пловни објекти,
услуги на капетан на јахта, како и други услуги
за потребите на наутички туризам опфатени со
оваа класа; услуги на поморски агенција во врска
со прифаќање и исправање туристички пловила;
услуги во врска со развивање и организирање
на посебни облици на туризам (здравствен,  
конгресен, ловен и сл.); изнајмување возила;
пружање на услуги на туристички водичи и
пратиљи; посредување во врска со туристички
услуги; издавање на возни карти и прибавување
на патни исправи; давање на туристички
информации, поморски превоз; превоз на
патници во патниот промет,   јавен патен превоз;
давање во закуп на лично возила и автобуси;
останат превоз на патници (водење на жичари,
превоз на патници со жичари); услуги на поморски
агенции во врска со пловидба; услуги на помош,
посредување и застапување во врска со пловидба
и искористување на бродови како што се услуги
на прифаќање и отпремување на бродови;
склучување на договори за искористување на
бродови, осигурување, пополнување на посада и
грижа за посадата;  организирање и спроведување
на туристички патувања и излети; изнјамување
на пловни објекти (чартери) и пружање на услуги
на пловни објекти за одмор, спорт и разонода,
изнајмување на везови за пловни објекти
кл. 41 - обука, стручно оспособување, разонода,
спортски и културни дејности; организирање
спортски, културни и останати приредби; услуги
на издавање на туристичка литература и други
производи кои вообичаено се издаваат во
туристичкиот промет
кл. 42  - окрепнување; привремено примање на стан;
медицинска нега, хигиенска нега и нега на убави–
на, ветеринарски и земјоделски услуги; правни
услуги; начну и индустриски ипрограмирање за
сметачи (компјутери); прифаќање и организирање
на престојот на патници и туристи во земјата;
услуги во врска со издавање соби односно
кревети и фамилијарни апартмани од страна на
домаќинставата; усгостителски услуги, услуги на
хотели, мотели, пансиони, туристички населби,
кампови, ресторани со послужување и останата
прехрана на пловни објекти и на излети; останати
угостителски што ги пружаат кафеани, крчми,
барови и слично; услуги на фотостудија; пружање
угостителски услуги

кл. 37 -      изградба; попоравки; услуги на поставува–
ње; услуги на работилници за сервисирање
автомобили, миење  моторни возила,снабдување
на возила на деловни партнери со нафта и масло;
услуги во врска со поморска бродоградба, ремонт
и обнова на челични и дрвени бродови; поправка
на електротехнички апарати и уреди, електронска
мерна и регулаторна опрема, апарати и уреди;
одржување на пловни објекти, посредување во
градба и ремонт на бродови
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(111) 10743

(151) 02/11/2005

(210) TM  2001/805

(220) 24/07/2001

(540)

агенции во врска со пловидба; услуги на помош,
посредување и застапување во врска со пловидба
и искористување на бродови како што се услуги
на прифаќање и отпремување на бродови;
склучување на договори за искористување на
бродови, осигурување, пополнување на посада и
грижа за посадата; организирање и спроведување
на туристички патувања и излети; изнјамување
на пловни објекти (чартери) и пружање на услуги
на пловни објекти за одмор, спорт и разонода,
изнајмување на везови за пловни објекти

(551) индивидуална

кл. 41 - обука, стручно оспособување, разонода,
спортски и културни дејности; организирање
спортски, културни и останати приредби; услуги
на издавање на туристичка литература и други
производи кои вообичаено се издаваат во
туристичкиот промет

(181) 24/07/2011
(450) 31/12/2005
(732) ATLAS, turisticka agencija d.d
Brsalje 17, HR-20000 Dubrovnik, HR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

кл. 42 -   окрепнување; привремено примање на
стан; медицинска нега, хигиенска нега и нега на
убавина, ветеринарски и земјоделски услуги; правни
услуги; начну и индустриски ипрограмирање за
сметачи (компјутери); прифаќање и организирање
на престојот на патници и туристи во земјата;
услуги во врска со издавање соби односно
кревети и фамилијарни апартмани од страна на
домаќинставата; усгостителски услуги, услуги на
хотели, мотели, пансиони, туристички населби,
кампови, ресторани со послужување и останата
прехрана на пловни објекти и на излети; останати
угостителски што ги пружаат кафеани, крчми,
барови и слично; услуги на фотостудија; пружање
угостителски услуги

(510, 511)
кл. 35 - oгласување и рекламирање; водење комер–
цијални работи; комерцијална администрација;
канцелариски работи; услуги на продажба за трето
лице; организирање  продaжни изложби, уметнички
и антиквитетни предмети; услуги на реклама и
пропаганда; комерцијални услуги на остварување  
функции на прометот на стоки и услуги; услуги на
туристички агенции кои се бават со анимирање
на туристичкиот пазар; организирање различни
приредби за туристички цели
кл. 36 -  осигурување; финансиски работи; монета–
рни работи, работи со недвижнини; услуги во врска
со водење работи за кредитни картички и патнички
исправи (чекови); посредување кај осигурувањето
на патници и туристи
кл. 37-  изградба; попоравки; услуги на поставување;
услуги на работилници за сервисирање автомо–
били, миење   моторни возила,снабдување на
возила на деловни партнери со нафта и масло;
услуги во врска со поморска бродоградба, ремонт
и обнова на челични и дрвени бродови; поправка
на електротехнички апарати и уреди, електронска
мерна и регулаторна опрема, апарати и уреди;
одржување на пловни објекти, посредување во
градба и ремонт на бродови
кл. 39 - превоз; паркирање и складиштување на
производи; организирање патувања; услуги на
отворени простори за гаражирање; организирање
и спроведување одмор, чување   пловни објекти,
услуги на капетан на јахта, како и други услуги
за потребите на наутички туризам опфатени со
оваа класа; услуги на поморски агенција во врска
со прифаќање и исправање туристички пловила;
услуги во врска со развивање и организирање
на посебни облици на туризам (здравствен,  
конгресен, ловен и сл.); изнајмување возила;
пружање на услуги на туристички водичи и
пратиљи; посредување во врска со туристички
услуги; издавање на возни карти и прибавување
на патни исправи; давање на туристички
информации, поморски превоз; превоз на патници
во патниот промет,   јавен патен превоз; давање
во закуп на лично возила и автобуси; останат
превоз на патници (водење на жичари, превоз
на патници со жичари); услуги на поморски

10743

(111) 10744
(210) TM  2001/806

(151) 01/11/2005
(220) 24/07/2001
(181) 24/07/2011
(450) 31/12/2005

(732) ATLAS, turisticka agencija d.d
Brsalje 17, HR-20000 Dubrovnik, HR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - парфимериски и козметички производи.
кл. 14 - благородни материјали и нивни легури и
производи од тие материјали или обложени со тие
материјали, што не се опфатени со другите класи;
производи од скапоцени камења, накит, скапоцени
камења, часовнички производи и хронометарски
инструменти
кл. 16 - хартија, картон и производи од тие
материјали што не се опфатени со другите класи;
печатарски производи; производи за поврзување  
книги;

Trgovski marki

Glasnik,

фотографии; прибор за пишување; лепила
(лепливи работи за производи од хартија или
за домаќинство); сликарски прибор; четкички;
машини за пишување и пробор за канцеларија
(освен мебел); опрема за подучување и за
обука (освен апарати); пластични материјали за
амбалажа ( не се опфатени со други класи); карти
за играње
кл. 18 - кожа, имитација на кожа, производи од тие
материјали што не се вклучени во другите класи;
животински кожи; куфери и торби; чадори, чадори
за сонце и стапови; производи за колани
кл. 20 - мебел, огледала, рамки; производи што
не се опфатени со другите класи од дрво, плута,
трска, прачки, рогозина, коски, слонова коска,
усовина, желка, амбра, седеф, морска згура;
надоместоци (замени) на сите тие материјали или
производи од пластични маси
кл. 25 - облека, обувки, покривачи за глава
кл. 28 - игри и играчки, гимнастички и спортски
артикли што не се опфатени со другите класи;
украси за божиќни дрва
кл. 35 - огласување и рекламирање; водење  
комерцијални работи;
комерцијална администрација; канцелариски
работи; услуги на продажба за трето лице;
организирање на продажни изложби, уметнички
и антиквитетни предмети; услуги на реклама и
пропаганда; комерцијални услуги на остварување
функци на прометот на стоки и услуги; услуги на
туристички агенции што се бават со анимирање
на туристичкиот пазар; организирање на различни
приредби за туристички цели
кл. 41 - обука,  стручно оспособување, разонода,
спортски и културни дејности; организирање
спортски, културни и останати приредби; услуги
на издавање туристичка литература и други
производи што вообичаено се издаваат во
туристичкиот промет
кл. 42 - закрепнување; привремено примање стан;
медицинска нега, хигиенска нега и нега на убавина,
ветеринарски и земјоделски услуги; правни услуги;
научни и индустриски истражувања, програ–
мирање за сметачи (компјутери); прифаќање и
организирање на престојот на патници и туристи
во земјата; услуги во врска со издавање   соби
односно кревети и фамилијарни апартмани од
страна на домаќинставата; угостителски услуги,
услуги на хотели, мотели, пансиони, туристички
населби, кампови, ресторани со послужување и
останата прехрана на пловни објекти и на излети;
останати угостителски услуги што ги пружаат
кафеани, крчми, барови и слично; услуги на
фотостудија; давање  угостителски услуги

12/4, str. 267-323, dekemvri 2005 Skopje 295

(111) 10721

(151) 24/10/2005

(210) TM  2001/807

(220) 24/07/2001
(181) 24/07/2011
(450) 31/12/2005

(732) Esprit International, California Partnership
584 Broadway, New York, New York, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - kозметика и парфимерија; сапуни и тоа–
летни препарати; со исклучок на   обојувачки и
самопотемнувачки (за црнеење) продукти
кл. 9 - рамки за очила, очила, очила за сонце, фут–
роли за очила, сенки за очи, заштитно облекло за
очи и облекло за очи при спортување
кл. 14 -  накит што спаѓа во класата 14, вклучително
накит направен од благородни и неблагородни
метали; часовници, саати и временски релеи
(бројачи)
кл. 18 - кожа и имитација на кожа, и производи што
се направени од тие материјали a не се вклучени
во другите класи; кутии за носење, торби, багаж,
куфери, чадори, рачни торби, чанти; футроли за
клучеви, торби за патување за облекло, торби за
плажа, ремени (колани) и паричници
кл. 24 - чаршафи за на маса, крпи, подлошки;
покривки за кревет, постелнина вклучително
чаршафи и навлаки за перници; крпи за бања
и крпи за лице и раце, крпи за пред када и
ткаенини (парчиња) и производи од ткаенини за
домакинството што не се вклучени со другите
класи
кл. 25 - облекло, обувки и покривачи за глава
кл. 35 - услуги на огласување и рекламирање и
услуги во малопродажба
кл. 39 - аранжмани за патување
(111) 10793
(210) TM  2001/809

(151) 17/11/2005
(220) 26/07/2001
(181) 26/07/2011
(450) 31/12/2005

(732) Bristol-Myers Squibb Company, a Delaware
corporation
345 Park Avenue New York, New York  10154, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје

Trgovski marki
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(540)

ORENCIA

(111) 10796

(151) 17/11/2005

(210) TM  2001/813

(220) 26/07/2001
(181) 26/07/2011
(450) 31/12/2005

(732) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY

(551) индивидуална

300 Park Avenue, New York, N. Y. 10022, US

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати за човекова упот–
реба

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(111) 10794

(151) 17/11/2005

(210) TM  2001/810

(220) 26/07/2001
(181) 26/07/2011

PALMOLIVE SPRING SENSATIONS
SPRING BLOSSOM

(450) 31/12/2005
(732) Bristol-Myers Squibb Company, a Delaware
corporation

(551) индивидуална
(510, 511)

345 Park Avenue New York, New York  10154, US

кл. 3 - средства за белење и други супстанции
за перење;   препарати за чистење, полирање,
рибање и нагризување; и особено детергенти
за миење садови и препарати за чистење во
домаќинството, сапуни;   парфимерија, етерични
масла, козметички производи, лосиони за коса;  
препарати за нега на забите

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

INTUID
(551) индивидуална

(111) 10797

(510, 511)

(210) TM  2001/814

(151) 17/11/2005
(220) 26/07/2001
(181) 26/07/2011

кл. 5 - фармацевтски препарати за човекова упот–
реба

(450) 31/12/2005
(732) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY

(111) 10795
(210) TM  2001/812

(151) 17/11/2005
(220) 26/07/2001

300 Park Avenue, New York, N. Y. 10022, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

(181) 26/07/2011
(450) 31/12/2005
(732) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY
300 Park Avenue, New York, N. Y. 10022, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

PALMOLIVE SPRING SENSATIONS
OCEAN BREEZE
(551)

PALMOLIVE SPRING SENSATIONS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - средства за белење и други супстанции
за перење;   препарати за чистење, полирање,
рибање и нагризување; и особено детергенти
за миење садови и препарати за чистење во
домаќинството, сапуни;   парфимерија, етерични
масла, козметички производи, лосиони за коса;  
препарати за нега на забите

10795

ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

индивидуална

(510, 511)
кл. 3 - средства за белење и други супстанции
за перење;   препарати за чистење, полирање,
рибање и нагризување; и особено детергенти
за миење садови и препарати за чистење во
домаќинството, сапуни;   парфимерија, етерични
масла, козметички производи, лосиони за коса;  
препарати за нега на забите

Trgovski marki
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(111) 10798

(151) 17/11/2005

(111) 10800

(151) 17/11/2005

(210) TM  2001/815

(220) 26/07/2001

(210) TM  2001/817

(220) 26/07/2001

(181) 26/07/2011

(181) 26/07/2011

(450) 31/12/2005
(732) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY

(450) 31/12/2005
(732) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY

300 Park Avenue, New York, N. Y. 10022, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

300 Park Avenue, New York, N. Y. 10022, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

PALMOLIVE SPRING SENSATIONS
GREEN APPLE

PALMOLIVE SPRING SENSATIONS
BOTANICAL BLEND

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 3 - средства за белење и други супстанции
за перење;   препарати за чистење, полирање,
рибање и нагризување; и особено детергенти
за миење садови и препарати за чистење во
домаќинството, сапуни;   парфимерија, етерични
масла, козметички производи, лосиони за коса;  
препарати за нега на забите

(111) 10799

(151) 17/11/2005

(210) TM  2001/816

(220) 26/07/2001

кл. 3 - средства за белење и други супстанции
за перење;   препарати за чистење, полирање,
рибање и нагризување; и особено детергенти
за миење садови и препарати за чистење во
домаќинството, сапуни;   парфимерија, етерични
масла, козметички производи, лосиони за коса;  
препарати за нега на забите
(111) 10758

(151) 03/11/2005

(210) TM  2001/820

(181) 26/07/2011
(450) 31/12/2005
(732) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY

(450) 31/12/2005
(732) Royal Bank of Canadа
1, Place Ville Marie, Montreal, Quebec, Canada,
H3C 3A9, CA

300 Park Avenue, New York, N. Y. 10022, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

(220) 26/07/2001
(181) 26/07/2011

(740) МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат
ул. „Васил Ѓоргов” 24/ 59, 1000, Скопје
(540)

PALMOLIVE SPRING SENSATIONS
ORCHARD FRESH
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - средства за белење и други супстанции
за перење;   препарати за чистење, полирање,
рибање и нагризување; и особено детергенти
за миење садови и препарати за чистење во
домаќинството, сапуни;   парфимерија, етерични
масла, козметички производи, лосиони за коса;  
препарати за нега на забите

RBC INSURANCE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 - финансиски сервис; осигурувачки и реоси–
гурувачки сервис; монетарни работи; работи со
недвижнини  (сé од  класата 36 )
(111) 10724
(210) TM  2001/821

(151) 24/10/2005
(220) 27/07/2001
(181) 27/07/2011
(450) 31/12/2005

(732) Друштво за фармацевтско хемиски производи
РЕПЛЕКФАРМ АД Скопје
ул. Козле бр.188, Скопје, MK
(740) ПЕТКОВСКИ МИХАЈЛО, адвокат
ул.’’Јуриј  Гагарин’’  55/ 50, 1000, Скопје

Trgovski marki
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(540)

(111) 10819

(151) 17/11/2005

(210) TM  2001/824

(220) 30/07/2001
(181) 30/07/2011
(450) 31/12/2005

(591) зелена,бела и модра
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - препарати за белење и други супстанции
за перење; препарати за чистење, полирање,
одмастување, триење и нагризување; сапуни;
парфимериски производи, етерични масла,
козметички производи, лосиони за коса; препарати
за нега на забите
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и хигиенски
препарати; диететски супстанции за медицинска
употреба, храна за доенчиња,фластери, материјал
за преврзување материјали за пломбирање
заби и за забни отисоци, дезинфекциони
средства,производи за уништување на животински
штетници, фунгициди, хербициди
(111) 10818

(151) 17/11/2005

(210) TM  2001/823

(220) 30/07/2001

(732) Индустрија за млеко, млечни производи
и природни сокови акционерско друштво
МЛЕКАРА Битола
ул.Долнооризарски пат бб, Битола, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(181) 30/07/2011
(450) 31/12/2005
(732) Индустрија за млеко, млечни производи
и природни сокови акционерско друштво
МЛЕКАРА Битола
ул.Долнооризарски пат бб, Битола, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(591) црвена, жолта, зелена, кафена, бела, сина,
портокалова, жолто-кафена и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 - овошни сокови
(111) 10820
(210) TM  2001/825

(151) 17/11/2005
(220) 30/07/2001
(181) 30/07/2011
(450) 31/12/2005

(732) Индустрија за млеко, млечни производи
и природни сокови акционерско друштво
МЛЕКАРА Битола
ул.Долнооризарски пат бб, Битола, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

(591) црвена, зелена, бела, жолта, кафена, сина,
портокалова, жолто-кафена и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 - овошни сокови

10818

Trgovski marki

Glasnik,

(540)
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(111) 10749

(151) 02/11/2005

(210) TM  2001/843

(220) 06/08/2001
(181) 06/08/2011
(450) 31/12/2005

(732) ImClone Systems Incorporated
180 Varick Street, 6th Floor, New York, New York
10014, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

XETUXA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати, посебно моно–
клонални антитела за лекување рак
(111) 10779
(591) темно сина, црвена, зелена, бела, жолта, светло
сина, светло зелена и црна

(151) 16/11/2005

(210) TM  2001/846

(220) 09/08/2001
(181) 09/08/2011

(551) индивидуална

(450) 31/12/2005

(510, 511)

(732) KD GROUP, financna druzba, d.d. (скратено име
KD GROUP, d.d.)

кл. 32 -  овошни сокови

Celovska 206, 1000 Ljubljana, SI
(111) 10755

(151) 02/11/2005

(210) TM  2001/835

(220) 30/07/2001
(181) 30/07/2011

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

(450) 31/12/2005

KD Group

(732) VINDIJA d.d.
Medjimurska 6, HR-42000 Varazdin, HR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

VIN DON
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч; сите видови
конзервирани и неконзервирани производи од
истите; прехрамбени производи од животинско
потекло, месни екстракти; конзервирано, сушено
и варено овошје и зеленчук; пелте (желе), џемови,
компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла
и масти за јадење

Trgovski marki

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - маркетинг услуги, особено услуги на
огласување, рекламирање, економска пропаганда
и истражување на пазарот и јавното мислење;
услуги на административни работи, особено
секретарски услуги; деловна администрација;
деловни и менаџмент советувања; услуги на
организација и деловни застапувања во областа
на трговијата, воспоставување, финансирање и
управување на друштва и заеднички фондови;
услуги на комерцијализација на производи за
трети; сметководство и книговодство.
кл. 36 - финансиски и монетарни работи, особено
финансиски закуп (лизинг), финансиско посреду–
вање и финансиско управување, како и работи на
подрачјето на воспоставувањето, управувањето
и финансирањето на друштва и заеднички
фондови; јавни собирања на парични средства
и инвестирање во вредносни хартии како и
купување и продавање вредносни хартии и работи
на подрачјето на трговијата со недвижности,
услуги во врска со давање на недвижности
во закуп; работи во врска со посредување со
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недвижности, особено услуги на управување со
недвижности; изведба на проекти за недвижности
за трговија; посредување, особено посредување
при комерцијализација на производи за трети;
даночно советување.
кл. 39 - транспорт, особенo воздушен и морски
транспорт; изнајмување   опрема за транас–
портирање по вода; изнајмување   опрема за
транспортирање пo воздух
кл. 42 - преведување.

(111) 10781

(151) 16/11/2005

(210) TM  2001/852

(220) 09/08/2001
(181) 09/08/2011
(450) 31/12/2005

(732) KD GROUP, financna druzba, d.d. (скратено име
KD GROUP, d.d.)
Celovska 206, 1000 Ljubljana, SI
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

(111) 10782

(151) 16/11/2005

(210) TM  2001/851

(220) 09/08/2001

KD

(181) 09/08/2011
(450) 31/12/2005
(732) KD GROUP, financna druzba, d.d. (скратеноиме
KD GROUP, d.d.)
Celovska 206, 1000 Ljubljana, SI
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

KD Holding
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - маркетинг услуги, особено услуги на
огласување, рекламирање, економска пропаганда
и истражување на пазарот и јавното мислење;
услуги на административни работи, особено
секретарски услуги; деловна администрација;
деловни и менаџмент советувања; услуги на
организација и деловни застапувања во областа
на трговијата, воспоставување, финансирање и
управување на друштва и заеднички фондови;
услуги на комерцијализација на производи за
трети; сметководство и книговодство
кл. 36 - финансиски и монетарни работи, особено
финансиски закуп (лизинг), финансиско посреду–
вање и финансиско управување како и работи на
подрачјето на воспоставувањето, управувањето
и финансирањето на друштва и заеднички
фондови; јавни собирања на парични средства и
инвестирање во вредносни хартии како и купување
и продавање вредносни хартии и работи на
подрачјето на трговијата со недвижности, услуги во
врска со давање на недвижности во закуп; работи
во врска со посредување со недвижности, особено
услуги на управување со недвижности; изведба на
проекти за недвижности за трговија; посредување,
особено посредувањепри комерцијализација на
производи за трети; даночно советување
кл. 39 - транспорт, особенo воздушен и морски тран–
спорт; изнајмување опрема за транспортирање по
вода; изнајмување опрема за транспортирање пo
воздух

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - маркетинг услуги, особено услуги на
огласување, рекламирање, економска пропаганда
и истражување на пазарот и јавното мислење;
услуги на административни работи, особено
секретарски услуги; деловна администрација;
деловни и менаџмент советувања; услуги на
организација и деловни застапувања во областа
на трговијата, воспоставување, финансирање и
управување на друштва и заеднички фондови;
услуги на комерцијализација на производи за
трети; сметководство и книговодство
кл. 36 - финансиски и монетарни работи, особено
финансиски закуп (лизинг), финансиско посре–
дување и финансиско управување како и работи на
подрачјето на воспоставувањето, управувањето и
финансирањето на друштва и заеднички фондови;
јавни собирања  парични средства и инвестирање
во вредносни хартии како и купување и продавање
вредносни хартии и работи на подрачјето на
трговијата со недвижности, услуги во врска со
давање на недвижности во закуп; работи во врска
со посредување со недвижности, особено услуги
на управување со недвижности; изведба на
проекти за недвижности за трговија; посредување,
особено посредување при комерцијализација на
производи за трети; даночно споветување
кл. 39 - транспорт, особенo воздушен и морски
транспорт; изнајмување   опрема за транс–
портирање по вода; изнајмување   опрема за
транспортирање пo воздух
кл. 42 - преведување
(111) 10750
(210) TM  2001/857

(151) 02/11/2005
(220) 14/08/2001
(181) 14/08/2011
(450) 31/12/2005

(732) JAMNICA d.d.
Getaldiceva 3, HR-10000 Zagreb, HR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

кл. 42 - преведување
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(111) 10752

(151) 02/11/2005

(210) TM  2001/859

(220) 14/08/2001
(181) 14/08/2011
(450) 31/12/2005

(732) JAMNICA d.d.
Getaldiceva 3, HR-10000 Zagreb, HR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) црвена, жолта, бела, темнo-сина и зелена
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 - овошен сок на база на црна рибизла
(111) 10751
(210) TM  2001/858

(151) 02/11/2005
(220) 14/08/2001
(181) 14/08/2011
(450) 31/12/2005

(732) JAMNICA d.d.
Getaldiceva 3, HR-10000 Zagreb, HR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) црвена, жолта, бела, црна и зелена
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 - овошен сок на база на јагода
(111) 10753
(210) TM  2001/860

(151) 02/11/2005
(220) 14/08/2001
(181) 14/08/2011
(450) 31/12/2005

(732) JAMNICA d.d.
Getaldiceva 3, HR-10000 Zagreb, HR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) црвена, жолто-кафена,  бела, сина и зелена
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - леден чај со вкус на праска
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(591) црвена, жолта, бела, жолто-кафена и зелена

(111) 10754

(151) 02/11/2005

(554) тродимензионална

(210) TM  2001/869

(220) 21/08/2001

(551) индивидуална

(181) 21/08/2011
(450) 31/12/2005

(510, 511)
кл. 32 - овошен сок на база на кајсија, јаболко и
праска
(111) 10817

(151) 17/11/2005

(210) TM  2001/864

(220) 15/08/2001
(181) 15/08/2011

(732) CORPORATION HABANOS s.a
Calle 3ra. No. 2006 e/ 20y 22, Miramar, Ciudad de
La Habana, CU
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

(450) 31/12/2005
(732) Exxon Mobil
corporation

Corporation,

a

New

Jersey

5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 750392298, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 - хартија, картон и производи направени
од овие материјали, (не се  вклучени во другите
класи); печатени работи; подврзувачки материјали
за книги; фотографии; канцелариски материјали;
адхезиви за канцелариска намена или намена во
домаќинството; материјали за уметници; четки
за боење; машини за пишување и канцелариски
реквизити (со исклучок на мебел); инструкциски и
образовни материјали (освен апарати); пластични
материјали за пакување (не се вклучени во другите
класи); печатарски букви; печатарски плочи
кл. 18 - кожа и имитација на кожа и производи
направени од овие материјали (не се вклучени
во  другите класи, животинска кожа; големи кожи;
ковчези и патни торби; аташе папки; папки за
визит карти; џебни паричници; торби; папки за
пасоши; акт ташни; папки за документи; чадори;
јареми (harnedd) и седларска роба
кл. 25 - облека, обувки и облекла за глава
кл. 42 - услуги на привремено сместување, услуги
на клубови, ресторани, кафе барови, кафетерии
и услуги на снек барови; снабдување   клубови,
набавка (овозможување) на артикли за пушачи за
продажба или консумирање во клубови, ресторани
и барови

(540)

(591) црвена и сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 4 - индустриски масла и масти, мазива, соеди–
ненија за собирање прав со навлажнување и
врзување, горива (вклучително и течни горива за
мотори) и материи за осветлување, свеќи, фитили,
посебно авиациски горива, лубриканти, масти и
хидраулични флуиди во меѓународната класа 4
кл. 35 - огласување, водење на работењето
(бизнис менаџмент); управување со работите
(бизнис администарција), канцелариски работи,
вклучително работи што се однесуваат на услуги
за индустијата за авијациски горива; менаџмент,
маркетинг, промотивни услуги, советодавни и кон–
султантски услуги што се однесуваат на сите горе
споменати услуги во меѓународната класа 35
кл. 36 -  осигурување; финансиски работи; моне–
тарни работи; работи поврзани за недвижен имот,
вклучително фактурирање и наплатувачки услуги
во меѓународната класа 36
кл. 37 -  градежни конструкции; поправки; инстала–
циски услуги; поправки, одржување и чистење на
авиони; услуги на снабдителни станици за авиони,
паркинг услуги за авиони во меѓународната класа
37
кл. 39 -  транспортни услуги; пакување и складира–
ње стока; организирање патувања, посебно воз–
душен транспорт; изнајмување авиони и возила,
разнесување аеродромски багаж, аеродромска
земна поддршка, услуги на планирање на летови
во меѓународната класа 39

(111) 10708

(151) 27/10/2005

(210) TM  2001/871

(220) 21/08/2001
(181) 21/08/2011
(450) 31/12/2005

(732) Novo Nordisk A/S
Novo Alle DK-2880 Bagsvaerd, DK
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

НовоМикс
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - aнти-диабетски препарати
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(111) 10709

(151) 27/10/2005

(210) TM  2001/872

(220) 21/08/2001
(181) 21/08/2011
(450) 31/12/2005

(732) NBA Properties, Inc.
Olympic Tower, 645 Fifth Avenue, New York, New
York  10022, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - звучни, видео, компјутерски и ласерски
дискови, претходно снимени аудио и видео
касети, прегходно снимени звучни и видео
ленти, претходно снимени компакт дискови,
претходно снимени компјутерски дискови, се
во врска со кошарката; прибор за компјутери,
како што се подлошки за глувчиња, глувчиња,
кутии за дискети, кутии за пренос на компјутери,
подлошки за рачни зглобови   пред тастатурата,
картонски рамки за монитори за компјутери,   се
во врска со кошарката; компјутерски програми
за пружање   информации, статистички и/или
останати податоци за кошарката; компјутерски
софтвер што се однесува на кошарката, имено за
заштита и одморање на екранот (screensavers);
софтвери за видео игри; носачи на видео игри и
уреди за видео игри за користење на телевизор;
радио уреди и телефони; двогледи; очила за
заштита од сонце; рамки за очила; ленти и
синџирчиња за носење очила, футроли и кутии
за очила; магнети; кредитни картички и магнегни
телефонски картички, видео снимки, наменски
видео снимки и звучни записи од подрачјето на
кошарката што се достапни преку глобалната
компјутерска мрежа; компјутерски софтвер за
пружање информации, статистички и останати
податоци, бази на податоци, бази на статистички
и осганати податоци, размена на информации
и интерактивна размена на информации во
областа на кошарката достапни преку глобалната
компјутерска мрежа; компјутерски софтвери
за игри, програми за видео игри, интерактивни
видео игри и софтвери за останати игри што се
достапни преку глобалната компјутерска мрежа;
комјутерски софтвери што се користат како
заштита за екранот (screensavers), позадини   на
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екранот, рамки за пребарувачи и граничници
достапни преку глобалната компјутерска мрежа
кл. 16 -   публикации и печатени работи, и тоа
кошаркарски картички за размена, картички за
разменa што се однесуваат на танцови групи,
картички за размена со сликички на маскоти,
картички за размена од подрачјето на забавата,
налепници, ознаки, пригодни кошаркарски марки,
колекционерски картонски дискови за размена,
ѕидно информативни плочи, прицврстувачки
потсетници, самолепливи потсетници, разглед–
ници, одложувачи од хартија и пластика, картички
за пораки, карти за играње, информативни
подлошки, хемиски моливи со куглички, моливи,
држачи на моливи и хартија, стоечки плочи,
самолепливи албуми, гумени ознаки, хартиени
транспаренти и знаменца, означувачи на
страници за книги, повези со три надворешни
прстени, омоти за списи, роковници и тетратки
со повез и/или врамени со жичани спирали,
роковници, врамени и неврамени фотографии,
постери, календари, смешни налепници, обвивки
за книги, хартија за завиткување, дневници,
активности за деца, статистички книги, водачи
низ кошарката и референтни книги за кошарка,
часописи од подрачјето на кошарката, пригодни
програми
за
игри,
хартиени
декорации,
роковници за канцеларии, статистички листови
со кошаркарски тeми, билтени и памфлети
од областа на кошарката; банкарски чекови,
обвивки за чековни книшки, кредитни картички
и немагнетни телефонски картички, електронски
публикации од типот на часописи и билтени од
областа на кошарката достапни преку глобалната
компјутерска мрежа; книги за боење од типот
на цртежи и слики достапни преку глобалната
компјутерска мрежа; детски книги за боење;
каталози
кл. 25 - обувки и облекла,   и тоа чорапи, чевли,
кошаркарски обувки, кошаркарски патики, маици
со куси ракави, маици, пуловери од памук,
панталони за интезивно потење, панталони, горни
делови на тренерки, трико маици, куси панталони,
пиџами, спортски маици и кошули, маици за рагби,
волнени маици, појаси, вратоврски, ноќни кошули,
костуми за загревање, панталони за загревање,
горни делови на облекло за загревање, јакни,
ветровки, капути, штитници за брада од ткаенина,
потници за глава и рачни зглобови, скутници,
боксерски куси панталони, спортски панталони,
капи, греачи за уши, ракавици, ракавици без
прсти, ткаени куси панталони куси панталони од
трикотажа
кл. 28 - играчки, игри, спортски артикли, а особено
кошаркарски топки, топчиња за голф, топки за
играње на отворено игралиште, спортски топки,
гумени топки и топки од пенести материи што
силно отскокнуваат, плишани топки, мрежички
за обрачи на кошевите, табли за кошеви,
пумпи за дуење кошаркарски топки и игли за
истите, стапови за голф, торби за голф, палки
за удирање во голфот, подарок пакети со топки
за голф со алати за поправка на теренот, и/или
со означувачи на почетните точки или топчиња,
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прибор за голф, и тоа навлаки за торби за голф,
футроли за главите на стаповите, ракавици за
голф, футроли за топчиња за голф, ознаки за
велосипеди, електронска столна кошарка, столна
кошарка, кошаркарски игрички што се играат
на плоча, уреди за електронски видео играчки,
кошаркарска опрема што се состои од мрежичка и
свирче, кукли, акциони играчки, полнети играчки,
сложувалки и украси за божиќно дрво; акциони
играчки, игри за видео играчници, игри за забава
на возрасни и деца, останати информациски
игри и игри со плоча достапни преку глобалната
компјутерска мрежа
кл. 41  - услуги на разонода и образование од типот
на директен телевизиски и радио пренос од областа
на кошарката и прикажување во живо на кошаркар–
ски натпревари, игри и турнири; продукција и
дистрибуција на радио и телевизиски преноси на
кошаркарски натпревари, настани и програми од
областа на кошарката; водење и организирање
кошаркарски центри и центри за обука на
тренери, како и центри за водење и организирање
на кошаркарски приредби, веб страници што
прикажуваат најзанимливи телевизиски снимки,
најзанимливи интерактивни телевизиски снимки,
видео записи, наменски видео записи, избор на
најзанимливи интерактивни видео записи, радио
програми и нивни најзанимливи делови, звучни
записи од областа на кошарката; веб страници
со информации, статистички податоци, бази на
информации, бази на статистички информации,
размена на информации и итерактивна размена
на информации од областа на кошарката, што
ја обезбедуваат он-лине компјутерската база на
податоци од областа на кошарката; веб страници
со он-лине компјутерски игрички, видео игри,
интерактнви видео игри, акциони игри, игри за
видео играчници, игри за забава на возрасни и
деца, игри на плочи и останати игри, како и книги
за боење од типот на цртежи и слики; пружање
информации од областа на кошарката преку
(111) 10734

(151) 01/11/2005

(210) TM  2001/873

(220) 22/08/2001
(181) 22/08/2011
(450) 31/12/2005

(732) Unilever N.V.
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

COCCOLINO RAPIDA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - детерѓенти; препарати и супстанции, сите
за употреба при перење; препарати за кондицио–
нирање на ткаенина; омекнувачи на ткаенини;
препарати за белење; препарати за отстранување
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дамки; дезодорирачки и освежувачки препарати
за употреба на облека и текстил; сапуни; сапуни
за давање сјај на текстилот; средства за перење
раце; штирак за употреба при перењето; вреќички
и листови за парфимирање ткаенина; препарати
за чистење, полирање, рибање и абразивни
препарати; потпури; мирисни води; дезодоранси
(111) 10763

(151) 11/11/2005

(210) TM  2001/877

(220) 24/08/2001
(181) 24/08/2011
(450) 31/12/2005

(732) Royal Bank of Canadа
1, Place Ville Marie, Montreal, Quebec, Canada,
H3C 3A9, CA
(740) МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат
ул. „Васил Ѓоргов” 24/ 59, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 - финансиски сервис, имено; банкарски
сервис; банкарско инвестирање; банкарска
трговија; сервис за инвестирање, имено
инвестици и министерски менаџмент сервис;
консалтинг за инвестиции и советодавен сервис;
презимање инвестирање на капитал; трговија
и добит упaтства и извршување; трговија со
недвижнини и сопственички менаџмент сервис;
советодавен сервис за недвижнини; брокерство
на недвижнини; финансиско планирање и
препораки за даночно планирање; финансиски
упатства; сервис за заедничко вложување, имено
заедничко вложување - брокерско, заедничко
вложување во инвестиции и заедничко вложување
во дистрибуција; сигурносен брокерски сервис;
сервис во врска со менаџмент на обрезани и
пензиски вложувања; чување и пензиски сервис;
сервис во врска со администрација на имот
имено чување и уредување, заложен сервис,
финансиски извештаи и обезбедување позајмици;
синдикални позајмици, имотно обезбедување
и воспоставување на финансии; заложен и
сопственички сервис; кредитен сервис имено
сервис на кредитни картички, сервис за позајмици
и хипотеки; сервис за сметки; депозитнен сервис,
имено чување, чекирање и гарантирање на
инвестициони вложувања; паричен сервис, имено
маркет на пари, клиринг, трговија, замена на
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странски пари, сервис на позајмици и паричен
менаџмент; сервис на готовински менаџмент;
финансиски лизинг трансакции во постапка на
глобално обезбедување; готовски менаџмент,
плаќање и трговски бизнис во одредени маркети;
трговски финансиски сервис; фиксни добивки
истражување, продажба и пазарење; трговија со
квоти, изведени квоти, измени и опции и сродни
продукти; сервис на осигурување и реосигурување
имено имотна и осигурување од незгоди; животно
и здравствено осигурување; ануитети; сегрегатски
вложувања;
патно
осигурување;
животно,
здравствено, имотно и реосигурување од незгоди,
изградба на финасии; кредитно осигурување;
осигурувачки сервис осигурител; работи сродни
со администрација на осигурувањето; интернетобезбедување на електронски трансакции,
солуции за е-комерц и рентање терминали за
продажба; доверлива програма (сервис); онлине бизнис центер (сервис), имено потполн
интегриран бизнис влез за провајдирање на
корисниците со бизнис помагала усогласени со
индустријата, интегрирани да овозможат бизнис
процеси, физички и битни за добивање, влечење
и зголемување на хоризонтален и вертикален
маркет за развој и оперирање на сите аспекти
на нивниот бизнис; бизнис консултации; бизнис
асистенции и менаџмент сервис
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графски, оптички, за мерење, сигнализација,
контрола (инспекција), спасување и настава, апа–
рати за снимање, пренос и репродукција на звук
и слика; магнетски носачи на податоци, дискови
за снимање; автоматски машини и механиз-ми за
апарати што се активираат со монети или жетони;
регистар каси, машини за сметање и опрема за
обработка на податоци и компјутери, апарати за
гаснење пожар

(111) 10712

(151) 27/10/2005

(210) TM  2001/894

(220) 06/09/2001
(181) 06/09/2011
(450) 31/12/2005

(732) Друштво за електроника, дизајнирање
производство МИКРОСАМ ДОО  увоз-извоз

и

ул. Ѓоре Ѓорески бр.5, 7500 Прилеп, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

RMC
(551) индивидуална
(510, 511)

(111) 10711

(151) 27/10/2005

(210) TM  2001/893

(220) 06/09/2001
(181) 06/09/2011
(450) 31/12/2005

(732) Друштво за електроника, дизајнирање
производство МИКРОСАМ ДОО  увоз-извоз

и

ул. Ѓоре Ѓорески бр.5, 7500 Прилеп, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

IRM
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 - хемиски производи за индустријата, нау–
ката, фотографиите, како и за земјоделството,
градинарството и шумарството; сурови вештачки
смоли, сурови пластични материи; вештачки
ѓубрива, смеши за гаснење пожар; препарати за
калење и заварување метали; хемиски производи
за конзервирање    прехранбени производи;
материи за штавење; адхезиви (лепливи материи)
наменети за индустријата

кл. 37 - aпарати (поставување, одржување и
поправка на апарати), електрични апарати (поста–
вување и поправка на електрични апарати),
информации врзани за поправка, климатизација
на воздухот (поправка и одржување на клима
уреди), трeзори (одржување и поправка на
трезори)
кл. 38 - eлектронска пошта, комуникации по пат на
сметачки терминали, подвижна радио телефонија,
пораки (пренос на пораки), пренос на телефакс
пораки, радиофонски емисии, радиофонски врски,
сметач (пренос на пораки и слики со сметач),
телефонски врски, телеграфски врски, упатства
за телекомуникации
кл. 42 - изнајмување софтвери, изработка (кон–
цепирање) на софтвери, консултации во врска
со сметачи, контрола на квалитет, лиценци за
интелектуална сопственост (отстапување на
лиценци за интелектуална сопственост), механика
(истражување од областа на механиката),
патенти (користење на патентите), разработка на
технички проекти, сметачи (изнајмување сметачи),
сметачи (програмирање на сметачите), совети за
интелектуална сопственост, хемиски истражувања,
централна база на податоци (изнајмување време
за пристап до базите на податоци), цртачи на
амбалажи (услуги на цртачите на амбалажа)

кл. 7 - машини и машински алати; мотори и погон–
ски машини (освен за сувоземни возила); маши–
нски спојници и трансмисиски елементи (освен
за сувоземни возила); земјоделски направи;
инкубатори за јајца
кл. 9 - апарати и инструменти: научни, поморски,
геодетски, електрични фотографски, кинемато–
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(111) 10713

(151) 27/10/2005

(210) TM  2001/895

(220) 06/09/2001

(540)

SYLGARD

(181) 06/09/2011
(450) 31/12/2005
(732) Grunenthal GmbH

(551) индивидуална

Zieglerstrasse 6, 52078 Aachen, DE

(510, 511)

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,АДВОКАТ

кл. 1 - силиконско соединение,  имено додаток кој
се користи за зголемување на ефективноста на
хербициди и пестициди што се употребуваат за
семиња и билки во земјоделската индустрија

Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

RAPIGESIC
(551) индивидуална

(111) 10780

(151) 16/11/2005

(210) TM  2001/903

(220) 10/09/2001
(181) 10/09/2011

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати за човечка упот–
реба
(111) 10777

(151) 15/11/2005

(210) TM  2001/901

(220) 10/09/2001
(181) 10/09/2011
(450) 31/12/2005

(450) 31/12/2005
(732) Dow Corning Corporation
2200  W. Salzburg Road, Midland, Michigan 486860944, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

(732) Dow Corning Corporation

SYLTHERM XLT

2200  W. Salzburg Road, Midland, Michigan 486860944, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 - ниско-температурна,  течно-фазна течност
за трансфер на топлина за употреба во системите
за греење и ладење во фармацевтската индустрија
и индустријата на фини хемикалии

SILASTIC
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 - силиконско соединение,  имено додаток кој
се користи за зголемување на ефективноста на
хербициди и пестициди што се употребуваат за
семиња и билки во земјоделската индустрија
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
продукти, диететска храна за деца и пациенти,
фластери, завои, средства за полнење на забите,
маса за забни отпечатоци во забарството, средства
за дезинфекција , средства за уништување (гуше–
ње) на плевел и инсекти
(111) 10778
(210) TM  2001/902

(111) 10785

(151) 16/11/2005

(210) TM  2001/904

(220) 12/09/2001
(181) 12/09/2011
(450) 31/12/2005

(732) FRANCK, Prehrambena
drustvo - ZAGREB

industrija,

dionicko

10000 ZAGREB, Vodovodna 20, HR
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. „Апостол Гусларот” бр.4, 1000, Скопје
(540)

(151) 15/11/2005
(220) 10/09/2001
(181) 10/09/2011
(450) 31/12/2005

(732) Dow Corning Corporation
2200  W. Salzburg Road, Midland, Michigan 486860944, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
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(591) сина, златна, црвена, бела и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - кафе
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(111) 10788

(151) 16/11/2005

(210) TM  2001/907

(220) 12/09/2001
(181) 12/09/2011
(450) 31/12/2005

(300) Z20011068 A  05/07/2001  HR
(111) 10786

(151) 16/11/2005

(210) TM  2001/905

(220) 12/09/2001
(181) 12/09/2011
(450) 31/12/2005

(732) FRANCK, Prehrambena
drustvo - ZAGREB

industrija,

dionicko

(732) BADEL 1862 d.d. vina i alkoholna pica
10000 ZAGREB, Vlaska 116, HR
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. „Апостол Гусларот” бр.4, 1000, Скопје
(540)

VIGOR NEW GENERATION

10000 ZAGREB, Vodovodna 20, HR
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. „Апостол Гусларот” бр.4, 1000, Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

кл. 33 - алкохолни пијалоци (освен пиво)
кл. 35 - огласување и рекламирање; водење комер–
цијални работи; комерцијална администрација,
канцелариски работи
кл. 39 - транспортни услуги; пакување и складира–
ње стока;  организирање  патувања
(111) 10789

(591) кафена, црвена, бела, црна и златно жолта

(210) TM  2001/908

(151) 16/11/2005
(220) 12/09/2001
(181) 12/09/2011

(551) индивидуална

(450) 31/12/2005

(510, 511)

(300) Z 20011105 A  11/07/2001  HR

кл. 30 - кафе

(732) BADEL 1862 d.d. vina i alkoholna pica
10000 ZAGREB, Vlaska 116, HR

(111) 10787
(210) TM  2001/906

(151) 16/11/2005

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје

(220) 12/09/2001
(181) 12/09/2011

Ул. „Апостол Гусларот” бр.4, 1000, Скопје
(540)

(450) 31/12/2005
(732) FRANCK, Prehrambena
drustvo - ZAGREB

industrija,

dionicko

10000 ZAGREB, Vodovodna 20, HR
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. „Апостол Гусларот” бр.4, 1000, Скопје
(540)

(591) црна, бела и зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 - алкохолни пијалоци (освен пиво)
кл. 35 - огласување и рекламирање; водење
комерцијални работи; комерцијална администра–
ција, канцелариски работи
кл. 39 - транспортни услуги; пакување и склади–
рање стока;  организирање  патувања

(591) зелена, црвена, бела, црна и златно жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - кафе
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(111) 10790

(151) 16/11/2005

(111) 10792

(151) 16/11/2005

(210) TM  2001/909

(220) 12/09/2001

(210) TM  2001/911

(220) 12/09/2001

(181) 12/09/2011

(181) 12/09/2011

(450) 31/12/2005

(450) 31/12/2005
(732) BADEL 1862 d.d. vina i alkoholna pica

(300) Z 20011104 A  11/07/2001  HR

10000 ZAGREB, Vlaska 116, HR

(732) BADEL 1862 d.d. vina i alkoholna pica

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје

10000 ZAGREB, Vlaska 116, HR

Ул. „Апостол Гусларот” бр.4, 1000, Скопје

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. „Апостол Гусларот” бр.4, 1000, Скопје

(540)

(540)

(591) црна, бела и портокалова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 - алкохолни пијалоци (освен пиво)
кл. 35 - огласување и рекламирање; водење коме–
рцијални работи; комерцијална администрација,
канцелариски работи

(591) сиво-зелена, сребрена и портокалова

кл. 39 - транспортни услуги; пакување и склади–
рање стока;  организирање  патувања

(510, 511)

(111) 10791
(210) TM  2001/910

(551) индивидуална
кл. 33 - коктел водка (специјален ликер-танге–
рина)

(151) 16/11/2005
(220) 12/09/2001
(181) 12/09/2011
(450) 31/12/2005

(111) 10719

(151) 27/10/2005

(210) TM  2001/912

(220) 12/09/2001
(181) 12/09/2011

(732) BADEL 1862 d.d. vina i alkoholna pica
10000 ZAGREB, Vlaska 116, HR
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. „Апостол Гусларот” бр.4, 1000, Скопје
(540)

(450) 31/12/2005
(300) 2264056  13/03/2001  UK
(732) Pfizer Products Inc., a corporation organized
and existing under the laws of the State of
Connecticut
and residing at: Eastern Point Road, Groton,
Connecticut 06340, US
(740) АЛКАЛОИД А.Д. Скопје
ул.”Александар Македонски” 12, 1000, Скопје
(540)

ENVACAR
(551) индивидуална
(510, 511)
(591) сиво-зелена, сребрена и светло зелена
(551) индивидуална

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарски препарати и
супстанции, сите вклучени во класата 5

(510, 511)
кл. 33 - коктел водка (специјален ликер-лимета)
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(111) 10720

(151) 27/10/2005

(210) TM  2001/913

(220) 12/09/2001
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(540)

SPAZMOL

(181) 12/09/2011
(450) 31/12/2005
(300) 2264049  13/03/2001  UK
(732) Pfizer Products Inc., a corporation organized
and existing under the laws of the State of
Connecticut

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и хигиенски
препарати; диететски супстанции за медицинска
употреба, храна за доенчиња; фластери, материјал
за преврзување; материјали за пломбирање заби
и за забни отисоци; дезинфекциони средства;
производи за уништување на животински штет–
ници; фунгициди, хербициди

and residing at: Eastern Point Road, Groton,
Connecticut, 06340, US
(740) АЛКАЛОИД А.Д. Скопје
ул.”Александар Македонски” 12, 1000, Скопје
(540)

OPOVASC

(111) 10715

(151) 27/10/2005

(210) TM  2001/922

(220) 17/09/2001
(181) 17/09/2011

(551) индивидуална

(450) 31/12/2005

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарски препарати и
супстанции, сите вклучени во класата 5

(732) BOSNALIJEK d.d.
Jukiceva 55, 71000 Sarajevo, BA
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

(111) 10723

(151) 27/10/2005

(210) TM  2001/914

(220) 12/09/2001

ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

(181) 12/09/2011

STRUMEX

(450) 31/12/2005
(300) 2277605  10/08/2001  UK
(732) Pfizer Products Inc., a corporation organized
and existing under the laws of the State of
Connecticut

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и хигиенски
препарати; диететски супстанции за медицинска
употреба, храна за доенчиња; фластери, материјал
за преврзување; материјали за пломбирање заби
и за забни отисоци; дезинфекциони средства;
производи за уништување на животински
штетници; фунгициди, хербициди

and residing at: Eastern Point Road, Groton,
Connecticut, 06340, US
(740) АЛКАЛОИД А.Д. Скопје
ул.”Александар Македонски” 12, 1000, Скопје
(540)

OPOVAS

(111) 10716

(151) 27/10/2005

(210) TM  2001/923

(551) индивидуална

(220) 17/09/2001
(181) 17/09/2011

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарски препарати и
супстанции, сите вклучени во класата 5
(111) 10714

(151) 20/10/2005

(210) TM  2001/921

(220) 17/09/2001
(181) 17/09/2011

(450) 31/12/2005
(732) BOSNALIJEK d.d.
Jukiceva 55, 71000 Sarajevo, BA
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

(450) 31/12/2005

ULKOBOS

(732) BOSNALIJEK d.d.
Jukiceva 55, 71000 Sarajevo, BA
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје

Trgovski marki

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и хигиенски
препарати; диететски супстанции за медицинска
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употреба, храна за доенчиња; фластери, мате–
ријали за преврзување; материјали за плом–
бирање заби и за забни отисоци; дезинфекциони
средства; производи за уништување на животински
штетници; фунгициди, хербициди
(111) 10735

(151) 01/11/2005

(210) TM  2001/924

(220) 17/09/2001
(181) 17/09/2011
(450) 31/12/2005

(732) GELCREM S.r.l.

(111) 10756

(151) 10/11/2005

(210) TM  2001/937

(220) 27/09/2001
(181) 27/09/2011
(450) 31/12/2005

(732) ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju,
trgovinu i usluge
ul. Marijana Cavica br. 1, Zagreb, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

Via Adamello 5/7, 20010 Bareggio / MI /, IT
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ
ул.”Питу Гули” 70, 1000 Скопје
(540)

(591) бела, сина, светлосина, темносина, црна, жолта,
портокалова, кафена и црвена

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 32 -   минерални и газирани води и останати
безалкохолни пијалоци;   овошни напивки и
овошни сокови; сирупи и останати препарати за
подготовка на напивки
(111) 10765

(151) 10/11/2005

(210) TM  2001/936

(220) 27/09/2001
(181) 27/09/2011
(450) 31/12/2005

(732) Прехранбена индустрија ВИТАМИНКА А.Д.
ул. ,,Леце Котески’’ бр. 23, 7500 Прилеп, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

(510, 511)
кл. 29 - маргарин
(111) 10784

(151) 11/11/2005

(210) TM  2001/940

(220) 01/10/2001
(181) 01/10/2011
(450) 31/12/2005

(732) COCA COLA HELLENIC   BOTTLING COMPANY
SA
Fragoglissias 9, 151 25 Marousi, Athens, GR
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

(540)

AVRA
DIONA

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - чоколадни пралини, чоколадо и други
чоколадни преработки

10735

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 - минерални и сода води; овошни сокови
и други безалкохолни пијалоци; сирупи и други
препарати за подготвување напивки

Trgovski marki
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(111) 10768

(151) 10/11/2005

(210) TM  2001/945

(220) 02/10/2001
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(540)

IZOMONIT

(181) 02/10/2011
(450) 31/12/2005
(732) Прехранбена индустрија ВИТАМИНКА А.Д.
ул. ,,Леце Котески’’ бр. 23, 7500 Прилеп, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

MEDITERANEA

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи
(111) 10766

(151) 14/11/2005

(210) TM  2001/964

(220) 05/10/2001
(181) 05/10/2011
(450) 31/12/2005

(551) индивидуална

(732) Прехранбена индустрија ВИТАМИНКА А.Д.

(510, 511)
кл. 30 - чоколадни школки, бомбониери, чоколадо
и други чоколадни производи
(111) 10732

(151) 01/11/2005

(210) TM  2001/950

(220) 03/10/2001

ул. ,,Леце Котески’’ бр.23, 7500 Прилеп, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

SIRIUS

(181) 03/10/2011
(450) 31/12/2005
(732) Conrad Hospitality, LLC
9336 Civic Center Drive, Beverly Hills, California
90210, US

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - полнета /чоколада/, чоколада и чоколадни
производи

(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ
ул.”Питу Гули” 70, 1000 Скопје
(540)

(111) 10767

(151) 14/11/2005

(210) TM  2001/965

CONRAD

(220) 05/10/2001
(181) 05/10/2011
(450) 31/12/2005

(551) индивидуална

(732) Прехранбена индустрија ВИТАМИНКА А.Д.

(510, 511)
кл. 42 - услуги на сместување, хотелски, мотелски,
барски, кафе, ресторантски, банкетски и кетеринг
услуги;  менаџментски хотелски услуги;  услуги на
резервација за хотелско сместување;   услуги на
снабдување со сите неопходни работи и потреби
за прослави, конференции, конвенции, изложби,
семинари и состаноци
(111) 10710

(151) 28/10/2005

(210) TM  2001/952

(220) 03/10/2001
(181) 03/10/2011

ул. ,,Леце Котески’’  бр.23, 7500 Прилеп, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

SINTAGMA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - чоколада, чоколадни и чоколадирани
производи

(450) 31/12/2005
(732) GALENIKA a.d.
Batajnicki drum b.b. Beograd - Zemun, YU
(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат
Бул.’’ Партизански одреди’’  21, 1000, Скопје
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(111) 10725

(151) 25/10/2005

(111) 10747

(151) 02/11/2005

(210) TM  2001/968

(220) 08/10/2001

(210) TM  2001/976

(220) 09/10/2001

(181) 08/10/2011

(181) 09/10/2011

(450) 31/12/2005
(732) LIJANOVICI D.O.O.

(450) 31/12/2005
(732) Милан Бошковски

Visoka Glavica b.b., 88220 Siroki Brijeg, BA
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

ул.„Гаврил
Скопје, MK

Константиновиќ”

бр.73,

1000

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

PILI
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - месо и живина; месни екстракти;   сите
видови колбаси и преработки од месо и живина;
сите видови сувомесни производи

(591) во сите бои и комбинации
(551) индивидуална

(111) 10726

(151) 25/10/2005

(210) TM  2001/969

(220) 08/10/2001

(510, 511)
кл. 30 - кафе, кафе (ароми), кафе (надоместок за
кафе), кафе (пијалоци врз база на кафе), кафе
(растителни производи кои го заменуваат кафето)
и чоколадни пијалоци

(181) 08/10/2011
(450) 31/12/2005
(732) LIJANOVICI D.O.O.
Visoka Glavica b.b., 88220 Siroki Brijeg, BA
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје

(111) 10748

(151) 02/11/2005

(210) TM  2001/977

(220) 09/10/2001
(181) 09/10/2011

(540)

(450) 31/12/2005
(732) Милан Бошковски
ул.„Гаврил
Скопје, MK

Константиновиќ”

бр.73,

1000

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

GRAND
(551) индивидуална
(510, 511)
(591) црвена,бела,црна и жолто-кафена
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 - кафе, кафе (ароми), кафе (надоместок за
кафе), кафе (пијалоци врз база на кафе), кафе
(растителни производи кои го заменуваат кафето)
и чоколадни напивки

кл. 29 - полутраен  колбас од пилешко месо
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(111) 10703

(151) 25/10/2005

(111) 10692

(151) 17/10/2005

(210) TM  2001/988

(220) 15/10/2001

(210) TM  2001/1005

(220) 18/10/2001

(181) 15/10/2011

(181) 18/10/2011

(450) 31/12/2005
(732) BOSNALIJEK d.d.

(450) 31/12/2005
(732) RECKITT &COLMAN (Overseas) LIMITED

Jukiceva 55, 71000 Sarajevo, BA
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, UK
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  

ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(540)

ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)

NIZON

AIR WICK

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и хигиенски
препарати диететски супстанции за медицинска
употреба, храна за доенчиња фластери, материјал
за преврзување материјали за пломбирање заби
и за забни отисоци дезинфекциони средства
производи за уништување на животински
штетници фунгициди, хербициди
(111) 10691

(151) 17/10/2005

(210) TM  2001/1004

(220) 18/10/2001
(181) 18/10/2011
(450) 31/12/2005

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

MR SHEEN
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - препарати за чистење и полирање; антис–
татички препарати
кл. 21 - контејнери и направи за домаќинство и
кујна; сунѓери; четки (освен четки за боење); мет–
лички; чистачи за килими; крпи; четки за триење;
продукти намементи за чистење; крпи за чистење;
апарати за прашина; облека за чистење; натопени
алишта со детергент наменети за чистење;
челична волна; материјали за полирање; кожа за
полирање
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кл. 3 -   препарати за чистење и полирање;
препарати за белење; препарати и супстанции
за перење; сапуни; детергенти; не медицински
препарати за тоалети; козметика; парфеми;
есенцијални масла; миризливи препарати за
воздух; освежувачи на воздухот; миризливи
шишарки;
миризливи
стикови;
миризливи
спрејови
кл. 4 - свеќи; миризливи или на парфемирани свеќи;
свеќи за парфемирање на воздухот; осветлувачи;
заострени свеќи; свеќници и фитили
кл. 5 - апарати за дезинфекција (различни од
оние што се наменети за апсорбирање прашина);
санитарни препарати; антисептички средства;
средства за  уништување на инсекти; гермициди;
дезодоранси (не за лична употреба); средства
за освежување на воздух; миризливи препарати
и супстанции за освежување на воздухот;
ароматични препарати за освежувачи на воздухот;
средства за освежување на атмосферата; и
препарати за освежување на воздухот во соба
кл. 11 - апарати и средства, сите наменети
за мирисање, чистење или освежување на
атмосферата; делови и составни елементи за
сите горенаведени стоки
кл. 21 - контејнери и направи за домаќинство и
кујна (освен за оние направени од благородни
метал или крзнени средства) согорувачи од
масло; согорувачи од парфеми; миризливи
согорувачи од масло; есенцијални со масло
согорувачи; апарати за греење и ослободувачки
мириз во атмосферата; апотекарски инструменти;
средства за дезодоранси; контејнери наменети за
парфемирање  освежување на атмосферата или
аптекарски парфеми; средства за освежување на
воздухот и за исчистување на атмосферата во
собите; средства од стакло, порцелан и грнчарски
производи

10692

314 Glasnik, 12/4, str. 267-323, dekemvri 2005 Skopje

(111) 10764

(151) 10/11/2005

(210) TM  2001/1012

(220) 23/10/2001

пчела) за употреба на луѓето, пудинзи, пченкарни
пуканки (поп - корн), пченкарни снегулки, салати
(сосови за салати), саќести слатки, сендвичи,
сенф, скроб за преупотреба во исхраната, слад
(екстракт на слад) за исхрана, слад (слатки од
слад) за исхрана, слад за исхрана, сладолед,
сладолед (прашок за сладолед), сладолед
(средства за зацврстување на сладоледот),
слаткарски производи, слатки, слатки (прашок за
слатки), слатки (тесто за слатки) слатки од бадем,
сол за конзервирање, сол (за во јадење), сосови
(со исклучок на сосови за салати), стапчиња слатки, тестенини, тестенини за исхрана, торти,
украси за слатки (за јадење) за слатки, фондани
(врста бомбони), цимет (мирудија), црн пипер,
црн шеќер, чаеви (не се за медицинска употреба),
чај, чајни слатки (мињони), чоколадни пијалоци,
чоколадно млеко (напивка), чоколадо, шеќерни
производи, шеќерни производи за украсување
божиќни дрва

(181) 23/10/2011
(450) 31/12/2005
(732) Прехранбена индустрија ВИТАМИНКА А.Д.
ул. Леце Котески 23, 7500 Прилеп, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална

кл. 32 - безалкохолни овошни екстракти, безалко–
холни пијалоци, вода (за пиење), газирани води,
газирани води (производи за подготвување на
газирани води), газирани пијалоци (прашок за
газирани пијалоци), газирани пијалоци (таблети
за газирани пијалоци), ѓумбир (пиво од ѓумбир),
концентрати на екстракти за подготвување
напивки, лимонада, лимонада (сирупи за
лимонада) минерални води (производи за
подготвување минерални води), минерални
води (пијалоци), овошни напивки без алкохол,
овошни сокови, сода - вода, сокови од растенија
(напивки)

(510, 511)
кл. 29 - бистри супи (бујони), бистри супи
(бујони) (состојки за подготвување бујони), варен
зеленчук, варено овошје, говедски супи, грозје
(суво), желатин за исхрана, желиња за исхрана,
замрзнато овошје, зашеќерено овошје, зеленчук
(салата од зеленчук), шлаг, какао - путер, кокос
(сушен кокосов орев), конзервиран грашок,
конзервиран зеленчук, конзервирани шампињони
(печурки), конзервирано градинарско зелје,
концентрати за супи (бујони), краставички (кисели),
кристализирано овошје, кромид (зеленчук)
конзервиран, леќа (зеленчук) конзервирана,
мармалад, маслинки (конзервирани маслинки),
млечни производи, овошје (конзервирано во
алкохол), овошје (конзервирано овошје), овошна
каша, овошни желиња, овошни салати, ореви
(подготвувани ореви), подготвувани бадеми,
салати од зеленчук, супи од зеленчук, супи од
зеленчук (состојки за подготвување супи од
зеленчук), сушен зеленчук
кл. 30 - бадеми (слатки врз база на бадеми),
бадеми пржени во шеќер, бисквити, бомбони,
брашно (јадења врз база на брашно), брашно
(најфино пченкарно брашно), ванилија (арома),
ванилин (надоместок за ванилија), вафли, гриз,
гуми за џвакање, жита (снегулки од сушени жита),
згуснувачи за готвење на прехранбени продукти,
зобени снегулки, какао, какао (производи од
какао), какао со млеко, карамел бонбони, кафе,
кафе (ароми), кафе (надоместок за кафе), кафе
(пијалоци врз база на кафе), кафе (растителни
производи што го заменуваат кафето), кафе
(зелено), кечап (сос), компирово брашно за
употреба во исхраната, мајонез, макарони, малтоза,
марципан (слатки од шеќер и бадем), матична
млеч за исхрана на луѓето (не е за медицинска
употреба), мед, медени слатки, меласа. мента
(бонбони од мента), мента за слатки, мирудии,
мирудии (зачини), мирудии, ароматични, овошни
слатки, палачинки, пиперка (мирудија), пица,
природни засладувачи, прополис (производ на
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(111) 10757

(151) 02/11/2005

(210) TM  2001/1016

(220) 24/10/2001
(181) 24/10/2011
(450) 31/12/2005

(732) ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju,
trgovinu i usluge
ul. Marijana Cavica br. 1, Zagreb, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(591) бела, црвена и зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - додатоци за тесто

Trgovski marki
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(111) 10733

(151) 31/10/2005

(111) 10771

(210) TM  2001/1018

(220) 25/10/2001

(210) TM  2004/319

(450) 31/12/2005

(450) 31/12/2005
Auf dem Stutzelberg, 35745 Herborn, DE
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(220) 27/04/2004
(181) 27/04/2014

(181) 25/10/2011
(732) Rittal GmbH & Co. KG

(151) 09/11/2005

(732) Трговско друштво за транспорт, трговија,
услуги и посредување ВАИД ТРАНС ДООЕЛ
експорт-импорт
Чучер- Сандево, 1204, Кучевиште, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 6 - предмети за затворање (од метал),како што
се брави за врата; дополнителни предмети од
метал, како што се вртливи агли; рамкови предмети
и рамкови помошници од метал, фиксирани или
подвижни, како што се рамкови панели, стожерни
рамки, основи за оддели; жичани помошници од
метал или од пластика, како што се ленти за спони
за кабли, внатрешност на кабли, профилирани
спони, ленти за налепници; делови за истите, на
пример главни делови
кл. 9 - куќишта, особено куќишта за прекинувачи
направени од метал и/или од пластика, сталажи,
полици и маси, особено за индустријата,
инсталација,
електронски,
компјутерски,
интерактивни терминални системи и информатичка
трансмисија, исто во врска со потпирачки
системи, еркондишн и/или земјотреснен и/
или разурнувачки и/или експлозивен доказ;
компонентни за пренос за утикачи со електронски
кола (вклучени во оваа класа); сигнални
уреди за мониторинг и осигурување куќишта,
особено куќишта за прекинувачи; компоненти за
дистрибуција (вклучени во оваа класа), особено
конектори и адаптери и полначи; инструменти
за надгледување на протокот на гас, особено
притисок на гас во регулаторни станици; преслеки
од метал, стакло или пластика, на пример врати,
ѕидови; влошки за подмонтажни пренесувачи,
картички за вклучување, касети, конектори за
вклучување; делови за сите претходно именувани
стоки
кл. 11 -   инсталациони прибори, како што се
сијалици со куќишта за прекинувачи; клима уреди,
особено апарати за ладење, менувачи за топлина,
филтер вентилатори и системи за топлење,
особено за куќишта за прекинувачи

(591) во сите бои и комбинации
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - чај
кл. 35 - услуги при продажба на чај на големо и
мало
(111) 10727
(210) TM  2004/808

(151) 26/10/2005
(220) 21/10/2004
(181) 21/10/2014
(450) 31/12/2005

(732) Друштво за производство и трговија и услуги
ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ
ул.”Беласица” б.б., 1000 Скопје, MK
(740) АТУЛА МИРТЕЗАНИ
Куманово, Романовце

кл. 42 - услуги на компјутерски консултации;
ажурирање, создавање и надградување програми
за процесуирање; дизајн на компјутерски софтвер;
истражувања во областа на технологијата и
инженерството; нацрти, планирање и тестирање
на материјали; научни истражувања

Trgovski marki

10727
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(540)

(111) 10728

(151) 26/10/2005

(210) TM  2004/918

(220) 19/11/2004
(181) 19/11/2014
(450) 31/12/2005

(732) Друштво за трговија производство и услуги
ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ
ул.”Беласица” б.б., 1000 Скопје, MK
(740) АТУЛА МИРТЕЗАНИ
Романовце, Куманово
(540)

(591) зелена, црвена, портокалова, бела и светло
зелена
(554)
(551) индивидуална

(591) црвена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)

(510, 511)

кл. 30 - кафе и чај

кл. 32 - безалкохолни пијалоци

кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалоци

(111) 10687

(151) 06/09/2005

(210) TM  2004/917

(220) 19/11/2004

(111) 10688
(210) TM  2004/919

(732) Друштво за трговија производство и услуги
ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ
ул.”Беласица” б.б., 1000 Скопје, MK
(740) АТУЛА МИРТЕЗАНИ  
Романовце, Куманово
(540)

(591) бела, сина, црна и жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - кафе и чај
кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалоци

10687

(220) 19/11/2004
(181) 19/11/2014

(181) 19/11/2014
(450) 31/12/2005

(151) 06/09/2005

(450) 31/12/2005
(732) Друштво за трговија производство и услуги
ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ
ул.”Беласица” б.б., 1000 Скопје, MK
(740) АТУЛА МИРТЕЗАНИ
Романовце, Куманово
(540)

(591) црвена, жолта, бела и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - кафе и чај
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалоци

Trgovski marki

Glasnik,

12/4, str. 267-323, dekemvri 2005 Skopje 317

(111) 10769

(151) 07/11/2005

(111) 10698

(151) 17/10/2005

(210) TM  2004/1054

(220) 30/12/2004

(210) TM  2005/72

(220) 04/02/2005

(181) 30/12/2014

(181) 04/02/2015

(450) 31/12/2005

(450) 31/12/2005

(732) Друштво за туризам трговија и услуги СИТИ
Силвица и др. ДОО експорт-импорт Скопје

(732) Друштво за современа комуникации ЈБТ ДОО
Скопје

ул.”11 Октомври” бр.23/2, 1000 Скопје, MK
(740) АНДОНОСКИ  МИТКО, адвокат

ул.Народен фронт бр.25/3, 1000 Скопје , MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат

ул.”Питу Гули” 70, 1000, Скопје

Ул. „Беласица’’ бб (Скопски саем), 1000, Скопје

(540)

(540)

MARSAL
(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

(591) портокалова и темно сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 39 - туристички агенции

кл. 33 - алкохолни пијалоци (освен пиво)

(111) 10699

(151) 17/10/2005

(210) TM  2005/71

(220) 04/02/2005

кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалоци;
привремено сместување

(181) 04/02/2015
(450) 31/12/2005
(732) Друштво за современа комуникации ЈБТ ДОО
Скопје
ул.Народен фронт бр.25/3, 1000 Скопје , MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
Ул. „Беласица’’ бб (Скопски саем), 1000, Скопје
(540)

MARSHAL
(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. 33 - алкохолни пијалоци (освен пиво)
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалоци;
привремено сместување

Trgovski marki

10698
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PREGLEDI
PREGLED NA TRGOVSKI MARKI SPORED ME|UNARODNATA KLASIFIKACIJA NA TRGOVSKITE
MARKI
(510) kod po Me|unarodnata klasifikacija na trgovski marki (Ni~enska)
(111) registarski broj na dokumentot

(510)		

kl.1

(111)

10711
10777
10778
10780
10810
10811
10812

kl. 2

10690
10811

kl. 3

10691
10692
10693
10694
10697
10721
10724
10734
10744
10795
10796
10797
10798
10799
10800
10811
10812

kl. 4

10692
10810
10811
10817

kl. 5

10692
10695
10696
10703
10707
10708
10710
10713
10714
10715
10716

Pregledi

(510)		

(111)

10719
10720
10723
10724
10739
10740
10745
10749
10772
10777
10793
10794
10803
10808
10809
10812
10813
10816
kl. 6

10733
10810
10811

kl. 7

10684
10685
10686
10711
10801
10811

kl. 8

10684
10685
10686
10811

kl. 9

10706
10709
10711
10721
10733
10773
10774
10775
10805
10806

(510)		

kl. 11

(111)

10807
10810
10811
10814
10815
10692
10733
10810
10811

kl. 12

10705
10804
10811

kl. 14

10693
10694
10721
10744

kl. 16

10695
10696
10704
10709
10717
10736
10737
10744
10754
10773
10774
10802
10805
10806
10807
10811

kl. 17

10810
10811

kl. 18

10721
10744
10754

kl. 19

10705
10810
Trgovski marki

Glasnik,

(510)		

(111)

kl. 20

10744

kl. 21

10691
10692

kl. 24

10721
10770
10693
10694
10709
10721
10744
10754
10770
10810

kl. 25

kl. 27

10811

kl. 28

10683
10709
10744

kl. 29

10689
10725
10726
10755
10756
10759
10761
10764
10687
10688
10689
10698
10699
10722
10728
10747
10748
10751
10757
10764
10765
10766
10767
10768
10771
10785
10786
10787

kl. 31
kl. 32
Trgovski marki

10760
10762
10689

(510)		
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(111)

10727
10735
10750
10752
10753
10760
10764
10784
10812
10818
10819
10820
kl. 33

kl. 34

kl. 35

10698
10699
10788
10789
10790
10791
10792
10700
10701
10702
10729
10730
10731
10704
10721
10736
10737
10742
10743
10744
10746
10761
10762
10771
10773
10774
10779
10781
10782
10783
10788
10789
10790
10805
10806
10807
10817

kl. 36

10718
10742
10743
10758
10762

(510)		

kl. 37

(111)

10763
10776
10779
10781
10782
10783
10805
10806
10807
10810
10817
10705
10712
10742
10743
10746
10805
10806
10807
10810
10817

kl. 38

10712
10805
10806
10807

kl. 39

10721
10742
10743
10769
10779
10781
10782
10783
10788
10789
10790
10810
10817

kl. 41

10709
10738
10741
10742
10743
10744
10805
10806
10807
10810
10704
10712
10732
10733
10738
10741
Pregledi
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(510)		

(111)

(510)		

(111)

(510)		

(111)

10742
10743
10744
10754
10760
10779
10781
10782
10783
10805
10806
10807
10810
kl. 43

Pregledi

10687
10688
10698
10699
10728

Trgovski marki
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PREGLED PO NOSITELI NA TRGOVSKI MARKI
(732)
(111)
(210)

nositel na pravoto na trgovska marka
registarski broj na dokumentot
broj na prijavata

AstraZeneca AB
10695

MK/T/ 2001/759

ATLAS, turisticka agencija d.d
10742
10743
10744

MK/T/ 2001/804
MK/T/ 2001/805
MK/T/ 2001/806

BADEL 1862 d.d. vina i alkoholna pica
10788
MK/T/ 2001/907
10789
MK/T/ 2001/908
10790
MK/T/ 2001/909
10791
MK/T/ 2001/910
10792
MK/T/ 2001/911
BOSNALIJEK d.d.
10714
10715
10716
10703
BP p.l.c.
10810

MK/T/ 2001/921
MK/T/ 2001/922
MK/T/ 2001/923
MK/T/ 2001/988
MK/T/ 2001/31

Bristol-Myers Squibb Company,
a Delaware corporation
10793
MK/T/ 2001/809
10794
MK/T/ 2001/810
Bristol-Myers Squibb Pharma Company
10803
MK/T/ 2001/742
10813
MK/T/ 2001/794
BRUNSWICK BOWLING
& BILLIARDS CORPORATION  
10683
MK/T/ 2001/426
BUSHNELL CORPORATION
10706

MK/T/ 2001/574

Cable & Wireless plc, a company
registered under the laws of England
and Wales
10805
MK/T/ 2001/763
10806
MK/T/ 2001/764
10807
MK/T/ 2001/765
COCA COLA HELLENIC  
BOTTLING COMPANY SA
10784

MK/T/ 2001/940

COLGATE-PALMOLIVE COMPANY
10795
MK/T/ 2001/812
Trgovski marki

10796
10797
10798
10799
10800

MK/T/ 2001/813
MK/T/ 2001/814
MK/T/ 2001/815
MK/T/ 2001/816
MK/T/ 2001/817

Conrad Hospitality, LLC
10732

MK/T/ 2001/950

CORPORATION HABANOS s.a
10754

MK/T/ 2001/869

Diners Club International Ltd.
10776

MK/T/ 2001/318

Dow AgroSciences LLC  
a Delaware limited liability company
10816
MK/T/ 2001/801
Dow Corning Corporation
10777
10778
10780

MK/T/ 2001/901
MK/T/ 2001/902
MK/T/ 2001/903

DUNAPACK PAPIR ES
CSOMAGOLOANYAG RT
10717

MK/T/ 2001/757

Dunhill Tobacco of London Limited
10701
MK/T/ 2001/169
Esprit International, California Partnership
10721
MK/T/ 2001/807
Exxon Mobil Corporation,
a New Jersey corporation
10802
10817

MK/T/ 2001/733
MK/T/ 2001/864

FORD MOTOR COMPANY
10811

MK/T/ 2001/787

FRANCK, Prehrambena industrija,
dionicko drustvo - ZAGREB
10785
MK/T/ 2001/904
10786
MK/T/ 2001/905
10787
MK/T/ 2001/906
GALENIKA a.d.
10710

MK/T/ 2001/952

Gallaher Limited  Members Hill
Pregledi
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10729
10730
10731
GELCREM S.r.l.
10735

MK/T/ 2001/784
MK/T/ 2001/785
MK/T/ 2001/786
MK/T/ 2001/924

GLAXOSMITHKLINE EXPORT LIMITED
10707
MK/T/ 2001/253
Grunenthal GmbH
10713

MK/T/ 2001/895

GTFM, Inc. CORPORATION NEW YORK
10693
MK/T/ 2001/767
10694
MK/T/ 2001/768

Pfizer Products Inc., a corporation
organized and existing under the
laws of the State of Connecticut
10719
MK/T/ 2001/912
10720
MK/T/ 2001/913
10723
MK/T/ 2001/914
Pharmacia & Upjohn Company
10809
MK/T/ 2001/772
10739
MK/T/ 2001/773
10740
MK/T/ 2001/774
Pilkington plc, incorporated in England
10705
MK/T/ 2001/802

ImClone Systems Incorporated
10749
MK/T/ 2001/843

RECKITT & COLMAN
(Overseas) LIMITED
10691
10692

MK/T/ 2001/1004
MK/T/ 2001/1005

IPR PHARMACEUTICALS INC
10696

MK/T/ 2001/758

Rittal GmbH & Co. KG
10733

MK/T/ 2001/1018

IVAX-CR a.s
10812

MK/T/ 2001/793

JAMNICA d.d.
10750
10751
10752
10753

MK/T/ 2001/857
MK/T/ 2001/858
MK/T/ 2001/859
MK/T/ 2001/860

JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.
10745
MK/T/ 2000/1356
KABUSHIKI KAISHA MAKITA
10801

MK/T/ 2001/682

KD GROUP, financna druzba, d.d.
(скратено име KD GROUP, d.d.)
10779
MK/T/ 2001/846
10783
MK/T/ 2001/847
10782
MK/T/ 2001/851
10781
MK/T/ 2001/852
KNORR-NAHRMITTEL
AKTIENGESELLSCHAFT
10722

MK/T/ 2001/790

LIJANOVICI D.O.O.
10725
10726

MK/T/ 2001/968
MK/T/ 2001/969

NBA Properties, Inc.
10709

MK/T/ 2001/872

Novo Nordisk A/S
10708

MK/T/ 2001/871

Pregledi

Rothmans of Pall Mall Limited
10700
10702

MK/T/ 2001/168
MK/T/ 2001/170

Royal Bank of Canadа
10758
10763

MK/T/ 2001/820
MK/T/ 2001/877

S. Dyrup & Co. A/S
10690

MK/T/ 2001/593

SANKYO COMPANY LIMITED
10772

MK/T/ 2000/1437

SEAGATE TECHNOLOGY
LLC, a Delaware Corporation
10814
10815

MK/T/ 2001/797
MK/T/ 2001/798

SSANGYONG MOTOR COMPANY
10804
MK/T/ 2001/751
SYNGENTA LIMITED
10808
TBWA International B.V.
10704

MK/T/ 2001/771
MK/T/ 2001/91

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(also trading as TOYOTA MOTOR  CORPORATION)
10775
MK/T/ 2001/263
Unilever N.V.
10734

MK/T/ 2001/873
Trgovski marki

Glasnik,

VINDIJA d.d.
10755

MK/T/ 2001/835

ZVIJEZDA dionicko drustvo za
proizvodnju, trgovinu i usluge
10759
MK/T/ 2001/754
10756
MK/T/ 2001/937
10757
MK/T/ 2001/1016
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10688

MK/T/ 2004/919

Друштво за туризам трговија
и услуги СИТИ Силвица и др.
ДОО експорт-импорт Скопје
10769
MK/T/ 2004/1054

АД ОХИС - Фабрика “Билјана”
10697
MK/T/ 2001/701

Друштво за фармацевтско
хемиски производи
РЕПЛЕКФАРМ АД Скопје
10724

Акционерско друштво за менувачница,
трговија и услуги ЕТЕРНА - АГРО ЕКСПОРТ АД увоз-извоз
10762
MK/T/ 2000/1396

Здружение на граѓани МАКЕДОНСКИ
ОЛИМПИСКИ КОМИТЕТ -Скопје
10741
MK/T/ 2001/752
10738
MK/T/ 2001/753

АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА
ОСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ
КЈУБИ МАКЕДОНИЈА-СКОПЈЕ  
10718
MK/T/ 2001/276

Издаваштво Круг д.о.о. - Скопје
10736
MK/T/ 2001/451
10737
MK/T/ 2001/453

Друштво за вработување на
инвалидни лица за производство
и трговија Мултикрем дооел Штип
10689
MK/T/ 2001/482
Друштво за електроника, дизајнирање
и производство МИКРОСАМ ДОО  увоз-извоз
10711
MK/T/ 2001/893
10712
MK/T/ 2001/894
Друштво за производство и маркетинг
Г - М М г - м м доо ДООЕЛ Скопје
10684
MK/T/ 2001/724
10685
MK/T/ 2001/725
10686
MK/T/ 2001/726
Друштво за производство и трговија
и услуги ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ
10727
MK/T/ 2004/808
Друштво за производство, промет
и услуги РОТИКО Далибор и др.
ДОО експорт-импорт Скопје
10760
MK/T/ 2001/184
Друштво за производство, трговија
и услуги ТЕСИМА ДООЕЛ Скопје
увоз-извоз
10746
MK/T/ 2000/1441
10699
MK/T/ 2005/71
10698
MK/T/ 2005/72
Друштво за трговија производство
и услуги ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ
10687
MK/T/ 2004/917
10728
MK/T/ 2004/918
Trgovski marki

MK/T/ 2001/821

Индустрија за млеко, млечни производи
и природни сокови акционерско друштво
МЛЕКАРА Битола
10818
MK/T/ 2001/823
10819
MK/T/ 2001/824
10820
MK/T/ 2001/825
Милан Бошковски
10747
10748

MK/T/ 2001/976
MK/T/ 2001/977

ПОПОВИЌ, Новица
10773
10774

MK/T/ 2000/1478
MK/T/ 2000/1479

Прехранбена индустрија
ВИТАМИНКА А.Д.
10765
10768
10766
10767
10764

MK/T/ 2001/936
MK/T/ 2001/945
MK/T/ 2001/964
MK/T/ 2001/965
MK/T/ 2001/1012

РОДОН ДООЕЛ
10770

MK/T/ 2001/279

Трговско друштво за транспорт,
трговија, услуги и посредување
ВАИД ТРАНС ДООЕЛ експорт-импорт
10771
MK/T/ 2004/319
Трговско друштво за трговија на
големо и мало и услуги
СКАЛА ДОО населба Г. Оризари
10761
MK/T/ 2000/1297

Pregledi
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prodol@uvawa
(111)

(186)

00146
11.08.2013
00147
11.08.2013
03655
20.12.2013
03573
20.12.2013
00641
29.12.2013
00638
29.12.2013
00640
29.12.2013
00702
11.01.2014
03557
28.01.2014
00808
18.02.2014
00809
18.02.2014
00800
18.02.2014
00810
18.02.2014
00744
01.03.2014
03603
14.03.2014
04843
06.04.2014
03768
15.04.2014
03829
29.04.2014
03798
26.05.2014
03799
26.05.2014
03800
26.05.2014
03828
01.06.2014
05507
26.09.2014
04086
13.01.2014
04170
08.03.2014
04171
08.03.2014
04240
04.04.2014
01611
15.04.2014
03035
20.12.2013
02503
01.02.2014
04511
10.10.2014
02305
22.04.2014
02338
16.06.2015
04679
01.03.2014
04684
20.07.2014
04694
20.07.2014
04697
15.12.2013
02350
15.02.2015
04744
15.06.2014
00151
07.07.2013
00178
20.04.2013
00279
11.05.2013
00280
11.05.2013
00281
11.05.2013
00282
11.05.2013
00283
11.05.2013
00303
06.07.2013
00363
15.07.2013
00364
15.07.2013
00365
15.07.2013
00377
20.04.2013
00537
24.12.2012
00690
13.12.2013
00691
13.12.2013
00726
13.12.2013
Prodol`uvawa, promeni, prenosi, prestanok na va`ewe, licenci

Trgovski marki

Glasnik,

03574
03580
03824
05043
00398
00399
00400
00451
00453
00454
00536
01744
01747
01792
02132
02863
03153
03976
06408

Trgovski marki
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20.12.2013
20.12.2013
18.05.2014
20.02.2010
17.06.2013
17.06.2013
17.06.2013
17.06.2013
17.06.2013
17.06.2013
01.04.2013
20.07.2014
15.02.2015
19.03.2011
01.03.2011
15.10.2013
22.10.2010
15.09.2013
01.02.2014

Prodol`uvawa, promeni, prenosi, prestanok na va`ewe, licenci
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promeni
promena na imeto ili adresata na nositelot na pravoto na trgovska marka

(111) 03092

(111) 02050

(732) MANPOWER INC., a Wisconsin
corporation

(732) QANTAS AIRWAYS LIMITED (ACN 009
661 901)

5301 North Ironwood Road
Milwaukee, Wisconsin, US

203 Coward Street, Mascot, New South
Wales, 2020, AU

(580)

(580)

(111) 01512

(111) 04380

(732) DLM Foods L.L.C.

(732) Akcionarsko drustvo za proizvodnju
farmaceutskih proizvoda i finih
hemikalija „Zorka-Pharma”, Sabac

1075 Progress Street, Pittsburgh,
Pennsylvania 15212, US
(580)

ul.Narodnih Heroja b.b., Sabac, YU
(580)

(111) 05675
(732) The Glenlivet Distillers Limited
111-113 Renfrew Road, Paisley PA3
4DY, Scotland, GB

(111) 04380
(732) Akcionarsko drustvo za proizvodnju
farmaceutskih proizvoda i finih
hemikalija „Zorka-Pharma”, Sabac

(580)

ul.Narodnih Heroja b.b., Sabac, YU

(111) 01928

(580)

(732) QANTAS AIRWAYS LIMITED (ACN
009 661 901)

(111) 01807

203 Coward Street, Mascot, New
South Wales, 2020, AU
(580)

One Dole Drive Westlake Village
California 91361, US
(580)

(111) 01929
(732) QANTAS AIRWAYS LIMITED (ACN
009 661 901)
203 Coward Street, Mascot, New
South Wales, 2020, AU
(580)

(732) Dole Food Company, Inc.

(111) 03269
(732) Takeda Pharmaceutical Company
Limited
1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku,
Osaka, JP
(580)

Prodol`uvawa, promeni, prenosi, prestanok na va`ewe, licenci

Trgovski marki
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(111) 02305

(111) 08931

(732) Kabushiki Kaisha Kenwood (also
trading as Kenwood Corporation)

(450) 31.12.2002

2967-3, Ishikawa-Machi, Hachioji-Shi,
Tokyo, JP
(580)

(732) WARNER-LAMBERT COMPANY LLC
201 Tabor Road Morris Plains New Jersey
07950, US
(580) 05.09.2005
(111) 09090

(111) 08277
(732) PERDIGAO AGROINDUSTRIAL S.A.
Av. Escola Politecnica, n 760 CEP
05350-901, Jaguare, Sao Paulo,SP, BR

(450) 30.09.2002
(732) WARNER-LAMBERT COMPANY LLC
201 Tabor Road Morris Plains New Jersey
07950, US

(580)

(580) 05.09.2005

(111) 09631

(111) 01051

(450) 30.06.2003

(450) 31.12.1995

(732) NAVISIONDAMGAARD A/S
Frydenlunds Alle 6 DK- 2950 Vedbaek
(580) 05.09.2005

(732) BENSON & HEDGES (OVERSEAS)
LIMITED
Globe House,4 Temple Place, London WC2R
2PG, England, GB

(111) 01744

(580) 26.08.2005

(450) 31.03.1996

(111) 03586

(732) WYETH HOLDINGS CORPORATION
Five Giralda Farms  Madison, New Jersey
07940 US

(450) 31.03.1996

(580) 06.09.2005

(732) ARDATH TOBACCO COMPANY LIMITED
Globe House, 4 Temple Place, London
WC2R 2PG, England, GB

(111) 03824

(580) 26.08.2005

(450) 30.06.1996

(111) 03587

(732) Bosch Rexroth Teknik AB
125 81 Stockholm SE,

(450) 31.03.1996
(732) ARDATH TOBACCO COMPANY LIMITED
Globe House, 4 Temple Place, London
WC2R 2PG, England, GB

(580) 26.08.2005
(111) 08932

(580) 26.08.2005

(450) 31.12.2002
(732) WARNER-LAMBERT COMPANY LLC
201 Tabor Road Morris Plains New Jersey
07950, US
(580) 06.09.2005

Trgovski marki

Prodol`uvawa, promeni, prenosi, prestanok na va`ewe, licenci
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(111) 03589

(111) 03390

(450) 31.03.1996

(450) 30.09.1996

(732) ARDATH TOBACCO COMPANY LIMITED
Globe House,4 Temple Place, London WC2R
2PG, England, GB

(732) IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC.,
20 Manchester Square

(580) 26.08.2005
(111) 00151
(450) 30.09.1994
(732) Converce  Inc.
One High Street North Andover,
Massachusetts, US
(580) 26.08.2005
(111) 03977
(450) 30.09.1994
(732) Converce  Inc.
One High Street North Andover,
Massachusetts, US
(580) 26.08.2005

London W1U 3AN GB
(580) 30.09.2005
(111) 02637
(450) 30.06.1996
(732) Imperial Tobacco Canada Limited
600 de Maisonneuve West, 20th Floor
Montreal, Quebec, CA
(580) 06.12.2005
(111) 00311
(450) 31.03.1995
(732) Todor Stojanovski
Bul.”Jane Sandanski” br.3/4-6
1000 Skopje
(580) 13.07.2005

(111) 03976

(111) 02637

(450) 30.09.1994

(450) 30.06.1996

(732) Converce  Inc.
One High Street North Andover,
Massachusetts, US

(732) Colts & Old Port Cigar Company Inc.
c/o James D.Murphy

(580) 26.08.2005

44 Chipman Hill, 10th Floor
Saint John, New Brunswick, E2L 4S6, CA

(111) 03153

(580) 06.12.2005

(450) 30.09.1994

(111) 09418

(732) Converce  Inc.
One High Street North Andover,
Massachusetts, US

(450) 31.12.1996

(580) 29.08.2005

(732) British American Tobacco Switzerland SA
route de France 17 2926 Boncourt CH
(580) 30.09.2005

Prodol`uvawa, promeni, prenosi, prestanok na va`ewe, licenci

Trgovski marki
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(111) 09631
(450) 30.06.2003
(740) BINSO d.o.o Skopje
Naroden Front br.7/4; P Fax 768,
1000 Skopje, MK
(580) 06.09.2005

Trgovski marki

Prodol`uvawa, promeni, prenosi, prestanok na va`ewe, licenci
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prenos
(111) 04380

(111) 03976

(450)

(450) 30.09.1996

(770)

(770) Converse Inc.
One Fordham Road North Reading,
Massachusetts 01864-2680, US

(732) Akcionarsko drustvo za proizvodnju
farmaceutskih proizvoda i finih 		
hemikalija „Zorka-Pharma”, Sabac
ul.Narodnih Heroja b.b., Sabac, YU
(580)

(732) Footwear Acquisition, Inc., One Fordham
Road North Reading, Massachusetts
01864, US
(580) 26.08.2005

(111) 02637

(111) 03977

(450) 30.06.1996

(450) 30.09.1996

(770) Imperial Tobacco Canada Limited
600 de Maisonneuve West, 20th Floor
Montreal, Quebec, CA

(770) Converse Inc.
One Fordham Road North Reading,
Massachusetts 01864-2680, US

(732) Colts & Old Port Cigar Company Inc.
3810 Ste- Antonio Street, Montreal, Quebec,
CA.

(732) Footwear Acquisition, Inc., One Fordham
Road North Reading, Massachusetts
01864, US

(580) 06.12.2005

(580) 26.08.2005

(111) 03153

(111) 00151

(450) 30.09.1996

(450) 30.09.1994

(770) Converse Inc.
One Acquisition, Inc., One Fordham Road
North Reading, Massachusetts 01864, US

(770) Converse Inc.
One Fordham Road North Reading,
Massachusetts 01864-2680, US

(732) Footwear Acquisition, Inc., One Fordham

(732) Footwear Acquisition, Inc.,
One  Fordham Road North Reading,
Massachusetts 01864, US

Road North Reading, Massachusetts 01864,
US
(580) 29.08.2005

(580) 26.08.2005
(111) 08931
(450) 31.12.2002
(770) WARNER-LAMBERT COMPANY LLC
201 Тabor Road Morris Plains New Jersey
07950, US
(732) Cadbury Ireland Ltd. (an Irish Company)
Malahide Road, Coolock,Dublin 5, IE
(580) 05.09.2005

Prodol`uvawa, promeni, prenosi, prestanok na va`ewe, licenci
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(111) 08932
(450) 31.12.2002
(770) WARNER-LAMBERT COMPANY LLC
201 Tabor Road Morris Plains New Jersey
07950, US
(732) Cadbury Ireland Ltd.(an Irish Company)
Malahide Road, Coolock, Dublin 5,IE
(580) 06.09.2005
(111) 09090
(450) 30.09.2002
(770) WARNER-LAMBERT COMPANY LLC
201 Tabor Road  Morris Plains  New Jersey
07950, US
(732) Cadbury Ireland Ltd. (an Irish Company)
Malahide Road, Coolock, Dublin 5, IE
(580) 05.09.2005
(111) 09214
(450) 31.12.2002
(770) WARNER-LAMBERT COMPANY LLC
201 Tabor Road  Morris Plains  New Jersey
07950, US
(732) Cadbury Ireland Ltd. (an Irsh Company)
Malahide
Road, Coolock, Dublin 5, IE
(580) 22.08.2005
(111) 03977
(450) 30.09.1994
(770) Converse Inc.
One Fordham Road North Reading,
Massachusetts 01864-2680, US
(732) Footwear Acquisition, Inc.,
One  Fordham Road North Reading,
Massachusetts 01864, US
(580) 26.08.2005

Trgovski marki
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PRESTANOK NA VA@EWE NA TRGOVSKA MARKA
(111) 00486

(111) 03783

(732) SEBAGO INC.

(732) BASF Agrochemical Products B.V.

Mechanic Street, Westbrook, Maine
04092, US
(111) 00069
(732) ПОС ’’ЈАКА 80’’ - Радовиш,
Економска единица маркетинг со
развој
ул. „ Сава Ковачевиќ „ бр. 15-а, 		
Скопје, MK
(111) 00032
(732) ST.REGIS TOBACCO
CORPORATION LIMITED
Grienbachstrasse 11, CH- 6301 Zug,
CH

Kadestraat 1, 6811CA Arnhem, NL
(111) 03786
(732) BASF Agro B.V.
Arnhem (NL) Zweigniederlassung
Wadenswil, a Swiss Branch of a
Dutch Private Limited Liability Company,
Steinacherstrasse 101, CH-8804 Au, CH
(111) 03785
(732) BASF Agro B.V.
Arnhem (NL) Zweigniederlassung
Wadenswil, a Swiss Branch of a
Dutch Private Limited Liability Company,
Steinacherstrasse 101, CH-8804 Au, CH

(111) 03780

(111) 00266

(732) BASF Agrochemical Products B.V.

(732) NBA PROPERTIES, INC.

Kadestraat 1, 6811CA Arnhem, NL

645 Fifth Avenue, New York, New York, US

(111) 03781

(111) 07662

(732) BASF Agro B.V.

(732) Burton Retail Limited

Arnhem (NL) Zweingniederlassung
Wadenswil, a Swiss Branch of a
Dutch Private Limited Liability
Company, Steinacherstrasse 101,
CH-8804 AU, CH
(111) 03846
(732) BASF Agrochemical Products B.V.
Kadestraat 1, 6811CA, Arnhem, NL
(111) 03782
(732) BASF Agro B.V.
Arnhem (NL) Zweigniederlassung
Wadenswil, a Swiss Branch of a
Dutch Private Limited Liability
Company, Steinacherstrasse 101, CH-8804
Au, CH

214 Oxford Street, London W1N  9DF, GB
(111) 06670
(732) Kimberly-Clark Worldwide, Inc.
Neenah, Wisconsin 54956, US
(111) 09689
(732) BRITISH AMREICAN TOBACCO
(BRANDS) LIMITED
Globe House, 4 Temple Place, London
WC2R 2PG, GB
(111) 03553
(732) А.Д.  АК ’’ТИКВЕШ’’ Експорт-импорт
Ц.О., Кавадарци

Prodol`uvawa, promeni, prenosi, prestanok na va`ewe, licenci
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Glasnik,

ул.’’29 Ноември’’ бр.5,1430 Кавадарци,
MK
(111) 03554
(732) А.Д.  АК ’’ТИКВЕШ’’ Експорт-импорт
Ц.О., Кавадарци
ул.’’29 Ноември’’ бр.5,1430 			
Кавадарци, MK
(111) 03555
(732) А.Д.  АК ’’ТИКВЕШ’’ Експорт-импорт
Ц.О., Кавадарци
ул.’’29 Ноември’’ бр.5,1430 			
Кавадарци, MK
(111) 04950
(732) THE UPJOHN COMPANY
Kalamazoo, Michigan 49001, US
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(111) 03564
(732) А.Д.  АК ’’ТИКВЕШ’’ Експорт-импорт
Ц.О., Кавадарци
ул.’’29 Ноември’’ бр.5, 1430 Кавадарци,
MK
(111) 00529
(732) ОХИС Органско хемиска индустрија
’Наум Наумовски - Борче’
ул.Првомајска бб ф-ка.’Билјана’, 1000
Скопје, MK
(111) 00530
(732) ОХИС Органско хемиска индустрија
’Наум Наумовски - Борче’
ул.Првомајска бб, ф-ка. ’Билјана’, 1000
Скопје, MK
(111) 00533

(111) 00371

(732) SOLUTIA INC.

(732) JOTUN A/S
Hystadvein 167, 3200 Sandefjord, NO

10300 Olive Boulevard, St. Louis, Missouri,
US

(111) 08741

(111) 00532

(732) „БОРО” - Заеднички занаетчиски
металостругарски, машинобраварски
и леарски дуќан - Скопје

(732) THE COCA - COLA COMPANY

ул.„820” б.б., Маџари, 1000 Скопје, 		
MK
(111) 03556

(111) 00521
(732) THE COCA - COLA COMPANY

(732) А.Д.  АК ’’ТИКВЕШ’’ Експорт-импорт
Ц.О., Кавадарци
ул.’’29 Ноември’’ бр.5,1430 			
Кавадарци, MK
(111) 03560
(732) А.Д.  АК ’’ТИКВЕШ’’ Експорт-импорт
Ц.О., Кавадарци
ул.’’29 Ноември’’ бр.5,1430 			
Кавадарци, MK

Trgovski marki

Atlanta, Georgia, P.O. Draver 1734, GA
30301, Atlanta, US

Atlanta, Georgia P.O. Draver 1734, GA
30301, Atlanta, US
(111) 05991
(732) BATMARK LIMITED a limited liability
company organized and existing under
the laws of England and Wales
a limited liability company organized and
existing under the laws of England and
Wales, Millbank, Knowle Green, Staines,
Middlesex, TW18 1DY, GB
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(111) 10076
(732) Фармацевтска, хемиска, козметичка
индустрија ’’АЛКАЛОИД’’ А. Д. - Скопје,
Ц.О.
бул.„Александар Македонски” бр.12, 1000
Скопје, MK
(111) 03656
(732) KONFEKCIJA MONT KOZJE, p.o.
Kozje 8, 63260 Kozje, SI
(111) 03575
(732) SOUZA CRUZ S.A.
Rua Candelaria 66 Caixa Postal 160-ZC-00,
Rio de Janeiro, RJ, BR
(111) 03576
(732) SOUZA CRUZ SA
Rua Candelaria 66 Caixa Postal 160-ZC-00,
Rio de Janeiro, BR
(111) 03578
(732) SOUZA CRUZ S.A.
Rua Candelaria 66, Caixa Postal 160-ZC-00,
Rio de Janeiro, BR
(111) 03579
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO
(BRANDS) INC.
401 South Fourth Avenue, Suite 1800
Louisville, Kentucky 40202, US
(111) 05262
(732) SEARS ROEBUCK and Co.
Sears Tower, 45th Floor, Chicago, Ilinois
60684, US
(111) 03498
(732) ПОС „ЈАКА 80” - Радовиш, Економска
единица маркетинг со развој

ул. Сава Ковачевиќ бр.15-а, 1000 Скопје ,
MK
(111) 00535
(732) Фармацевтска, хемиска, козметичка
индустрија ’’АЛКАЛОИД ’’А.Д. Скопје,
ц.о.
бул.’’Александар Македонски’’ бр.12, 1000
Скопје, MK
(111) 00940
(732) Фармацевтска, хемиска, козметичка
индустрија ’’АЛКАЛОИД’’ А. Д. - Скопје,
Ц.О.
бул. „Александар Македонски” бр. 12,
1000 Скопје, MK
(111) 00942
(732) Фармацевтска, хемиска, козметичка
индустрија ’’АЛКАЛОИД’’ А. Д. - Скопје,
Ц.О.
бул. „Александар Македонски” бр. 12,
1000 Скопје, MK
(111) 00943
(732) Фармацевтска, хемиска, козметичка
индустрија ’’АЛКАЛОИД’’ А. Д. - Скопје,
Ц.О.
бул. „Александар Македонски” бр. 12,
1000 Скопје, MK
(111) 00944
(732) Фармацевтска, хемиска, козметичка
индустрија ’’АЛКАЛОИД’’ А. Д. - Скопје,
Ц.О.
бул. „Александар Македонски” бр. 12,
1000 Скопје, MK
(111) 00945
(732) Фармацевтска, хемиска, козметичка
индустрија ’’АЛКАЛОИД’’ А. Д. - Скопје,
Ц.О.
бул. „Александар Македонски” бр. 12,
1000 Скопје, MK
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(111) 01121

(111) 01151

(732) Фармацевтска, хемиска, козметичка
индустрија ’’АЛКАЛОИД’’ А. Д. - Скопје,
Ц.О.

(732) Фармацевтска, хемиска, козметичка
индустрија ’’АЛКАЛОИД’’ А. Д. - Скопје,
Ц.О.

бул. ’’Александар Македонски’’ бр.12, 1000
Скопје, MK

бул.’’Александар Македонски’’ бр.12, 1000
Скопје, MK

(111) 03882

(111) 00248

(732) Фармацевтска, хемиска, козметичка
индустрија ’’АЛКАЛОИД’’ А. Д. - Скопје,
Ц.О.

(732) Фармацевтска, хемиска, козметичка
индустрија ’’АЛКАЛОИД’’ А. Д. - Скопје,
Ц.О.

бул.„Александар Македонски” бр.12, 1000
Скопје, MK

бул. ’’Александар Македонски’’ бр.12, 1000
Скопје, MK

(111) 01143

(111) 01154

(732) Фармацевтска, хемиска, козметичка
индустрија ’’АЛКАЛОИД’’ А. Д. - Скопје,
Ц.О.

(732) Фармацевтска, хемиска, козметичка
индустрија ’’АЛКАЛОИД’’ А. Д. - Скопје,
Ц.О.

бул.’’ Александар Македонски’’ бр.12, 1000
Скопје, MK

бул.’’Александар Македонски’’ бр.12, 1000
Скопје, MK

(111) 01147

(111) 01156

(732) Фармацевтска, хемиска, козметичка
индустрија ’’АЛКАЛОИД’’ А. Д. - Скопје,
Ц.О.

(732) Фармацевтска, хемиска, козметичка
индустрија ’’АЛКАЛОИД’’ А. Д. - Скопје,
Ц.О.

бул.’’ Александар Македонски’’ бр.12, 1000
Скопје, MK

бул.’’ Александар Македонски’’ бр.12,
1000 Скопје, MK

(111) 01149

(111) 01158

(732) Фармацевтска, хемиска, козметичка
индустрија ’’АЛКАЛОИД’’ А. Д. - Скопје,
Ц.О.

(732) Фармацевтска, хемиска, козметичка
индустрија ’’АЛКАЛОИД’’ А. Д. - Скопје,
Ц.О.

бул.’’Александар Македонски’’ бр.12,
1000 Скопје, MK

бул.’’Александар Македонски’’ бр.12,
1000 Скопје, MK

(111) 01150

(111) 01161

(732) Фармацевтска, хемиска, козметичка
индустрија ’’АЛКАЛОИД’’ А. Д. - Скопје,
Ц.О.

(732) Фармацевтска, хемиска, козметичка
индустрија ’’АЛКАЛОИД’’ А. Д. - Скопје,
Ц.О.

бул. ’’Алексанар Македонски’’ бр.12, 1000
Скопје, MK

Trgovski marki

бул.’’Александар Македонски’’ бр.12,
1000 Скопје, MK
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(111) 01162

(111) 01025

(732) Фармацевтска, хемиска, козметичка
индустрија ’’АЛКАЛОИД’’ А. Д. - Скопје,
Ц.О.

(732) Фармацевтска, хемиска, козметичка
индустрија ’’АЛКАЛОИД’’ А. Д. - Скопје,
Ц.О.

бул.’’ Александар Македонски’’ бр.12, 1000
Скопје, MK

бул. „Александар Македонски” бр. 12,
1000 Скопје, MK

(111) 01165

(111) 01032

(732) Фармацевтска, хемиска, козметичка
индустрија ’’АЛКАЛОИД’’ А. Д. - Скопје,
Ц.О.

(732) Фармацевтска, хемиска, козметичка
индустрија ’’АЛКАЛОИД’’ А. Д. - Скопје,
Ц.О.

Бул. Александар Македонски бр. 12, 1000
Скопје, MK

бул. „Александар Македонски” бр. 12,
1000 Скопје, MK

(111) 01166

(111) 01033

(732) Фармацевтска, хемиска, козметичка
индустрија ’’АЛКАЛОИД’’ А. Д. - Скопје,
Ц.О.

(732) Фармацевтска, хемиска, козметичка
индустрија ’’АЛКАЛОИД’’ А. Д. - Скопје,
Ц.О.

Бул. Александар Македонски бр. 12, 1000
Скопје, MK

бул. „Александар Македонски” бр. 12,
1000 Скопје, MK

(111) 01167

(111) 01035

(732) Фармацевтска, хемиска, козметичка
индустрија ’’АЛКАЛОИД’’ А. Д. - Скопје,
Ц.О.

(732) Фармацевтска, хемиска, козметичка
индустрија ’’АЛКАЛОИД’’ А. Д. - Скопје,
Ц.О.

Бул. Александар Македонски бр.12, 1000
Скопје, MK

бул. „Александар Македонски” бр. 12,
1000 Скопје, MK

(111) 01168

(111) 01036

(732) Фармацевтска, хемиска, козметичка
индустрија ’’АЛКАЛОИД’’ А. Д. - Скопје,
Ц.О.

(732) Фармацевтска, хемиска, козметичка
индустрија ’’АЛКАЛОИД’’ А. Д. - Скопје,
Ц.О.

Бул. Александар Македонски бр.12, 1000
Скопје, MK

бул. „Александар Македонски” бр. 12,
1000 Скопје, MK

(111) 01022

(111) 03885

(732) Фармацевтска, хемиска, козметичка
индустрија ’’АЛКАЛОИД’’ А. Д. - Скопје,
Ц.О.

(732) Dart Industries Inc.

бул. „Александар Македонски” бр. 12,
1000 Скопје, MK

14901 S. Orange Blossom Trail Orlando,
Florida 32837, US
(111) 03926
(732) ASTRAZENECA UK LIMITED

Prodol`uvawa, promeni, prenosi, prestanok na va`ewe, licenci
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(111) 03152
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO
(BRANDS) INC.

(111) 03927
(732) BIOGLAN AB,
P.O.Box 50310, S-202 13 Malmo, SE

401 South Fourth Avenue, Suite 1800,
Louisville, Kentucky 40202, US

(111) 03934

(111) 06312

(732) ZENECA LIMITED

(732) THOMSON CONSUMER ELECTRONICS
INC.

15 Stanhope Gate London W1Y 6LN, GB
(111) 03936
(732) AVECIA LIMITED

(111) 03987

Hexagon House, Blackley, Manchester M9
8ZS, GB

(732) THOMSON CONSUMER ELECTRONICS
INC.
600 North Sherman Drive, Indianapolis,
Indiana 46201, US

(111) 03939
(732) AVECIA LIMITED
Hexagon House, Blackley, Manchester M9
8ZS, GB
(111) 03951
(732) THE CELOTEX CORPORATION
4010 Boy Scout Blvd., One Metro Center,
Tampa, Florida, US
(111) 03117
(732) INDIAN RIVER INTERNATIONAL
7308 N.W. Stallings Drive, Nacogdoches,
TEXAS, US
(111) 03954
(732) ТУТУНСКИ КОМБИНАТ, АКЦИОНЕРСКО
ДРУШТВО-ПРИЛЕП

(111) 06317
(732) Guinness United Distillers & Vinters
B.V.
Molenwerf 10-12 1014 BG Amsterdam , NL
(111) 04000
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO(BRANDS)
INC
401 South Fourth Avenue, Suite 1800,
Louisville, Kentucky 40202, US
(111) 04020
(732) SASSON LICENCING CORPORATION
Lemp Building, Route 739 & Hemlock
Farms Road, Hawley, Pennsylvania, US
(111) 03357

ул.’’Марксова’’, бр.101, MK

(732) MUNDIPHARMA AG

(111) 03956
(732) СЛОЖЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА НА
ЗДРУЖЕН ТРУД ’’ЈУГОТУТУН’’  - СКОПЈЕ
Тутунски комбинат Прилеп, ул.’’Марксова’’
бр.101, Прилеп, MK
Trgovski marki

600 North Sherman Drive, Indianapolis,
Indiana 46201, US

St. Alban Vorstadt 94, CH-4006 Basel, CH
(111) 01078
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO
(BRANDS) INC.
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401 South Fourth Avenue, Suite 1800,
Louisville, Kentucky 40202, US
(111) 02624
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO
(BRANDS) LIMITEDUS
Globe House, 4 Temple Place, London
WC2R 2PG, US
(111) 02626
(732) WESTMINSTER TOBACCO COMPANY
LIMITED
Westminister House, 7 Millbank, London
SW, GB
(111) 02629
(732) BROWN & WILLIAMSON TOBACCO
CORPORATION (EXPORT) LIMITED
1500 Brows & Williamson Tower,
Louisville Galleria, Louisville, Kentucky,
US
(111) 00574
(732) Philip Morris Products S.A.
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel,
CH
(111) 03585
(732) CLAN MUNRO WHISKY LIMITED
Main Street Coabridge Scotland ML5 3RH,
GB
(111) 00679
(732) THE COCA - COLA COMPANY
Atlanta, GA 30301, State of Georgia, US
(111) 00826
(732) THE COCA - COLA COMPANY

(111) 03590
(732) THE COCA - COLA COMPANY
Atlanta GA 30301, Georgia, US
(111) 03591
(732) THE COCA - COLA COMPANY
Atlanta Georgia GA 30301, US
(111) 03657
(732) MD FOODS AMBA
Skanderborgvej 277, DK-8260 Viby J, DK,
DK
(111) 03592
(732) ENTERPRISE RENT-A-CAR COMPANY
600 Corporate Park Drive, St. Louis,
Missouri 63105, US
(111) 06636
(732) ЗДРУЖЕНИЕ ЗА СВЕТСКИ
МАКЕДОНСКИ КОНГРЕС
91480 Гевгелија, Пошт.фах 83, MK
(111) 03594
(732) COLGATE - PALMOLIVE COMPANY
300 Park Avenue, New York, N.Y. 100227499, US
(111) 03595
(732) COLGATE - PALMOLIVE COMPANY
300 Park Avenue, New York, N.Y. 100227499, US
(111) 04862
(732) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY
300 Park Avenue, New York, N.Y. 10022 , US

Atlanta, GA 30301, Georgia, US
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(111) 03598

(111) 00813

(732) Претпријатие за производство трговија
на големо и мало, увоз-извоз, „Сончев
Зрак”

(732) WORLDWIDE BRANDS, Inc.

ул.’’Димче Мирчев’’ бр.10/6, 1000 		
Скопје, MK

1209 Orange Street, Wilmington, Delaware,
US
(111) 03662
(732) Japan Tobacco Inc.

(111) 00790

2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JP

(732) MULTILAN S.A.
Churerstrasse 160 B, 8808 Pfaffikon, CH
(111) 00789
(732) BEIERSDORF AG
Unnastrasse 48, 20253 Hamburg, DE
(111) 00793
(732) Фармацевтска, хемиска, козметичка
индустрија „АЛКАЛОИД” А.Д. - Скопје,
Ц.О.
бул. „Александар Македонски” бр.12, 1000
Скопје, MK

(111) 00300
(732) Претпријатие за внатрешен и
надворешен промет, застапување
и посредување „ДИПЛОМАТИК ТРЕЈД
КОМПАНИ” Д.О.О., експорт-импорт,
Скопје
ул. „Беласица”, Скопски саем, 		
Настрешница 2, 1000 Скопје, MK
(111) 00806
(732) SCHERING AG
Postfach 65 03 11, D-13353 Berlin, DE

(111) 00794

(111) 00807

(732) Japan Tobacco Inc.

(732) SCHERING AG

2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo,
JP
(111) 00817

(111) 00742
(732) KIWI EUROPEAN HOLDINGS B.V.

(732) WARWICK INTERNATIONAL GROUP
LIMITED
Mosttyn, Holywell, Clwyd CH8 9HE,
Wales, GB
(111) 00815

Vleutensevaart 100, 3532 AD Utrecht, NL
(111) 00743

(732) Sara Lee/DE Osterreich GmbH
Mollardgasse 33, 1060 WIEN, AT

(732) Japan Tobacco Inc.
2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JP
(111) 03661
(732) WORLDWIDE  BRANDS INC.
1209 Orange Street, Wilmington,
Delaware,US
Trgovski marki

Postfach 65 03 11, DE

(111) 00066
(732) ПРВА ДЕТСКА АМБАСАДА МЕЃАШИ
- ГЕНЕРАЛЕН ДЕТСКИ КОНЗУЛАТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

бул. ’Илинден’бб, 91000 Скопје, MK

Prodol`uvawa, promeni, prenosi, prestanok na va`ewe, licenci

340 Glasnik, 12/4, str. 324-365, dekemvri 2005 Skopje

(111) 00067

(111) 00735

(732) ПРВА ДЕТСКА АМБАСАДА МЕЃАШИ
- ГЕНЕРАЛЕН ДЕТСКИ КОНЗУЛАТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

(732) BELACO LIMITED

бул. ’Илинден’ бб, 91000 Скопје, MK
(111) 00068

(732) ПРВА ДЕТСКА АМБАСАДА
МЕЃАШИ - ГЕНЕРАЛЕН ДЕТСКИ
КОНЗУЛАТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
бул. ’Илинден’ бб, 91000 Скопје,
MK
(111) 03671

(732) The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza,
Cincinnati, Ohio, US

20 St. Mary’s Parsonage Manchester M3
2NL, GB
(111) 00737
(732) DAEWOO MOTOR CO., LTD.,
Proizvodstveno trgovsko pretprijatie
199, Chongchon-dong, Puk-ku, Inchon,
KR
(111) 03600
(732) Претприкатие за производство
трговија и услуги на големо и мало
„МУЛТИПРОМ” д.о.о., експорт-импорт,
Скопје
ул.’’Петар Поп Арсов’’ бр.19/1 лок.3, 1000
Скопје, MK

(111) 05215

(111) 03601

(732) THE HOUSE OF EDGEWORTH
INCORPORATED

(732) Japan Tobacco Inc.

Grienbachstrasse 11, CH-6300 Zug, CH
(111) 03672
(732) NEW ZELAND DAIRY BOARD
Pastoral House, 25 The Terrace,
Wellington, NZ
(111) 00685
(732) Фармацевтска, хемиска, козметичка
индустрија ’’АЛКАЛОИД’’ А. Д. - Скопје,
Ц.О.
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000
Скопје, MK
(111) 00734
(732) KIRKBI A/S
DK-7190 Billund, DK

2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JP
(111) 00782
(732) Japan Tobacco Inc.
2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JP
(111) 05004
(732) HARLEQUIN ENTERPRISES LIMITED, a
Canadian Company
225 Duncan Mill Road, Don Mills, Ontario,
Canada M3B 3K9, CA
(111) 03602
(732) FMC CORPORATION
1735 Market Street, Philadelphia,
Pennsylvania 19103, US
(111) 00785
(732) A.E. AUTO PARTS LIMITED

Prodol`uvawa, promeni, prenosi, prestanok na va`ewe, licenci
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8-10 Lampton Road, Hounslow Middlesex,
TW13 1JL, GB

(111) 00811

(111) 03620

(732) A.E. AUTO PARTS LIMITED

(732) JACLYN SMITH

PO Box 10, Legrams Lane, Bradford, West
Yorkshire BD7 1NQ, GB

10398 Sunset Boulevard, Los Angeles,
California 9077, US

(111) 00779

(111) 03676

(732) BRAKE LININGS LIMITED

(732) VAUXHALL MOTORS LIMITED

20 St. Mary’s Parsonage, Manchester M3
2NL, GB

Griffin House, Osborn Road, Luton LU1
3YT, GB

(111) 05028

(111) 06669

(732) А.Д. ПИВАРА - Скопје

(732) Изработка на трикотажа ’ФОР ЛЕЈДИ’

ул. ’808’ бр.12, 91000 Скопје, MK

ул.’Антон Попов’ бр.22, MK

(111) 05029

(111) 06668

(732) А.Д. ПИВАРА - Скопје

(732) Изработка на трикотажа ’ФОР ЛЕЈДИ’

ул. ’808’ бр.12, 91000 Скопје, MK

ул.’Антон Попов’ бр.22, MK

(111) 03640

(111) 03680

(732) NOVO NORDISK A/S

(732) Друштво за производство и промет
со фармацевтски производи „ИЦН
Македонија” АД ОХИС д.о.о. Скопје

Novo Alle, DK-2880 Bagsvaerd, DK

ул. Првомајска бб, 1000 Скопје, MK

(111) 03643
(732) ROEMMERS INTERNACIONAL S.A.
Apartado 6-294, El Dorado, PA
(111) 03644
(732) ROEMMERS INTERNACIONAL S.A.
Apartado 6-294, El Dorado, PA
(111) 03645
(732) ROEMMERS INTERNACIONAL S.A.
Apartado 6-294, El Dorado, PA
(111) 03608

(111) 04953
(732) Друштво со ограничена одговорност
за надворешна и внатрешна трговија
ИЦН „ГАЛЕНИКА „- Скопје
1000 Skopje, MK
(111) 03750
(732) HENKEL-MARIBOR Podjetje za
proizvodnjo pralnih sredstev, kozmetike
in drugih kozmeticnih proizvodov in za
opravljanje trgovinske dejavnosti, d.o.o.
Industrijska 23, Maribor, SI

(732) PR NEWCO 5 LIMITED
Trgovski marki
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(111) 03688

(111) 03625

(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO

(732) THE COCA-COLA COMPANY

(BRANDS) INC.
401 South Fourth Avenue, Suite 1800
Louisville, Kentucky, 40202 , US
(111) 03689
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO
(BRANDS) LIMITED
Globe House, 4 Temple Place, London
WC2R 2PG, GB
(111) 03690
(732) BRITISH-AMERICAN TOBACCO
(BRANDS ) LIMITED
Globe House, 4 Temple Place,
London WC2R 2PG, GB
(111) 03691
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO
(BRANDS) LIMITED
Globe House, 4 Temple Place, London
WC2R 2PG, GB

Atlanta, Georgia, GA 30301, US
(111) 03626
(732) THE COCA-COLA COMPANY
Atlanta, GA 30301, Georgia, US
(111) 03707
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO
(BRANDS) LIMITED
Globe House, 4 Temple Place, London
WC2R 2PG, GB
(111) 03709
(732) THE VAPORMATIK COMPANY LIMITED
P.O. Box 58, Kestrel Way, Sowton
Industrial Estate, Exeter EX2 7NB, GB
(111) 03711
(732) THE COCA - COLA COMPANY
Atlanta, GA 30301 Georgia, US

(111) 03692

(111) 06264

(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO
(BRANDS) INC.

(732) ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED

401 South Fourth Avenue, Suite 1800,
Louisville, Kentucky 40202, US
(111) 03695
(732) BRITVIC SOFT DRINKS LIMITED
Britvic House, Broomfield Road, 		
Chelmsford,Essex CM1 1TU, GB
(111) 03622
(732) THA SEAGRAM COMPANY LTD.
Erb & Caroline Streets, Waterloo, Ontario,
CA

Grienbachstrasse 11, CH-6300 Zug, CH
(111) 06646
(732) ИНЕКС АД. ’ЕЗЕРКА’ - Охрид
ул.’15-ти Корпус’ бр.21. Охрид, MK
(111) 05669
(732) ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED
Grienbachstrasse 11, 6300 Zug, CH
(111) 03755
(732) MARS INCORPORATED
6885 Elm Street, McLean, Virginia 221013883, US

Prodol`uvawa, promeni, prenosi, prestanok na va`ewe, licenci
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(111) 03722

(111) 03731

(732) Philip Morris CR a.s.

(732) EGRI DOHANYGYAR KFT, Ungarska
Korporacija

Kutna Hora Vitezna 1 PSC 284 03, CZ
(111) 03723

Torvenyhaz, U.4, 3300 Eger, HU
(111) 03732

(732) Philip Morris CR a.s.
Kutna Hora Vitezna 1 PSC 284 03, CZ

(732) EGRI DOHANYGYAR KFT, Ungarska
Korporacija
Torvenyhaz, U.4., 3300 Eger, HU

(111) 03725
(732) Philip Morris CR a.s.

(111) 03733

Kutna Hora Vitezna 1 PSC 284 03, CZ
(111) 03726

(732) EGRI DOHANYGYAR KFT, Ungarska
Korporacija
Torvenyhaz, U.4., 3300 Eger, HU

(732) Philip Morris CR a.s.
Kutna Hora Vitezna 1 PSC 284 03, CZ

(111) 03734
(732) EGRI DOHANYGYAR KFT, Ungarska
Korporacija

(111) 03727
(732) EGRI DOHANYGYAR KFT, Ungarska
Korporacija
Torvenyhaz, U.4, 3300 Eger, HU

Torvenyhaz, U.4., 3300 Eger, HU
(111) 03735
(732) EGRI DOHANYGYAR KFT, Ungarska
Korporacija

(111) 03751
(732) EGRI DOHANYGYAR KFT, Ungarska
Korporacija
Torvenyhaz, U.4., 3300 Eger, HU

Torvenyhaz, U.4., 3300 Eger, HU
(111) 04955
(732) EGRI DOHANYGYAR KFT, Ungarska
Korporacija na

(111) 03729
(732) EGRI DOHANYGYAR KFT, Ungarska
Korporacija
Torvenyhaz, U.4, 3300 Eger, HU

Torvenyhaz, U.4, 3300 Eger, HU
(111) 03737
(732) EGRI DOHANYGYAR KFT, Ungarska
Korporacija

(111) 03772
(732) EGRI DOHANYGYAR KFT, Ungarska
Korporacija
Torvenyhaz, U.4, 3300 Eger, HU
(111) 03730
(732) EGRI DOHANYGYAR KFT, Ungarska
Korporacija

Torvenyhaz, U.4., 3300 Eger, HU
(111) 03738
(732) EGRI DOHANYGYAR KFT, Ungarska
Korporacija
Torvenyhaz, U.4., 3300 Eger, HU

Torvenyhaz, U.4, 3300 Eger, HU
Trgovski marki
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(111) 03739

(111) 03820

(732) EGRI DOHANYGYAR KFT, Ungarska
Korporacija

(732) THE COCA - COLA COMPANY

Torvenyhaz, U.4., 3300 Eger, HU

Atlanta, Georgia, GA 30301, Atlanta,
US

(111) 03740

(111) 04845

(732) EGRI DOHANYGYAR KFT, Ungarska
Korporacija

(732) ENTERPRISE RENT-A-CAR COMPANY

Torvenyhaz, U.4., 3300 Eger, HU

600 Corporate Park Drive St.Louis,
Missouri 63105, US

(111) 03760

(111) 03813

(732) THE OLVER HAMPTON & DUDLEY

(732) ENTERPRISE RENT-A-CAR COMPANY

Wolverhampton WV1 4NY, GB
(111) 03766
(732) КРОЈАЧКА РАБОТИЛНИЦА
’АЛЕКСАНДРА’С’ - Скопје,
ул.’Лисец’ бр.158, 91000 Скопјe, MK
(111) 03747
(732) Трговско друштво за трговија со
тутун, тутунски преработки
и други стоки и услуги
МАКЕДОНИЈА ТАБАК-2000
Македонија табак ДООЕЛ
експорт-импорт Скопје
ул. „Трета Македонска бригада„ бб, 1000
Скопје, MK

600 Corporate Park Drive St. Louis, Missouri
63105, US
(111) 03814
(732) Enterprise Rent-A-Car Company
600 Corporate Park Drive St. Louis,
Missouri 63105, US
(111) 03821
(732) Претпријатие за трговија на големо и
мало, угостителство, туризам,
транспорт, сообраќај и шпедиција,
увоз-извоз, Ц.О., Скопје ТЕНИКС-ПЛАВА
ЛАГУНА
ул.’Мечкин Камен’ бр.60, 91000 Скопјe,
MK

(111) 03742

(111) 03830

(732) Трговско друштво за трговија со
тутун, тутунски преработки и
други стоки и услуги  МАКЕДОНИЈА
ТАБАК-2000 Македонија табак ДООЕЛ
експорт-импорт Скопје

(732) NOVO NORDISK A/S,

ул. „Трета Македонска бригада„ бб, 1000
Скопје, MK
(111) 05048
(732) AMERICAN OPTICAL CORPORATION
14 Mechanic Street Southbridge,
Massachusetts 01550, US

Novo Alle, DK-2880 Bagsvaerd, DK
(111) 05265
(732) AMERICAN TELEPHONE AND
TELEGRAPH COMPANY
A New York Corporation, 32 Avenue of the
Americas, New York 10013, US
(111) 03843
(732) АД ’ТИКВЕШ’ Експорт-импортЦ.О.,
Кавадарци

Prodol`uvawa, promeni, prenosi, prestanok na va`ewe, licenci
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ул.’29 Ноември’ бр.5, 91430 Кавадарци,
MK
(111) 03844

(111) 04958
(732) VIVA Fernsehen GmbH
Koln HRB 24287 , DE

(732) АД ’ТИКВЕШ’ Експорт-импортЦ.О.,
Кавадарци
ул.’29 Ноември’ бр.5, 91430 Кавадарци,
MK

(111) 04884
(732) F. HOFMANN-LA ROCHE A CO
AKTIENGESELLSCHAFT
CH-4002 Bale, CH

(111) 04869
(732) Farmaceutsko-hemijska industrija „
ZDRAVLJE „ Akcioneresko dru[tvo
Vlajkova 199, Leskovac 16000, YU

(111) 04923
(732) F. HOFFMANN-LA ROCHE A CO
AKTIENGESELLSCHAFT
CH-4002 Bale, CH

(111) 00277
(732) „КЛУБ 77” Производство на облека
и продажба на мало - Скопје, Јован
Мирков, Зоран Петковски и Симеон
Петковски                       
Иван Милутиновиќ бр.20-а Скопје, MK

(111) 04896
(732) MARS INCORPORATED
6885 Elm Street, McLean, Virginia 221013883, US
(111) 04902

(111) 00362

(732)„КЛУБ 77” Производство на облека
и продажба на мало - Скопје, Јован
Мирков, Зоран Петковски и Симеон
Петковски

ул.„Иван Милутиновиќ” бр.20-а,
1000 Скопје, MK

(732) MARS INCORPORATED
6885 Elm Street, McLean, Virginia 221013883, US
(111) 04888
(732) MARS INCORPORATED
6885 Elm Street, McLean, Virginia 221013883, US

(111) 05403
(732) GALENICA ad
Batajnicki drum bb, Beograd, YU
(111) 05406

(111) 04930
(732) PACE MICRO TECHNOLOGY LIMITED
Victoria Road, Saltaire, Shipley, Bo18 3LF,
GB

(732) GALENICA ad
Batajnicki drum bb, Beograd, YU
(111) 04881
(732) TAM RAZVOJNO TEHNICKI INSTITUT,
znanstveno-raziskovalne, tehnicne
stortive d.o.o. Maribor
Ptujska c. 184, p.p. 188, Maribor, SI
Trgovski marki
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(111) 00361
(732) „КЛУБ 77” Производство на
облека и продажба на мало - Скопје,
Јован Мирков, Зоран Петковски и
Симеон Петковски
ул.„Иван Милутиновиќ” бр.20-а, 1000
Скопје, MK
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(111) 04967

(111) 04990

(732) Tenor Trademarks Limited

(732) KOLINSKA Prehrambena industrija d.d.

Oak Walk St.Petar, Jersey JE3 7 EF,
Channel Island, IS
(111) 04968
(732) Tenor Trademarks Linited
Oak Walk St.Petar, Jersey JE3 7 EF,
Channel Island, IS
(111) 04971
(732) BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GES
MBH
Wien, AT
(111) 04972
(732) BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GES
MBH,
Wien, AT
(111) 04975
(732) BO EHRINGER INGELHEIM PHARMA GES
MBH,
Wien, AT
(111) 04992
(732) KOLINSKA Prehrambena industrija d.d.
smartinska c.30, 61000 Ljubljana, SI

smartinska c.30, 61000 Ljubljana, SI
(111) 04989
(732) KOLINSKA Prehrambena industrija d.d.
smartinska c.30, 61000 Ljubljana, SI
(111) 05001
(732) HUNTSMAN ICI CHEMICALS, LLC
500 Huntsman Way Salt Lake City Utah
84108, US
(111) 05000
(732) HUNTSMAN ICI CHEMICALS, LLC
500 Huntsman Way Salt Lake City Utah
84108, US
(111) 05233
(732) KELLOGG COMPANY
One Kellogg Square, P.O.Box 3599, Battle
Creek, MI 49016-3599, US
(111) 05231
(732) KELLOGG COMPANY
One Kellogg Square, P.O.Box 3599, Battle
Creek, MI 49016-3599, US

(111) 04991

(111) 05205

(732) KOLINSKA Prehrambena industrija d.d.

(732) MARS INC.

smartinska c.30, 61000 Ljubljana, SI
(111) 05263
(732) Претпријатие за производство услуги
и трговија „Мартенд” д.о.о. експортимпорт
ул.”Народен фронт” бр.15-3/9, 1000 		
Скопјe, MK

6885 Elm Street, McLean, Virginia 221013883, US
(111) 05086
(732) Religious Technology Center
1710 Ivar Avenue, Los Angeles, California,
US
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Trgovski marki

Glasnik,

12/4, str. 324-365, dekemvri 2005 Skopje 347

(111) 05101

(111) 00493

(732) Претпријатие за меѓународна и
внатрешна шпедиција со јавни
и царински складишта „ ФЕРШПЕД „
акционерско друштво, П.О.
Скопје

(732) „КЛУБ 77” Производство на облека
и продажба на мало - Скопје, Јован
Мирков, Зоран Петковски и Симеон
Петковски                       

ул. „ Народен фронт „ бр.17, 1000 Скопје,
MK
(111) 05102
(732) Претпријатие за меѓународна и
внатрешна шпедиција со јавни
и царински складишта „ ФЕРШПЕД „
акционерско друштво, П.О. Скопје
ул. „ Народен фронт” бр.17, 1000 Скопје,
MK
(111) 05192
(732) А.Д. ОХИС „Наум Наумовски Борче” ц.о.
- Фабрика „Билјана”
ул.”Првомајска” б.б., 1000 Скопје, MK

(111) 05411
(732) А.Д. ОХИС, во мешовита сопственост,
Органско хемиска индустрија ’’Н.Н.
Борче’’, ц.о. ф-ка за синтетски влакна
Малон
ул.’’Првомајска’’ б.б., 1000 Скопје, MK
(111) 05264
(732) „БЕРИН” Претпријатие за маркетинг,
истражување и развој д.о.о. Скопје
ул.”Јани Лукровски” бр.5/1/32, 1000 Скопје,
MK
(111) 06656

(111) 05367
(732) ОХИС А.Д.  во мешовита сопственост,
Органско хемиска индустрија
„Н.Н.Борче”ц.о. фабрика „Билјана”
ул.”Првомајска”б.б., 91000 Скопје, MK
(111) 05368
(732) ОХИС А.Д.  во мешовита сопственост,
Органско хемиска индустрија
„Н.Н.Борче”ц.о. фабрика „Билјана”
ул.”Првомајска”б.б., 91000 Скопје, MK
(111) 00492
(732) „КЛУБ 77” Продство на облека и
продажба на мало - Скопје, Јован
Мирков, Зоран Петковски и Симеон
Петковски                       
ул. „Иван Милутиновиќ” бр. 20-а, 1000
Скопје, MK

Trgovski marki

ул. „Иван Милутиновиќ” бр. 20а, 1000
Скопје, MK

(732) THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED
160 Euston Road, London NW1  2BP, GB
(111) 05240
(732) THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED
160 Euston Road, London NW1 2BP, GB
(111) 05412
(732) ВИДЕКС ФОРТЕ
ул.’’Димо Хаџи Димов’’ бр.24, 1000 		
Скопје, MK
(111) 05689
(732) А.Д. РУДНИЦИ ЗА НЕМЕТАЛИ ’ДИМЧЕ
МИРЧЕВ’
ул.’Раштански пат’ б.б. Велес, MK
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(111) 05815

(111) 05324

(732) АНДЕВСКА ПЕТРА, ЗОРАН И ЛИДИЈА

(732) Фармацевтска, хемиска, козметичка
индустрија „АЛКАЛОИД” А.Д. - Скопје,
Ц.О.

ул.’’Ѓорѓи Крапчев’’ бр.9/2, 1000 Скопје,
MK
(111) 05209
(732) MARS INC.
6885 Elm Street, McLean, Virginia 221013883, US
(111) 05218
(732) ORIGINS NATURAL RESOURCES INC.
767 Fifth Avenue, New York, N.Y. 10153,
US
(111) 05255
(732) BPB UNITED KINGDOM LIMITED
c/o Head Office, East Leake, Loughborough,
Leicestershire, LE12 6HX, Registred office
at: Langley Park House, Uxbridge Road,
Slough, Berkshire SL3, 6DU, GB
(111) 05253
(732) Religious Technology Center
1710 Ivar Avenue, Los Angeles, California,
US
(111) 05337
(732) THE ERTL COMPANY INC.
Highways 136 i 20, Dyersville, Iowa 52040,
US
(111) 05323
(732) Фармацевтска, хемиска, козметичка
индустрија „АЛКАЛОИД” А.Д. - Скопје,
Ц.О.
бул.’Александар Македонски’ бр.12,
1000 Скопје, MK

бул.’Александар Македонски’ бр.12,
1000 Скопје, MK
(111) 05326
(732) Фармацевтска, хемиска, козметичка
индустрија „АЛКАЛОИД” А.Д. - Скопје,
Ц.О.
бул.’Александар Македонски’ бр.12,
1000 Скопје, MK
(111) 00239
(732) Фармацевтска, хемиска, козметичка
индустрија ’’АЛКАЛОИД’’ А. Д. - Скопје,
Ц.О.
бул. ’’Александар Македонски’’ бр.12,
1000 Скопје, MK
(111) 05305
(732) Weetabix Limited
Weetabix Mills, Burton Latimer, Kettering,
Northamptonshire NN15 5JN, GB
(111) 05583
(732) ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE
LIMITED
The Pavilions, Bridgewater Road,
Bedminster Down, Bristol BS13 8AR, GB
(111) 05584
(732) ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE
LIMITED
The Pavilions, Bridgewater Road,
Bedminster Down, Bristol BS13 8AR, GB
(111) 05585
(732) SUPRA CORPORATION OF JAPAN
CPO Box 860, Tokyo 100-91, JP
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(111) 05310

(111) 05285

(732) IRIDIUM IP LLC a Delaware limited liability
company

(732) UNILEVER N.V.

1575 Eye Street, N.W. Washington, D.C.
20005, US

Weena 455, 3013 Al Rotterdam, NL
(111) 06262
(732) UNILEVER N.V.

(111) 05516
(732) THRIFTY RENT A CAR SYSTEM,
Incorporated in the State of Oklahoma
and Located at 5330 East 31st Street,
Tulsa, Oklahoma, US

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL
(111) 06261
(732) UNILEVER N.V.
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL

(111) 05292
(732) THORN EMI PLC.

(111) 05284

4 Tenterden Street, London, GB

(732) UNILEVER N.V.
Weena 455, 3013 Al Rotterdam, NL

(111) 05290
(732) AVAYA INC.

(111) 05283

211 Mount Airy Road, Basking Ridge, New
Jersey 07920, US
(111) 00522
(732) Претпријатие за производство
на теписи, конфекција и сервис
„МАКЕДОНСКИ ФОЛКЛОР” А.Д.
бул.’’Александар Македонски’’ бр.8, 1000
Скопје, MK

(732) UNILEVER N.V.
Weena 455, 3013 Al Rotterdam, NL
(111) 05282
(732) UNILEVER N.V.
Weena 455, 3013 Al Rotterdam, NL
(111) 06263
(732) UNILEVER N.V.

(111) 05416
(732) Schlossbrauerei Kaltenberg Irmingard
Prinzessin von Bayern KG
Schlossstrasse 8, 82269 Geltendorf, DE
(111) 06260

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL
(111) 05281
(732) UNILEVER N.V.
Weena 455, 3013 Al Rotterdam, NL

(732) UNILEVER N.V.

(111) 052990

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL
(111) 05286

(732) PFIZER INC.
235 East 42nd Street, New York, New
York, US

(732) UNILEVER N.V.
Weena 455, 3013 Al Rotterdam, NL
Trgovski marki
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(111) 05505
(732) VISA INTERNATIONAL SERVICE
ASSOCIATION
900 Metro Center Blvd., Foster City,
California 94404, US
(111) 05349
(732) WORLD INVESTMENT COMPANY LIMITED
Windsor House, 50 Victoria Street, London
SW1H ONL, GB
(111) 05759
(732) PLIVA Farmaceutska, kemijska,
prehrambena i kozmeticka industrija
dionicko drustvo
Vukovarska avenija 49, 41000 Zagreb, HR
(111) 05764
(732) PLIVA Farmaceutska, kemijska,
prehrambena i kozmeticka industrija
dionicko drustvo
Vukovarska avenija 49, 41000 Zagreb, HR
(111) 05346
(732) BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA
Ges mbH - Wien, AT
(111) 05347
(732) MARS INC.
6885 Elm Street, Mc. Lean, Virginia
22101-3883, US
(111) 05718
(732) ППУП ’ГОРИНГ’ увоз-извоз, Охрид
ул.’Питу Гули’ бр.25, Охрид, MK
(111) 00360
(732) КЛУБ 77 Производство на облека и
продажба на мало - Скопје

Јован Мирков, Зоран Петковски и Симеон
Петковски, MK
(111) 06042
(732) NBA PROPERTIES, INC.
Olympic Tower, 645 Fifth Avenue, New York,
New York 10022, US
(111) 05382
(732) HARLEQUIN ENTERPRISES LIMITED
225 Duncan Mill Road, Don Mills, Ontario,
Canada M3B 3KD, US
(111) 05372
(732) HARLEQUIN ENTERPRISES LIMITED, a
Canadian Company
225 Duncan Mill Road, Don Mills, Ontario,
Canada M3B 3K9, CA
(111) 05506
(732) HARLEQUIN ENTERPRISES LIMITED, a
Canadian Company
225 Duncan Mill Road, Don Mills, Ontario,
CA
(111) 05783
(732) THE HOUSE OF EDGEWORTH
INCORPORATED
Grienbachstrasse 11, CH-6300 Zug, CH
(111) 05354
(732) ASCO GROUP LIMITED
3333 New Hyde Park Road, New Hyde
Park, NY 11042, US
(111) 05591
(732) ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE
LIMITED
The Pavilions, Bridgewater Road,
Bedminster Down, Bristol BS13 8AR, GB
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(111) 05357

(111) 03650

(732) BGI BRANDS N.V.

(732) EAN International

6J.B. Gorsiraweg, Curacao, AN

145 Rue Royale, 1000 Brussels, BE

(111) 05360

(111) 05175

(732) Cafe Bar International BV

(732) П.Т.П. „БЕЛА” д.о.о. експорт-импорт

Stephensonweg 18, 4207 HB, Gorinchem,
NL
(111) 05387

ул.’Мите Богоевски’ бр.73,, MK
(111) 05390
(732) Eli Lilly and Company, (an Indiana
Corporation)

(732) MARS INC.
6885 Elm Street, McLEAN, Virginia 221013883, US

Lilly Corporate Center, Indianapolis, Indiana,
US

(111) 05520

(111) 05391

(732) DANDY SAKIZ VE SEKERLEME SANAYII
A.S.

(732) Eli Lilly and Company, (an Indiana
Corporation)

Mahmutbey Merkez Mahallesi, Tasocaklari
Yolu No.9/11, Bagcilar 34550 Istanbul, TR

Lilly Corporate Center Indianapolis,
Indiana, US

(111) 05519

(111) 05392

(732) DANDY SAKIZ VE SEKERLEME SANAYII
A.S.

(732) Eli Lilly and Company, (an Indiana
Corporation)

Mahmutbey Merker Mahallesi, Tasocaklari
Yolu No.9/11, Bagcilar 34550 Istanbul, TR

Lilly Corporate Center Indianapolis, Indiana,
US

(111) 05521

(111) 05393

(732) DANDY SAKIZ VE SEKERLEME SANAYII
A.S.

(732) Eli Lilly and Company, (an Indiana
Corporation)

Mahmutbey Merkez Mahallesi, Tasocaklari
Yolu No.9/11, Bagcilar 34550 Istanbul, TR

Lilly Corporate Center, Indianapolis,
Indiana, US

(111) 05784

(111) 05394

(732) ПОС ’’ЈАКА 80’’ - Радовиш, Економска
единица маркетинг со развој

(732) Eli Lilly and Company, (an Indiana
Corporation)

ул.”Сава Ковачевиќ” бр.15-а, 1000 		
Скопје, MK

Lilly Corporate Center, Indianapolis,
Indiana, US

(111) 03649

(111) 05395

(732) EAN International

(732) Eli Lilly and Company, (an Indiana
Corporation)

145 Rue Royale, 1000 Brussels, BE
Trgovski marki
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Lilly Corporate Center, Indianapolis, Indiana,
US
(111) 05398
(732) Eli Lilly and Company, (an Indiana
Corporation)
Lilly Corporate Center, Indianapolis,
Indiana, US
(111) 05522
(732) Eli Lilly and Company, (an Indiana
Corporation)
Lilly Corporate Center, Indianapolis,
Indiana, US
(111) 05586
(732) CUSSONS (INTERNATIONAL) LIMITED
Cussons House, Bird Hall Lane,
Stockport, Cheshire SK30XN, GB
(111) 05770
(732) ’’ФОРТУНА’’ Претпријатие за
производство, трговија и услуги,
експорт-импорт, д.о.о.
ул.„Илинденска” бр.41, 1000 Скопје, MK
(111) 05509
(732) Претпријатие за промет и услуги
„АЛМАКО-ТРЕЈДИНГ ДОО Скопје
ул.’’Осма ударна бригада’’бр. 20-1, 1000
Скопје, MK
(111) 05526
(732) SOYUM TEKSTIL ANONIM SIRKETI
Merkez Mahallesi,Baglar Cd. Kinali Ciflik
Sk.No 2/3 Bagcilar Istanbul, TR
(111) 05771
(732) Републички завод за трансфузиологија
- Скопје

(111) 05772
(732) Републички завод за трансфузиологија
- Скопје
ул.’’Водњанска’’ бр.17,1000 Скопје, MK
(111) 05513
(732) АСТИБО - Холдинг А.Д., Штип
ул.’’Гоце Делчев’’бр.34, Штип, MK
(111) 05514
(732) АСТИБО - Холдинг А.Д., Штип
ул.’’Гоце Делчев’’бр.34, Штип, MK
(111) 05455
(732) Pay TV Properties Limited
Austrasse 27, 94490 Vaduz, LI
(111) 05420
(732) Kia Motors Corporation
992-28, Siheung-dong, Guro-ku, Seoul, KR
(111) 05424
(732) The Population Council, Inc.
One Dag Hammarskjold Plaza, New York,
New York 10017, US
(111) 05682
(732) Prehrambena industrija „Bambi” A.D. sa
p.o.
ul. „Djure Djakovica” b.b., 12000 Pozarevac,
YU
(111) 05428
(732) Претпријатие за промет и услуги
„АЛМАКO” експорт-импорт д.о.о.,
Скопје
ул.”8-ма Ударна бригада” бр.20-а, 1000
Скопје, MK

ул.’’Водњанска’’ бр.17, 1000 Скопје, MK
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ул.’’Пеце Котески’’б.б., Прилеп, MK

(732) Претпријатие за машиноградба и
посредување во прометот импортекспорт
ДТЦ ’’Мавровка” 3 кат, 1000 Скопје, MK
(111) 05692
(732) Трговско претпријатие на големо и
мало „ИНТЕР ФАЛКО” извоз-увоз ц.о.
- Скопје
бул. Јане Сандански бр.21/7/5 1000 		
Скопје, MK
(111) 05430
(732) ШТЕДИЛНИЦА ИНТЕР ФА ЛКО
бул.’’Партизански одреди’’ 123, 1000
Скопје, MK
(111) 05693
(732) Трговско претпријатие „ИНО СПЕКТАР”
д.о.о. експорт-импорт - Скопје
бул.’АВНОЈ’ бр.34, 1000 Скопје, MK
(111) 05435
(732) Прехранбена индустрија „ВИТАМИНКА”
А.Д. Прилеп
ул.’’Пеце Котески’’ б.б., Прилеп, MK

(111) 05439
(732) Прехранбена индустрија „ВИТАМИНКА”
А.Д. Прилеп
ул.’’Пеце Котески’’б.б., Прилеп, MK
(111) 05440
(732) Прехранбена индустрија „ВИТАМИНКА”
А.Д. Прилеп
ул.’’Пеце Котески’’б.б., Прилеп, MK
(111) 05441
(732) Прехранбена индустрија „ВИТАМИНКА”
А.Д. Прилеп
ул.’’Пеце Котески’’б.б., Прилеп, MK
(111) 05442
(732) Прехранбена индустрија „ВИТАМИНКА”
А.Д. Прилеп
ул.’’Пеце Котески’’б.б., Прилеп, MK
(111) 05700
(732) Друштво за производтсво и промет
на фармацевтски производи „ИЦН”
Македонија, АД ОХИС д.о.о.
ул. Првомајска бб, 1000 Скопје, MK

(111) 05436

(111) 05803

(732) Прехранбена индустрија „ВИТАМИНКА”
А.Д. Прилеп

(732) Друштво за производство и
промет на фармацевтски производи „
ИЦН Македонија”, АД ОХИС д.о.о.

ул.’’Пеце Котески’’б.б., Прилеп, MK
(111) 05437
(732) Прехранбена индустрија „ВИТАМИНКА”
А.Д. Прилеп
ул.’’Пеце Котески’’б.б., Прилеп, MK

ул. Првомајска бб, 1000 Скопје, MK
(111) 05862
(732) „ICN YUGOSLAVIJA” a.d. Beograd-Zemun
Batajnicki drum bb, YU

(111) 05438

(111) 05805

(732) Прехранбена индустрија „ВИТАМИНКА”
А.Д. Прилеп

(732) ’’ICN JUGOSLAVIA’’ a.d. Beograd - Zemun

Trgovski marki

Batajnicki drum b.b, YU
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(111) 05460

(111) 05531

(732) ГОЛДМАК А.Д.

(732) СТОПАНСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА

бул.’’А. Македонски’’б.б., Радовиш, MK

ул.’Димитрие Чуповски’ бр.13, MK

(111) 05670

(111) 05549

(732) „AXE”

(732) Тетекс - Банка А.Д. Скопје

Rue de la Tombe-Issoir 23, Pariz, FR

ул.’Маршал Тито бр.30, MK

(111) 05492

(111) 05550

(732) E.R. SQUIBB & SONS, L.L.C. Corporation
of Delaware Lawrenceville

(732) Тетекс - Банка А.Д. Скопје

Lawrenceville-Princeton Road, Princeton
New Jersey 08540, US
(111) 05499
(732) Philip Morris Products S.A.
Quai Jeanrenaud 3, 2003 Neuchatel, CH
(111) 05494
(732) Lubuska Wytwornia Wodek Gatunkowych
„Polmos” w Zielonej Gorze Spolka
Akcyjna Jednosci 59, 65-018 Zielona Gora,
PL
(111) 05488
(732) „PLIVA” Farmaceutska, kemijska,
prehrambena i kozmeticka industrija D.D.
Vukovarska avenija 49, 41000 Zagreb, HR
(111) 05528
(732) „PLIVA” Farmaceutska, kemijska,
prehrambena i kozmeticka industrija D.D.
Vukovarska avenija 49, 41000 Zagreb , HR
(111) 05722
(732) „PLIVA” Farmaceutska, kemijska,
prehrambena i kozmeticka industrija D.D.

ул.’Маршал Тито бр.30, MK
(111) 05551
(732) Тетекс - Банка А.Д. Скопје
ул.’Маршал Тито бр.30, MK
(111) 05534
(732) „PLIVA” Farmaceutska, kemijska,
prehrambena i kozmeticka industrija D.D.
Vukovarska avenija 49, 41000 Zagreb, HR
(111) 05536
(732) „PLIVA” Farmaceutska, kemijska,
prehrambena i kozmeticka industrija D.D.
Vukovarska avenija 49, HR
(111) 05539
(732) „PLIVA” Farmaceutska, kemijska,
prehrambena i kozmeticka industrija D.D.
Vukovarska avenija 49, 41000 Zagreb, HR
(111) 05540
(732) „PLIVA” Farmaceutska, kemijska,
prehrambena i kozmeticka industrija D.D.
Vukovarska avenija 49, 41000 Zagreb, HR

Vukovarska avenija 49, 41000 Zagreb, HR
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(111) 05542

(111) 05564

(732) „PLIVA” Farmaceutska, kemijska,
prehrambena i kozmeticka industrija D.D.

(732) Revlon Consumer Products Corporation

Vukovarska avenija 49, 41000 Zagreb, HR

625 Madison Avenue, New York, New York
10022, US

(111) 05774

(111) 05566

(732) ’’ВИТАМИНКА’’ Прехранбена индустрија
А.Д. - Прилеп

(732) Revlon Consumer Products Corporation

ул.’Пеце Котески ’б.б., Прилеп, MK

625 Madison Avenue, New York, New York
10022, US

(111) 06437

(111) 05569

(732) KENNETH E. FLICK, citizem of USA

(732) Revlon Consumer Products Corporation

981 North Burnt Hickory Road,
Douglasville, Georgia 30134, US

625 Madison Avenue, New York, New York
10022, US

(111) 06438

(111) 05611

(732) KENNETH E. FLICK, citizem of USA

(732) ChevronTexaco Global Energy Inc.
organized under the laws of the State of
Delaware, US and having a principal place
of business at

981 North Burnt Hickory Road,
Douglasville, Georgia 30134, US
(111) 05560

(732) Revlon Consumer Products
Corporation
625 Madison Avenue, New York,
New York 10022, US
(111) 05561
(732) Revlon Consumer Products Corporation
625 Madison Avenue, New York New York
10022, US
(111) 05562
(732) Revlon Consumer Products Corporation
625 Madison Avenue, New York, New York
10022, US
(111) 05563
(732) Revlon Consumer Products Corporation
625 Madison Avenue, New York, New York
10022, US
Trgovski marki

6001 Bollinger Canyon Road, San Ramon,
California 94583, US
(111) 05610
(732) ChevronTexaco Global Energy Inc.
organized under the laws of the State of
Delaware, US and having a principal place
of business at
6001 Bollinger Canyon Road, San Ramon,
California 94583, US
(111) 05612
(732) ChevronTexaco Global Energy Inc.
organized under the laws of the State of
Delaware, US and having a principal place
of business at
6001 Bollinger Canyon Road, San Ramon,
California 94583, US
(111) 05613
(732) ChevronTexaco Global Energy Inc.
organized under the laws of the State of
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Delaware, US and having a principal place
of business at

6001 Bollinger Canyon Road, San
Ramon, California 94583, US

(111) 05661
(732) NBA PROPERTIES, INC.
Olympic Tower Bldg., 645 Fifth Avenue,
New York, New York 10022, US

(111) 05624

(111) 05660

(732) E.R. SQUIBB & SONS, L.L.C. Corporation
of Delaware Lawrenceville

(732) NBA PROPERTIES, INC.

Lawrenceville-Princenton Road,
Princeton, New Jersey 08540, US
(111) 05601
(732) „PLIVA” Farmaceutska, kemijska,
prehrambena i kozmeticka industrija D.D.
Vukovarska avenija 49, 41000 Zagreb, HR
(111) 05602
(732) „PLIVA” Farmaceutska, kemijska,
prehrambena i kozmeticka industrija D.D.
Vukovarska avenija 49, 41000 Zagreb, HR
(111) 05810
(732) ’’ICN JUGOSLAVIA’’ a.d. Beograd - Zemun
Batajnicki drum b.b., YU

Olympic Tower Bldg. 645 Fifth Avenue, New
York, New York 10022, US
(111) 05625
(732) NBA PROPERTIES, INC.
Olympic Tower Pldg., US
(111) 05663
(732) NBA PROPERTIES, INC.
Olympic Tower Bldg., 645 Fifth Avenue,
New York, New York 10022, US
(111) 05855
(732) „АГРОУНИЈА” ДОО - Скопје
Производно трговско претпријатие DTC
’Mavrovka’, lamela C-5kat Skopje, MK

(111) 05639

(111) 00238

(732) „ICN JUGOSLAVIJA” a.d. Beograd Zemun,

(732) Фармацевтска, хемиска, козметичка
индустрија ’’АЛКАЛОИД’’ А. Д. - Скопје,
Ц.О.

Batajnicki drum b.b., YU
(111) 05628
(732) MD Foods amba
Skanderborgvej 277, DK-8260 Viby J, DK
(111) 05662
(732) NBA PROPERTIES, INC.
Olympic Tower Bldg., 645 Fifth Avenue, New
York, New York 10022, US

бул.’’Александар Македонски’’ бр.12,
1000 Скопје, MK
(111) 00237
(732) Фармацевтска, хемиска, козметичка
индустрија ’’АЛКАЛОИД’’ А. Д. - Скопје,
Ц.О.
бул. ’’Александар Македонски’’ бр.12, 1000
Скопје, MK
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(111) 05630

(111) 04874

(732) Revlon Consumer Products Corporation

(732) SARA LEE CORPORATION, A Maryland
corporation

625 Madison Avenue, New York, New York
10022, US
(111) 05603
(732) „PLIVA” Farmaceutska, kemijska,
prehrambena i kozmeticka industrija D.D.
Vukovarska avenija 49, 41000 Zagreb, HR

(111) 05947
(732) KNORR-NAHRMITTEL
AKTIENGESELLSCHAFT
Thayngen, CH

(111) 05605
(732) THE COCA-COLA COMPANY
Atlanta, Georgia, US

(111) 05388
(732) Japan Tobacco Inc.
2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JP

(111) 05631
(732) ARDATH TOBACCO COMPANY LIMITED
Globe House, 4 Temple Place, London
WC2R 2PG, England, GB
(111) 05622
(732) Laboratoire Guerbet

(111) 02463
(732) HOLLISTER INCORPORATED
2000 Hollister Drive, P.O. Box 250,
Libertyvile, Illinois, 60048, US, US
(111) 01914

Boite postale 50400; 95943 Roissy CDG;
Cedex, FR
(111) 05621
(732) Laboratoire Guerbet

(732) RJR - MACDONALD INC.
One First Canadian Place, TORONTO,
ONTARIO, CANADA M5X 1E8, CA
(111) 04107

Boite postale 50400; 95943 Roissy CDG;
Cedex, FR
(111) 05636
(732) Lipha; Lyonnaise Industrielle
Pharmaceutique S.A.
34, rue Saint-Romain F-69379 Lyon cedex
OB, FR
(111) 05671
(732) American-Cigarette Company (Overseas)
Limited
Grienbachstrasse 11, CH-6300 Zug, CH

Trgovski marki

A Maryland Corporation, 401 Hanes Mill
Road, Winston-Salem, North Carolina
27105, US

(732) PPG Industries Ohio, Inc., a Delaware
corporation
3800 West 143rd Street, Cleveland, Ohio
44111, US
(111) 03432
(732) VISKASE CORPORATION
6855 West 65th Street, Chicago, Illinois, US
(111) 01097
(732) „LEK” d.d. Ljubljana
Verovskova 57, 61107 Ljubljana, SI
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(111) 04214

(111) 06370

(732) LEK D.D.

(732) VAUXHALL MOTORS LIMITED

Veroskova 57, 61107 Ljubljana, SI

Luton, GB

(111) 04220

(111) 02583

(732) LEK D.D.

(732) HENKEL - ZLATOROG, D.O.O.

Veroskova 57, 61107 Ljubljana, SI

Industrijska 23, Maribor, SI

(111) 04221

(111) 02586

(732) LEK D.D.

(732) HENKEL SLOVENIJA, podjetje za
proizvodnjo pralnih sredstev , kozmetike
in drugih kemickih  proizvodov in za
izvajanje  trgovinske dejavnosti d.o.o.

Veroskova 57, 61107 Ljubljana, SI
(111) 04222
(732) LEK D.D.
Verovskova 57, 1526 Ljubljana, SI
(111) 04223
(732) LEK D.D.
Veroskova 57, 61107 Ljubljana, SI
(111) 04236
(732) ARJO WIGGINS LIMITED
Gateway House, Basing View, Basingstoke,
Hampshire RG 21 2EE, GB
(111) 01939
(732) IND COOPE LTD.
107 Station Street Burton upon Trent,
Staffordshire DE 14 1BZ, GB
(111) 06368
(732) VAUXHALL MOTORS LIMITED
Griffin House, Osborn Road, Luton, LU1 3YT,
GB
(111) 06369
(732) VAUXHALL MOTORS LIMITED

Industrijska br.23, Maribor, SI
(111) 04254
(732) HENKEL SLOVENIJA podjetje za
proizvodnjo pralnih sredstev, kozmetike
in drugih kemicnih proizvodov in za
opravljanje trgovinske dejavnosti d.o.o.
industrijaska 23, Maribor, SI
(111) 02610
(732) HI-TEC SPORTS PLC AVIATION WAY
Southend-on-Sea, Essex SS2 6GH, GB
(111) 06882
(732) Conopco Inc.
390 Park Avenue, New York, New York
10022, US
(111) 01952
(732) ISLAND ARTISTS LIMITED
West Bay Street, Nassau, BS
(111) 01953
(732) KONFEKCIJA LISCA SEVNICA, p.o.
Presernova 4, 68290 Sevnica, SI

Luton, GB

Prodol`uvawa, promeni, prenosi, prestanok na va`ewe, licenci

Trgovski marki
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(111) 01954

(111) 04359

(732) KONFEKCIJA LISCA SEVNICA, p.o.

(732) KNORR-NAHRMITTEL
AKTIENGESELLSCHAFT

Presernova 4, 68290 Sevnica, SI
(111) 01955
(732) KONFEKCIJA LISCA SEVNICA, p.o.
Presernova 4, 68290 Sevnica, SI
(111) 01956

Presernova 4, 68290 Sevnica, SI
(111) 01308
(732) MILLER BREWING COMPANY
3939 West Highland Boulevard,
Milwaukee, Wisconsin 53201, US
(111) 02005

(111) 04316

(732) ZORKA - PHARMA SA P.O. DD U
MESOVITOJ SVOJINI ZA PROIZVODNJU
FARMACEUTSKIH PROIZVODA I FINIH
HEMIKALIJA
Narodnih Heroja b.b., Sabac, YU
(111) 02864

(111) 04400
(732) PEDRO DOMECQ S.A.

(732) DRIVER - HARRIS COMPANY
308 Middlesex Street, Harrison, New
Jersey 07029, US
(111) 01340
(732) ASCO GROUP LIMITED
3333 New Hyde Park Road, Suite 305, New
Hude Park, New York, 11042, US
(111) 02102

80, Apartado, Jerez de la Frontera, Gadiz,
ES
(111) 06354
(732) HENKEL - SLOVENIJA Podjetje za
proizvodnjo pralnih sredstev, kozmetike
in drugih kemi~nih proizvodov in za
opravljanje trgovinske dejavnosti, d.o.o.
Industrijska 23, Maribor, SI
(111) 02666

(732) SHULTON, INC.

(732) McKESSON CORPORATION

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati,
Ohio, US

Trgovski marki

(111) 04384

6 Connaught Place, London W2 2EZ, GB

Quai Jeanrenaud 3 CH-2000 Neuchatel, CH

Thayngen, CH

(732) KNORR-NAHRMITTEL
AKTIENGESELLSCHAFT

(732) RANK LEISURE HOLDINGS PLC

(732) Philip Morris Products S.A.

(732) KNORR-NAHRMITTEL
AKTIENGESELLSCHAFT

(111) 02487

Thayngen, CH

(732) KONFEKCIJA LISCA SEVNICA, p.o.

(111) 02484

Thayngen, CH

One Post Street, San Francisco, California
94104, US
(111) 01722
(732) FISONS LIMITED
RPR House,50 Kings Hill Avenue,Kings

Prodol`uvawa, promeni, prenosi, prestanok na va`ewe, licenci
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Hill,West Malling, Kent, ME19 4AH, GB

Industrijska 23, Maribor, SI

(111) 06355

(111) 04527

(732) FISONS LIMITED

(732) HENKEL - ZLATOROG d.o.o.

RPR House, 50 Kings Hill Avenue, Kings Hill,
West Malling Kent, ME19 4AH , GB
(111) 01738
(732) FISONS PLC
Fison House, Princes Street, Ipswich IP1
1QH, GB
(111) 04417
(732) MAGNET RECORDS LIMITED
Magnet House, 22 York Street, London W1H
1FD, GB
(111) 03182
(732) REVLON (Suisse) S.A.
Limmatstrasse 275, Zurich, CH

Industrijska 23, Maribor, SI
(111) 02181
(732) THE COCA - COLA COMPANY
310 North Avenue, New York, Atlanta,
Georgia, US
(111) 02194
(732) THE COCA - COLA COMPANY
310 North Avenue, N.Y. Atlanta, Georgia, US
(111) 04537
(732) SOUR PLIVA, Farmaceutska, kemijska,
prehranbena i kozmeticka industrija,
n.sol.o.
Ive Lole Ribara 89, 41001, Zagreb, HR

(111) 01841

(111) 03268

(732) DR. AUGUST OETKER Nahrungsmittel KG

(732) TAKEDA CHEMICAL INDUSTRIES, LTD.

Lutterstrasse 14, 33617 Bielefeld, DE
(111) 01849
(732) „KRKA” Tovarna zdravil, p.o.
Novo Mesto, Cesta Herojev 45, 68000 Novo
Mesto, SI
(111) 04473
(732) B.A.T. (U.K. & EHPORT) LIMITED
Westminster House 7, Millbank, London, GB
(111) 04525
(732) HENKEL - ZLATOROG d.o.o.
Industrijska 23, Maribor, SI
(111) 04526

1-1 Doshomachi 4-chome, CHuo-ku, Osaka,
JP
(111) 03270
(732) TAKEDA CHEMICAL INDUSTRIES, LTD.
1-1 Doshomachi 4-chome, CHuo-ku,
Osaka, JP
(111) 03271
(732) TAKEDA CHEMICAL INDUSTRIES, LTD.
1-1 Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka,
JP
(111) 02235
(732) ITT CORPORATION
320 Park Avenue, New York, N.Y. 10022, US

(732) HENKEL - ZLATOROG d.o.o.
Prodol`uvawa, promeni, prenosi, prestanok na va`ewe, licenci

Trgovski marki
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(111) 02269

(111) 04685

(732) MERCK & CO., INC.

(732) KRKA, Tovarna zdravil p.o. Novo Mesto

One Merck Drive, P.O. Box 100, Whitehouse
Station, New Jersey, 08889-0100, US
(111) 02274

Cesta Herojev 45, 68000 Novo Mesto, SI
(111) 04691
(732) KRKA, Tovarna zdravil p.o. Novo Mesto

(732) MERCK & CO., INC.
One Merck Drive, P.O. Box 100, Whitehouse
Station, 08889-0100, US

Cesta Herojev 45, 68000 Novo Mesto, SI
(111) 02880
(732) EXIDE CORPORATION

(111) 02275
(732) MERCK & CO., INC.
One Merck Drive, P.O. Box 100, Whitehouse
Station, New Jersey, 08889-0100, US

645 Penn Street, Reading, Pennsylvania
19601, US
(111) 02384
(732) PALOMA-SLADKOGORSKA TOVARNA
PAPIRJA

(111) 02276
(732) MERCK & CO., INC.
One Merck Drive, P.O. Box 100, Whitehouse
Station, New Jersey, 08889-0100, US

SLADKI VRH, p.o. 62214, SLADKI VRH 1, SI
(111) 04743
(732) KRKA, Tovarna zdravil p.o. Novo Mesto

(111) 02282

Cesta Herojev 45, 68000 Novo Mesto, SI

(732) MERCK & CO., INC.
One Merck Drive, P.O. Box 100, Whitehouse
Station, New Jersey, 08889-0100, US
(111) 02285

(111) 02427
(732) SALONIT ANHOVO Industrija cementa in
azbestcementa
Anhovo, SI

(732) MERCK & CO., INC.
One Merck Drive, P.O. Box 100, Whitehouse
Station, New Jersey, 08889-0100, US
(111) 02286

(111) 02439
(732) LEK D.D.
Verovskova 57, 61107 Ljubljana, SI

(732) MERCK & CO., INC.
One Merck Drive, P.O. Box 100, Whitehouse
Station, New Jersey, 08889-0100, US

(111) 06381
(732) THE AMERICAN TOBACCO COMPANY
New Jersey, New York, N.Y., US

(111) 02289

(111) 04980

(732) MERCK & CO., INC.
One Merck Drive, P.O. Box 100, Whitehouse
Station, New Jersey, US

(732) BRITISH-AMERICAN TOBACCO
(GERMANY) GmbH
Alsterufer 4, Postfach 30 06 60, 203147
HAMBURG, DE

Trgovski marki

Prodol`uvawa, promeni, prenosi, prestanok na va`ewe, licenci
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PRESTANOK NA VA@EWE PO BARAWE NA SOPSTVENIKIKOT
(11) 08179
(73) EFG Bank European Financial Group S.A.
Quai du Seujet 24 Case Postale 1211
Geneva 2, CH

Prodol`uvawa, promeni, prenosi, prestanok na va`ewe, licenci

Trgovski marki
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NI[TAVNOST NA TRGOVSKA MARKA
(111) 010230
(450) 31.03.2005
(580) 16.11.2005

SPOJUVAWE NA FIRMA
(111) 02637
(450) 30.06.1996
(580) 06.12.2005
(732) Imasco Limited-Imasco Limitee
3810 St. Antonio Street
Montreal Quebec H4C 185, CA
(111) 03092
(732) MANPOWER INC., a Wisconsin
corporation
5301 North Ironwood Road Milwaukee,
Wisconsin, US

Trgovski marki

Prodol`uvawa, promeni, prenosi, prestanok na va`ewe, licenci
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ISPRAVKI
(111) 03123

(111) 06407

(450) 30.06.1996

(450) 31.03.1998

Se vr{i ispravka na prodol`uvaweto
na va`eweto na trogovskata marka namesto do
19.09.2010 treba da glasi:
(181) 15. 10.2010
(580) 30.06.2005

Se vr{i ispravka na nazivot na 		
nositelot na trgovskata marka i toa
namesto Aventis CropScience UK Limited
Hauxton, Cambridge GB2 5HU, GB treba
da glasi:

(111) 06319

(732) Aventis CropScience UK Limited Hauxton,
Cambridge CB2 5HU, GB

(450) 31.03.1998

(580) 06.06.2005

Se vr{i ispravka na nazivot na 		
nositelot na trgovskata marka i toa
namesto Aventis CropScience UK Limited
Hauxton, Cambridge GB2 5HU, GB treba
da glasi:
(732) Aventis CropScience UK Limited Hauxton,
Cambridge CB2 5HU, GB
(580) 21.06.2005

(111) 06408
(450) 31.03.1998
Se vr{i ispravka na nazivot na 		
nositelot na trgovskata marka i toa
namesto Aventis CropScience UK Limited
Hauxton, Cambridge GB2 5HU, GB treba
da glasi:

(111) 06405

(732) Aventis CropScience UK Limited Hauxton,
Cambridge CB2 5HU, GB

(450) 31.03.1998

(580) 07.06.2005

Se vr{i ispravka na adresata na 		
nositelot na trgovskata marka i toa
namesto Aventis CropScience UK Limited
Hauxton, Cambridge GB2 5HU, GB treba
da glasi:
(732) Aventis CropScience UK Limited Hauxton,
Cambridge CB2 5HU, GB
(580) 07.06.2005

(111) 06409
(450) 31.03.1998
Se vr{i ispravka na nazivot na 		
nositelot na trgovskata marka i toa
namesto Aventis CropScience UK Limited
Hauxton, Cambridge GB2 5HU, GB treba
da glasi:
(732) Aventis CropScience UK Limited Hauxton,
Cambridge CB2 5HU, GB
(580) 07.06.2005

Prodol`uvawa, promeni, prenosi, prestanok na va`ewe, licenci
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(111) 06319
(450) 30.09.1996
Se vr{i ispravka na nazivot na 		
nositelot na trgovskata marka i toa
namesto UCB, S.A. Alee de la Recherche,
60, B-1070 Bruxelles, BE treba da glasi:
(732) UCB, S.A. Allee de la Recherche,
60, B-1070 Bruxelles, BE
(580) 21.06.2005
(111) 06319
(450) 31.03.2003
Se vr{i ispravka na nazivot na 		
nositelot na trgovskata marka i toa
namesto Cadbury Ireland Ltd. (an Iristh
Company) Malahide Road, Colock, Dublin 5,
IE treba da glasi:
(732) Cadbury Ireland Ltd. (an Irish Company)
Malahide Road, Colock, Dublin 5, IE
(580) 21.06.2005
(111) 06821
(450) 31.12.2003
Se vr{i ispravka na nazivot na 		
nositelot na trgovskata marka i toa
namesto Tommy Hilfiger Licensng, Inc. 913
N. Market Street, Wilmington, Delaware
19801, US treba da glasi:
(732) Cadbury Ireland Ltd. (an Irish Company)
Tommy Hilfiger Licensing, Inc. 913 N. Market
Street, Wilmington, Delaware 19801, US
(580) 21.06.2005

Trgovski marki

Prodol`uvawa, promeni, prenosi, prestanok na va`ewe, licenci
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GRBOVI, ZNAMIWA I DRUGI DR@AVNI AMBLEMI,
KRATENKI ILI NAZIVI NA ME|UNARODNI I
ME|UDR@AVNI ORGANIZACII
IME, KRATENKA I AMBLEM NA KONVENCIJA NA OBEDINETITE
NACII ZA BORBA PROTIV OPUSTO[UVAWE NA ZEMJITE NA KOI IM SE
SLU^UVAAT SERIOZNI SU[I I/ILI OPUSTO[UVAWA, OSOBENO VO
AFRIKA (UNCCD)

03-22/205 od 22.12.2005

KONVENCIJA ZA ZA[TITA NA ALPITE

AMBLEM:

IME: CONVENTION FOR THE PROTECTION OF THE ALPES
KRATENKA: ALPINE CONVENTION
03-22/183 od 10.11.2005

Grbovi, znamiwa, amblemi, kratenki, nazivi
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IME, KRATENKA I AMBLEM NA ME\UNARODNATA ORGANIZACIJA ZA
RAZVOJ NA PRAVOTO
IME: ME\UNARODNATA ORGANIZACIJA ZA RAZVOJ NA PRAVOTO
KRATENKA: IDLO
AMBLEM:

03-22/204 od 22.12.2005

DR@AVEN GRB NA OBEDINETOTO KRALSTVO

03-22/203 od 22.12.2005
Grbovi, znamiwa, amblemi, kratenki, nazivi
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IME, KRATENKA I AMBLEMI NA ME\UNARODNIOT KRIVI^EN SUD
IME: ME\UNARODEN KRIVI^EN SUD
KRATENKA: ICC
AMBLEM:

03-22/165 od 12.10.2005

Grbovi, znamiwa, amblemi, kratenki, nazivi
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DR@AVEN GRB NA UKRAINA

DR@AVNO ZNAME NA UKRAINA

03-22/202 OD 21.12.2005

Grbovi, znamiwa, amblemi, kratenki, nazivi

370 Glasnik, 12/4, str.370-372 dekemvri 2005 Skopje

OD REGISTAROT NA ZASTAPNICITE
Vo registarot na zastapnicite na Dr`avniot zavod zaindustriska sopstvenost izvr{eni se
izmeni na listata na zastapnicite, objavena vo Glasnik br.1 mart 2005

PROMENI VO REGISTAROT NA ZASTAPNICI

Reg.
br.
22. ^AKMAKOVA, Biljana, advokat
ul. „8-ma Udarna brigada” 43/3
1000 Skopje
Republika Makedonija
tel: 389 02 3115-205
faks: 389 02 3111-521

07. [PEND, Devaja, advokat
bul. „Krste Misirkov” br. 61/1-3
1000 Skopje
Republika Makedonija
tel./faks: 389 02 3117-399
mob. 389 070 242-264
e-mail: shpendd@yahoo.com
Lice vraboteno kaj zastapnikot so
reg. br. 41.
PEKEVSKA, Margarita, advokat, se vpi{uva Ana
Pekevska

IZBRI[ANI OD REGISTAROT NA ZASTAPNICI
Reg.
br.
88. SIMONOVA, Biljana, advokat
ul. „To{o Arsov” 36
2000 [tip
Republika Makedonija
Tel. 389 032 391- 070
Mobilen. 389 70 264- 032

83. BARI], Maja, advokat
ul. „Vladimir Komarov” 38-5/4
1000 Skopje
Republika Makedonija
Tel. 389 02 2429-311

Zastapnici
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VPI[ANI VO REGISTAROT NA ZASTAPNICI

Reg.
br.
114. PETKOVSKI, Branko
ul. „Naroden front” br.7/4
1000 Skopje
Republika Makedonija
Tel/faks: 389 02 3117-871

116. Advokatsko dru{tvo DEBARLIEV, DAMESKI I 		
]ELE[OSKA
Lice vraboteno Emilija ]ele{oska, evid.br. 188
ul. „11-ti Oktomvri” br. 155 A 2/2-4
1000 Skopje
Republika Makedonija
Tel. 389 02 3136-530
Faks. 389 02 3215-470

117. Dru{tvo za zastapuvawe od oblasta na industriska
sopstvenost @IVKO MIJATOVI] AND PARTNERS
DOOEL Skopje
Lice vraboteno Indovski Petre, evid.br. 207
Prokurist Indovska Aneta, p.p., reg.br. 76
Ul. „Dame Gruev” br. 3/2-11
1000 Skopje
Republika Makedonija
Tel/faks: 389 02 3222-175

118. Jovanovska Vasileva, Valentina
ul. „Mar{al Tito” br.53/1
1000 Skopje
Republika Makedonija
tel: 389 02 3298-280
faks: 389 02 3225-089

Zastapnici
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spisok na lica koi go polo@ile ispitot za zastapnici
vo 2005 godina

Evidencionen br.
230.

Toni Srbinovski, dipl.ma{.in`iner

231.

Kostadinovi} Sla|ana, dipl.pravnik

232.

Ko~ova Stojanka, dipl.pravnik

233.

Angel Bakev, dipl.pravnik

234.

Van~o Damjanski, dipl.elektro in`iner

235. 		

Jovanovski Vawa, dipl.in`.metalurg

236.        

Sne`ana Savi}, dipl.pravnik

237.		

Eva Veljanovska, dipl.pravnik

238.		

Evgenija Kiroska Petreska, dipl.in`. po hemija

239.                    Dragi Kolevski, dipl.pravnik
     240.

Ana Minoska, dipl.pravnik

     241.                    Daniela Piperkovska, dipl. pravnik
     242.                    Penka Simeonovska, dipl.elektrotehni~ki in`.
     243.                    Nata{a Popova, dipl.pravnik
     244.                    Popovska Frosina, dipl. pravnik

Zastapnici
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II MANIFESTACII
PATENT NA GODINATA 2005
Na 12 dekemvri 2005 vo Hotelot “Aleksandar Palas” se odr`a tradicionalnata
manifestacija PATENT NA GODINATA 2005 na koja{to prisustvuvaa eminentni
li~nosti od politikata, naukata, crkvata, zastapnici, sorabotnici, pronajduva~i,
prijateli. Manifestacijata ja pozdravija i im se obratija na prisutnite gospodinot
Qup~o Jordanovski, pretsedatelot na Sobranieto na Republika Makedonija, gospodinot
Zoran [apuri}, minister za ekologija i za{tita na ~ovekovata okolina i gospodinot
Xemal Eqmazi, direktor na Zavodot.
Nagradata Patent na godinata 2005 im be{e dodelena na d-r Xoko Kungulovski i Ivan
Kungulovski za pronajdokot Pre~istitelna stanica za biolo{ki tretman na komunalni i
industriski otpadni vodi vo modularen sekventen sistem (SB REAKTOR) so primena na
bioaktivna tiwa obogatena so me{ani kulturi od mikroorganizmi.

Me\unarodna izlo@ba “Idei-pronajdoci-novi
proizvodi” - IENA 2005
Od 3 do 6 noemvri 2005 vo Nirnberg, Germanija, se odr`a me|unarodnata izlo`ba “Ideipronajdoci-novi proizvodi” IENA 2005. Stru~noto `iri im gi dodeli slednive nagradi na
pronajduva~ite od Republika Makedonija:
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ZLATEN MEDAL na pronajduva~ite: d-r Xoko Kungulovski i Ivan Kungulovski za
pronajdokot: Pro~istitelna stanica za biolo{ki tretman na komunalni i industriski
otpadni vodi vo modularen sekventen sistem (SB REAKTOR) so primena na bioaktivna
tiwa obogatena so me{ani kulturi od mikroorganizmi.
SREBREN MEDAL na pronajduva~ot: Ratko Jon~evski za pronajdokot: Osnovna mehani~ka
avtomatska brava so centralen prenosnik.
SREBREN MEDAL na pronajduva~ot: Petre Ristevski za pronajdokot: Ured za upravuvawe
so atmosferski elektri~ni praznewa.
BRONZEN MEDAL na pronajduva~ot: Dane Sazdovski za pronajdokot: Digalka za
rekonstrukcija na visoki kru`ni objekti.
Specijalni nagradi im bea dodeleni na:
- Pronajduva~ot: Josif Jordanovski za pronajdokot: Sistem za kontrola na `elezni~ki
vozni sredstva - Medal od Ministerstvoto za obrazovanie i nauka na Ruskata Federacija.
- Pronajduva~: d-r Xoko Kungulovski i Ivan Kungulovski za pronajdokot: Pro~istitelna
stanica za biolo{ki tretman na komunalni i industriski otpadni vodi vo modularen
sekventen sistem (SB REAKTOR) so primena na bioaktivna tiwa obogatena so me{ani
kulturi od mikroorganizmi - Diploma od Ministerstvoto za obrazovanie i nauka na
Ruskata Federacija.
- Na Sojuzot na pronajduva~i i avtori na tehni~ki unapreduvawa na Republika Makedonija
za sevkupniot nastap na IENA 2005 zlaten medal od Sojuzot na pronajduva~i na Republika
Hrvatska.
- Tradicionalna maska na Dr`avniot zavod za industriska sopstvenost na Republika
Makedonija i dodeli Koreanskiot zavod za intelektualna sopstvenost za zalo`bite za
promocija na pronajdocite i nastap na IENA 2005.
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III IZVESTUVAWA
I.
OBJAVI NA WIPO
Владата на Јамајка на 07.11.2005 година, го депонира инструментот за пристапување
кон Договорот од Ница за меѓународна класификација на производите и услугите при
регистрирање на трговските марки од 15.06.1957 година, ревидиран во Стокхолм на
14.07.1967 година и во Женева на 13.05.1977 година и изменет на 28.09.1979 година.
Договорот од Ница ќе влезе во сила за територијата на Јамајка на 07.02.2006 година.
Владата на Кралството Бахреин на 15.09.2005 година, го депонира инструментот за
пристапување кон Договорот од Ница за меѓународна класификација на производите
и услугите при регистрирање на трговските марки од 15.06.1957 година, ревидиран во
Стокхолм на 14.07.1967 година и во Женева на 13.05.1977 година и изменет на 28.09.1979
година.
Договорот од Ница ќе влезе во сила за територијата на Кралството Бахреин на 15.12.2005
година.
Владата на Кралството Бахреин на 15.09.2005 година, го депонира инструментот за
пристапување кон Протоколот на Мадридскиот договор за меѓународна регистрација на
трговските марки од 27.06.1989 година (“Мадридски Протокол (1989)”).
Мадридскиот протокол ќе влезе во сила за територијата на Кралството Бахреин на
15.12.2005 година.
Владата на Јамајка на 07.11.2005 година, го депонира инструментот за пристапување
кон Виенскиот договор за меѓународна класификација на фигуративните елементи на
трговските марки од 12.06.1973 година, дополнет на 01.10.1985 година.
Наведениот инструмент за пристапување содржи декларација дека согласно членот
16(2) од Договорот, Владата на Јамајка ја задржува резервата во однос на примената на
одредбата од ставот 1 на членот 16 од Виенскиот договор.
Виенскиот договор ќе влезе во сила за територијата на Јамајка на 07.02.2006 година.
Генералниот директор на Светската организација за интелектуална сопственост
упати комлименти кон Министерот за надворешни работи и го обавести за приемот
на писмената нотификација доставена од владата на Руската Федерација со дата
04 Август 2005 година, која се однесува на промената на поштенските и елeктронските
адреси како и новата листа на такси кои се наплатуваат од Russian Collection of
Microorganisms (VKM)- меѓународна депозитна институција според Будимпештанскиот
договор за Меѓународно признавање на депонирање на микроорганизми за потребите на
патентната заштита (усвоен на 28 Април 1977 година и дополнет на 26 Септември 1980
година).
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II.
Преставниците на Државниот завод за индустриска сопственост на Република Македонија и
Општата управа за патенти и трговски марки на Република Албанија, убедени дека обединети во
заедничката цел за подобро спроведување на заштитата на правата од индустриска сопственост,
се согласија дека од заеднички интерес е потпишување на Протокол за соработка помеѓу
двете институции со цел попрецизно да ја дефинираат досегашната долгогодишна меѓусебна
соработка.
На 25 ноември 2005 во Тирана беше потпишан Протоколот за соработка помеѓу двете институции,
од страна на господинот Џемаил Ељмази, директор на Државниот завод за индустриска сопственост
на Република Макединија, и на госпоѓата Дијана Синојмери, овластен директор на Општата управа
за патенти и трговски марки на Република Албанија.

