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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 - Gruzija
GH - Gana
GI - Gibraltar
GL - Grenland
GM - Gambija
GN - Gvinea
GQ - Ekvatorijalna Gvinea
GR - Grcija
GS - Ju`na Xorxija i Ostrovi
na Ju`ni Sendvi~
GT - Gvatemala
GW - Gvinea Bisao
GY - Gvajana
HK - Hong Kong
HN - Honduras
HR - Hrvatska
HT - Haiti
HU - Ungarija
ID - Indonezija
IE - Irska
IL - Izrael
IN - Indija
IQ - Irak
IR - Iran
IS - Island
IT - Italija
JM - Jamajka
JO - Jordan
JP - Japonija
KE - Kenija
KG - Kirgizija
KH - Kamboxa
KI - Kiribati
KM - Komorski Ostrovi
KN - Sv. Kitis i Nevis
KP - Demokratska
Republika Korea
KR - Republika Korea
KW - Kuvajt
KY - Kajmanski Ostrovi
KZ - Kazakstan

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
ME - Crna Gora
MG - Madagaskar
MK - Makedonija
ML - Mali
MM - Burma
MN - Mongolija
MO - Makao
MP - Severni Marijanski
Ostrovi
MR - Mavritanija
MS - Monserato
MT - Malta
MU - Mavricius
MV - Maldivi
MW- Malavi
MX - Meksiko
MY - Malezija
MZ - Mozambik
NA - Namibija
NE - Niger
NG - Nigerija
NI - Nikaragva
NL - Holandija
NO - Norve{ka
NP - Nepal
NR - Neru
NZ - Nov Zeland
OM - Oman
PA - Panama
PE - Peru
PG - Nova Gvinea
PH - Filipini
PK - Pakistan
PL - Polska
PR - Portoriko
PT - Portugalija
PY - Paragvaj
QA - Katar
RO - Romanija
RS - Srbija
RU - Ruska Federacija

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

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

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

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
T2-odr`uvawe na evropski patent so izmeneti patentni barawa
Broj na prijavata				
Datum na podnesuvaweto
Data na izlo`beno ili saemsko prvenstvo
Pravo na prvenstvo: datum dr`ava broj
Data na objavuvawe
Objava na prvi~nite patentni barawa
Kod po Me|unarodnata klasifikacija na patenti (MKP)			
Naziv na pronajdokot
Citirani dokumenti
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)
(45)
(51)
(54)
(56)
(57)
(60)

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data
Patenti

Glasnik

(51)

A 61K 31/765,
A 61P 1/00,

(13)

А

C 08L 29/00, 29/14, 33/02	

(22)

05/01/2006

(21) 	2006/4
(73)

902345

(11)

(45)	31.12.2007

CHEMEQ LTD.
Suite 4, 141, Broadway Nedlands,
Western Australia 6009, AU

(74)

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

(72)

MELROSE, Graham, John  Hamilton

(54)

ХЕМОТЕРАПЕВТСКИ СОСТАВИ

(57)

Овој пронајдок се однесува на лекување на
болестите на гастроинтестиналниот тракт и/
или рак, или на постапка за зголемување на
тежината, преку ингестија на полимерни состави

(51)

C 10F 00/00, 5/06

(11)

902328

		

(13)

А

(21)

(22)	12/01/2006

2006/13	

		
(73)

(45)	31.12.2007

Костовски Б.Ѓорѓе
Бул. АСНОМ бр.40/1-29, Скопје, MK

(72)

Костовски Б.Ѓорѓе

(54)

ЕКО-ТАЛОГ

(57)

Во нафтената индустрија при преработката на
суровата нафта, како и во други индустрии при
складирање на нафтени производи, секогаш
останува мртва материја наречена нафтен талог.
Проблем со овој талог е неговото складирање, при
што е потребно да се води сметка за заштита на
околината од загадување. За негово складирање
потребни се дополнителни резервоари-базени
и истиот останува складиран без можност за
понатамошно третирање, искористување или
депонирање.

Patenti
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кај луѓе, животни или птици на кои им е потребно
споменатото лекување. Пронајдокот овозможува
постапка за лекување на рак, лекување и/
или заштита од гастроинтестинална болест
и/или инфекција и/или дијареа, и постапка за
зголемување на тежината кај луѓе, животни
или птици којашто опфаќа администрација
на ефективна количина фармацевтски или
ветеринарни состави или додатоци на храна кај
споменатите луѓе, животни или птици, содржејќи
ефективна количина полимер и/или кополимер,
кои ја имаат повторувачката полимерна единица
(I) кадешто R е H или алкил, вообичено C1 до C4,
или оваа единица во хидратна, хемиацетална или
ацетална форма, заедно со фармацевтски или
ветеринарно прифатлив носач, дилуент, адјуванс,
ексципиенс и/или контролиран ослободувачки
систем.

Со третирање на нафтениот талог со карбонатни
соединенија настанува егзотермна реакција при
што од нафтениот талог се добива брашнест
производ кој е водоотпорен и не е штетен за
надворешната околина. Овој производ практичен
е за складирање и со можност за понатамошна
негова примена во разни индустриски гранки.
Од нафтен талог кој е штетен, еколошки загадува,
апсолутно некорисен од секој аспект, се добива
корисен еко-талог кој е со соодветна примена,
нетоксичен и не ја загадува животната околина.

902328
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A 47J 27/00

(11)

902342
А

		

(13)

(21)	2006/28

(22)	18/01/2006

		

(45)	31.12.2007

(73)

(57)

Стеваноски, Климент

Термичките садови претставуваат комбинација од
термоизолационен материјал (керамика, стакло,
композит и др. ) од кој е изработен горниот дел и
термопроводник  (метал, композит и др. ) од кој е
изработен долниот дел на садовите.

ул.Методи Патчев 28 Охрид, MK
(54)

ТЕРМИЧКИ САДОВИ

Сл. 1

(11)

902343

		

(13)

А

(21)	2006/29

(22)	18/01/2006

		

(45)	31.12.2007

(51)

(73)

A 41D 13/00

(57)

Стеваноски, Климент

Повеќенаменската облека претставува облека
која во средниот слој содржи комори од
еластичен материјал чиј притисок може да се
регулира а со тоа да се добие облека која служи
како: термоизолатор, вреќа за спиење, појас за
спасување и др.

ул.Методи Патчев 28 Охрид, MK
(54)

ПОВЕЌЕНАМЕНСКА ОБЛЕКА

Сл. 1

902342

Patenti
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E 04B 1/00

(11)

902319
А

		

(13)

(21)	2006/30

(22)	19/01/2006

		

(45)	31.12.2007

(73)

Друштво за производство
трговија ФРАГМАТ-МАК ДОО

инженеринг

и

ул.Моша Пијаде бр.2 , 1300 Куманово, MK
(72)

Теодосијевски, Чедомир

(54)

НАДВОРЕШЕН ЅИД СО ЕЛЕМЕНТИ ОД СТИРО–
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Со овој пронајдок се воведува примена на ЕПС
(експандиран полистирен-стиропор) во изведба
на надворешни ѕидови, како елементи за оплата
и термичка изолација на истите. Суштината на
иновацијата е во формирањето лесна оплата
за изведба на полумонтажни надворешни
арм. бетонски ѕидови со различна дебелина и
намена. Оплатата се обработува многу лесно и е
прилагодлива за најразлични видови проектирана
геометрија на бетонски надворешнио ѕидови.

ПОР
(57)

Пронајдокот „надворешен ѕид со елементи од
стиропор” спаѓа во областа на производство на
градежни материјали.

Patenti
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F 24J 2/48,

(11)

902326

C 09K 2/00

(13)

А

(21)	2006/83	

(22)	15/02/2006

		

(45)	31.12.2007

(73)

НАСОВ, Илија
ул.”Вељко Влаховиќ” 18/42  1000 Скопје, MK

(74)

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

(72)

НАСОВ, Илија

(54)

СЕЛЕКТИВНИ ПРЕВЛАКИ НА АПСОРБЕРИ ОД
СОНЧЕВИ КОЛЕКТОРИ

(57)

902326

Селективни превлаки на апсорбери за сончеви
колектори, добиени во вакуумски комори со

физичко испарување и депозитирање при што
е постигнато присуство на повеќе од 6 различни
композити од метали и гасови. Специфичниот
состав кој е добиен со комбинација на металите
и гасовите што се употребуваат, се постигнува во
техлолошки процес со контролирани параметри
при што превлаките се нанесуваат на апсорбери
во форма на лимови, апсорбери во форма на
лимови на кои се заварени цевки и на готови
компактни апсорбери. Различни концентрации
и состави на селективните превлаки што се
нанесени по должината на апсорберите се
наменети за абсорција на сончеви бранови со
различни бранови должини од спектарот на
сончевата светлина.

Patenti
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(51) G 07C 1/00, 11/00

(11)
(13)

А

(21)

(22)

08/03/2006

2006/112	

		
(73)

902318

(45)	31.12.2007

ХРИСТО АРСОВ
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со фигури во една или две бои (тврда или
електронска изведба) со процедура
со N чекори и една пресметка ги решава задачите
во производството, транспортот и др., наместо
пресметките со проверка на сите можности со
факториелната функција N.

ул.Народен Фронт 5/33 Скопје, MK
(72)

ХРИСТО АРСОВ

(54)

МИЛЕНИУМСКА ИГРА

(57)

МИЛЕНИУМСКАТА ИГРА НА ТАБЛА (ТВРДА,
МЕКА ИЛИ ЕЛЕКТРОНСКА ИЗВЕДБА) ЗА N
можности со n=N+1 редови и со m=N+1 колони
означени со буквите: A,B,C,D,E.....

Patenti

902318
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pregledi
PREGLED NA objavENI PATENTI SPORED ME\UNARODNATA KLASIFIKACIJA NA PATENTITE
(51)
kod po Me|unarodnata klasifikacija na patentite (MKP)
(51)
kod po Me|unarodnata klasifikacija na patentite (MKP) - osnoven
(11,13) registarski broj na dokumentot, vid na dokumentot
(51)		

(51) osnoven

(11,13)

A41D13/00
A47J27/00
A61K31/765
A61P1/00
C08L29/00
C08L29/14
C08L33/02	

A41D13/00
A47J27/00
A61K31/765
A61K31/765
A61K31/765
A61K31/765
A61K31/765

902343 A
902342 A
902345 A
902345 A
902345 A
902345 A
902345 A

(51)		

(51) osnoven

C09K2/00
C10F00/00
C10F5/06
E04B1/00
F24J2/48
G07C1/00
G07C11/00

F24J2/48
C10F00/00
C10F00/00
E04B1/00
F24J2/48
G07C1/00
G07C1/00

(11,13)

902326 A
902328 A
902328 A
902319 A
902326 A
902318 A
902318 A

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

(73)
(51)

CHEMEQ LTD.
A 61K 31/765,
A 61P 1/00,
C 08L 29/00, 29/14, 33/02	 (11,13)

(73)
(51)

Pregledi

(11,13)		

902326 A

902345 A

Друштво за производство инженеринг 
и трговија ФРАГМАТ-МАК ДОО
E 04B 1/00
902319 A
Костовски Б.Ѓорѓе
C 10F 00/00, 5/06			

НАСОВ, Илија
F 24J 2/48,
C 09K 2/00

Стеваноски Климент
A 47J 27/00
A 41D 13/00

902342 A
902343 A

ХРИСТО АРСОВ
G 07C 1/00, 11/00			

902318 A

902328 A

Patenti

Glasnik

(51)

A 61K 31/353, 31/195,

	31/375, 31/401,
A 61P 35/00
(21)	2004/181	

(11)

901832

(13)

А1

(72)

NIEDZWIECKI Aleksandra;
IVANOV Vadim;

(45)	31/12/2007

NETKE Shrirang and

(86)	31/01/2002 PCT/EP02/01005

ROOMI M.Waheed
(54)

СОСТАВ И МЕТОД ЗА ЛЕЧЕЊЕ ОД НЕ–
ОПЛАСТИЧНИ БОЛЕСТИ ПОВРЗАНИ СО
ВОЗВИШЕНИ МАТРИКС - МЕТАЛОПРОТЕИНСКИ
АКТИВНОСТИ КОРИСТЕЈЌИ СОСТАВ НА
CATECHIN

(57)

1. Состав на биохемиски супстанци кои вклучуваат
катечин состојка, аннтиоксидант, пролин и лизин
кои се ефикасни во спречувањето на матриксметалопротеинеза.

(87)	17/07/2003 WO03057211
Dr.Matthias Rath
34 Bree Street, 15th Floor, Cape Town 8001, ZA
(74)

ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје

Patenti



RATH Matthias;

(22)	11/06/2004

(30)	20020041427 08/01/2002 US

(73)
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901832

10

Glasnik
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pregledi
PREGLED NA objavENI PATENTI SPORED ME\UNARODNATA KLASIFIKACIJA NA PATENTITE
(51)
kod po Me|unarodnata klasifikacija na patentite (MKP)
(51)
kod po Me|unarodnata klasifikacija na patentite (MKP) - osnoven
(11,13) registarski broj na dokumentot, vid na dokumentot
(51)		

(51) osnoven

A61K31/353	
A61K31/375
A61K31/195

A61K31/353	
A61K31/353	
A61K31/353	

(11,13)

901832 A1
901832 A1
901832 A1

(51)		

(51) osnoven

A61K31/401	
A61P35/00

A61K31/353	
A61K31/353	

(11,13)

901832 A1
901832 A1

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

(73) Dr.Matthias Rath, ZA
(51) A 61K 31/353, 31/195,
	31/375, 31/401,
A 61P 35/00

Pregledi

(11,13)		

901832 A1

Patenti

Glasnik

(51)

C 07D 498/22,

(11)

902304

A 61K 31/437,

(13)

Т1

A 61P 31/04

(22)	26/09/2005

(21)	2005/324

(45)	31/12/2007

(30)	2003MI02144 07/11/2003 IT
(96)

09/03/2004 EP04005541.0

(97)

09/05/2007 EP1557421

(73)

ALFA WASSERMANN S.p.A.
65020 Alanno (PE), IT

(74)

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

(72)

(54)
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ПОЛИМОРФНИ ФОРМИ НА РИФАКСИМИН КАКО
АНТИБИОТИЦИ

(57)

1. Прочистен рифаксимин б, полиморф на
антибиотикот рифаксимин, назначен со тоа што
наведениот рифаксимин б има содржина на вода
пониска од 4.5% и произведува дифрактограм
на прекршување на X-зраците врз прашок кој
покажува врвни вредности при вредности на
аглите на дифракција 2и од 6.6°; 7.4°: 7.9°: 8.8°;
10.5°; 11.1°; 11.8°; 12.9°; 17.6°; 18.5°; 19.7°; 21.0°;
21.4°; 22.1°.
Има уште 14 патентни барања.

Viscomi, Giuseppe C.;
Campana, Manuela;
Braga, Dario;
Confortini, Donatella;
Cannata, Vincenzo;
Severini, Denis;
Righi, Paolo and
Rosini, Goffredo

Patenti

902304
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Glasnik

(51)
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C 12N 15/82,
A 01H 5/00, 5/10

(11)

902289

(13)

Т1

(21)	2006/37

(22)	24/01/2006

		

(45)	31/12/2007

(30)

20000210014P  13/10/2000  US;
20000213567P  22/06/2000  US and

	20000241215P 13/10/2000 US

(54)

СОСТАВИ И МЕТОДИ ЗА ОТКРИВАЊЕ НА
СРЕДСТВО ЗА ТРАНСФОРМИРАЊЕ ЖИТО PVZMGT(NK603)

(57)

1. DNA молекул кој содржи нуклеотидна секвенца
идентификувана како ЅЕQ. IDO N0:7 или ЅЕQ.
IDO N0:8
Има уште 7 патентни барања.

(96)	15/06/2001 EP 01202314.9
(97)	12/04/2006 EP1167531
(73)

Monsanto Technology LLC
800 North Lindbergh Boulevard, St. Louis,
Missouri 63167, US

(74)

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

(72)

Behr, Carl;
Hironaka, Catherine;
Heck, Gregory R and
You, Jinsong

902289

Patenti

Glasnik

(51)

A 43B 3/16,

(11)

902271

A 43D 11/00

(13)

Т1

(21)	2006/141	

(22)	22/03/2006

		

(45)	31/12/2007

(30)

20010002469  29/08/2001  TR and

	20020002068 27/08/2002 TR
(96)	28/08/2002 EP02780254.5
(97)	21/12/2005 EP1432325
(73)

Asici, Yasar, Bozkurt and
Okyay, Necati Kizilay, 06440 Ankara, TR and
Kizilay, 06440 Ankara, TR

(74)

ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72)

Asici, Yasar, Bozkurt

(54)

НАПРАВА И МЕТОДА ЗА ОБВИТКУВАЊЕ НА
ГАЛОШ

(57)

1. Машина (1) за обвиткување на галош околу
обувка, која вклучува платформа за стапалото
(20) за да се смести на неа обувката; вдлабнатина
за калем  (2) во која е сместен калемот на филмот
на кој филмот (21) употребен да го формира
галошот кој треба да се обвитка околу обувката
направа за влечење (10) да го држи филмот (21)
олабавен од калемот во растегната форма и да
се одбегне неконтролирано олабавување, кој се
состои од барем два цилиндри кои се вртат (11)
сместени еден наспроти друг, кои може да се

Patenti
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движат, механички со движење на споменатиот
филм (21); направа за сечење (7) која се состои од
мотор за сечење (8) и еден или повеќе секачи (9);
активирани од споменатиот мотор (8), кој го сече
филмот (21) со обртно движење на споменатите
секачи (9); направа за  активирање (3) која се состои
од гумен ремен растегнат помеѓу две осовини кои
се вртат (6) сместени на хоризонтална рамнина
спротивно една на друга и активирани од мотор за
активирање (4), кој му овозможува на филмот (21)
да се движи и да се олабавува од калемот и исто
така се состои од две палети (5) сместени одозгора,
што ги конвертира кружните обртни ротации на
споменатите две оски (6) во линеарни движења;
направа за издувување на воздух (12), чиј еден
крај се отвора кон надворешниот, а другиот крај
кон внатрешниот простор на машината (1), што се
состои од мотор (13)  кој го внесува надворешниот
воздух; направа за загревање на воздухот (15) да
го загрее ладниот воздух издуван од направата
за дување (12) со посредство на грејачи (16)
и карактеристични по тоа што филмот (21) е
директно сместен на платформата за стапалото
(29) како рамно парче, и по тоа што тоа понатаму
вклучува направа за компресија на воздух (18)
која го насочува воздухот загреан во направата за
загревање на воздухот (15) да биде издуван кон
филмот (21) обезбеден на платформата (20) со
посредство на канали (19).
Има уште 32 патентни барања.

902271
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Glasnik

(51)
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C 07D 487/04,

(11)

902293

A 61K 31/4985,

(13)

Т1

A 61P 3/10

(22)	31/03/2006

(21)	2006/156

(45)	31/12/2007

(30)	20010303474P 06/07/2001 US
(96)

05/07/2002 EP02749813.8

(97)	22/03/2006 EP1412357
(73)

MERCK & CO., INC.
126 East LIncoln Avenue, Rahway,
NJ 07065-0907, US

(74)

ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72)

EDMONDSON, Scott, D.;
FISHER, Michael, H.;
KIM, Dooseop;
MACCOSS, Malcolm;
PARMEE, Emma, R.;
WEBER, Ann, E. and
XU, Jinyou

(54)

БЕТА-АМИНО ТЕТРАХИДРОИМИДАЗО (1,2-А)
ПИРАЗИНИ И ТЕТРАХИДРОТРИАЗОЛО (4,3-А)
ПИРАЗИНИ КАКО ДИПЕПТИДИЛ ПЕПТИДАЗА
ИНХИБИТОРИ ЗА ТРЕТМАН ИЛИ СПРЕЧУВАЊЕ
НА ДИЈАБЕТИС

(57)

1. Соединение од формула I:

каде Ar е фенил кој е незаменет или заменет со
1-5 од R3, пришто R3 е независно селектиран од
групата која се состои од:

(1) халоген,
(2) C1-6 алкил, кој е линијски или разгранет и е
незаменет или  заменет со 1-5 халогени,
(3) OC1-6 алкил, кој е линијски или разгранет и е
незаменет или  заменет со 1-5 халогени,
(4) CN;
X е селектиран од групата која се состои од:
(1) N, и
(2) CR2;
R1 и R2 се независно селектирани од групата која
се состои од:
(1) водород,
(2) CN,
(3) C1-6 алкил, кој е линијски или разгранет и
кој е незаменет или   заменет со 1-5 халогени
или фенил, кој е незаменет или заменет со 1-5
супституенти независно селектирани од халоген,
CN, OH, R4, OR4, NHSO2R4, SO2R4, CO2H и CO2C1алкил, пришто CO2C1-6 алкил е линијски или
6
разгранет,
(4) фенил кој е незаменет или заменет со 1-5
субституенти независно селектирани од халоген,
CN, OH, R4, OR4, NHSO2R4, SO2R4, CO2H и CO2C1алкил, пришто CO2C1-6 алкил е линијски или
6
разгранет, и
(5) 5- или 6-член хетероцикл кој може да биде
заситен или незаситен кој опфаќа 1-4 хетероатоми
независно селектирани од N, S и O, хетероцикл
незаменет или заменет со 1-3 супституенти
независно селектирани од оксо, OH, халоген, C1-6
алкил и OC1-6 алкил, пришто C1-6 алкил се линијски
или разгранети и незадолжително заменети со 1-5
халогени;
R4 е C1-6 алкил, кој е линијски или разгранет и кој
е незаменет или заменет со 1-5 групи независно
селектирани од халоген, CO2H и CO2C1-6 алкил,
пришто CO2C1-6 алкил е линијски или разгранет;
и фармацевтски прифатливи соли од тоа и
поединечни диастереомери од тоа.
Има уште 29 патентни барања.

902293

Patenti

Glasnik

(51)

A 61K 31/42, 31/415,

(11)

902268

9/20, 9/50

(13)

Т1

(21)	2006/157

(22)	31/03/2006

		

(45)	31/12/2007

(30)

19990171738P  22/12/1999  US;
20000181404P  10/02/2000  US and

	20000202270P 05/05/2000 US
(96)	20/12/2000 EP00989357.9
(97)	19/04/2006 EP1239857
(73)

Pharmacia Corporation
700 Chesterfield Parkway West, Chesterfield,  
MO 63017-1732, US

(74)

ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72)

WALD, Randy, J.;  
DESAI, Subhash;
NADKARNI, Sreekant and
DE BRINCAT, Gary, A.

(54)

(57)
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1. Фармацевтски состав кој опфаќа една или
повеќе дози на   единици   кои орално се даваат,
од кои секој опфаќа прва фракција на селетивна
циклооксигеназа-2-инхибиторен
наркотик
со
слаба растворливост во вода во количина од
околу 10 mg до околу 400 mg, споменатата прва
фракција која е во раствор во фармацевтски
прифатлив солвент и/или присутен во непосредноослободени цврсти честички кои имаат големина
на честичка D90 помала од околу 1mm; и втора
фракција на наркотикот во количина од околу
10 mg до околу 400mg, споменатата втора
фракција која е присутна во цврсти честички кои
имаат големина на честичка D90 поголема од
околу 25mm и/или во контролирано-ослободени,
бавно-ослободени,
програмирано-ослободени,
темпирано-ослободени,
пулсивно-ослободени,
одржано-ослободени или проширено-ослободени
честички; пришто споменатата прва фракција и
споменатата втора фракција на наркотикот се
присутни во однос на тежина од околу 10:1 до
околу 1:10.
Има уште 26 патентни барања.

ДВОЈНО ОСЛОБОДЕНИ СОСТАВИ НА ЦИКЛО–
ОКСИГЕНАЗА-2-ИНХИБИТОР

Patenti

902268
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Glasnik

(51)
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A 61K 31/381,

(11)

A 61P 1/04

902275

(13)

Т1

(21)	2006/164

(22)

05/04/2006

		

(45)	31/12/2007

(54)

(30)	20020013805 05/11/2002 FR
(96)

04/11/2003 EP03767891.9

(97)

07/06/2006 EP1560578

(73)

Les Laboratoires Servier
12, Place de la Defence
92415 Courbevoie Cedex, FR

(74)

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

УПОТРЕБА НА ДИСТРОНЦИУМОВАТА СОЛ
НА КИСЕЛИНА 2-[N,N-ДИ (КАРБОКСИМЕТИЛ)
АМИНО ]-3-ЦИАНО-4-КАРБОКСИМЕТИЛ-ТИО–
ФЕН-5-КАРБОКСИЛАТ ЗА ПРОИЗВОДСТВО
НА МЕДИКАМЕНТИ ЗА ТРЕТМАН НА ГАСТРОДУОДЕНАЛНА БОЛКА

(57)

1. Употреба на дистронциумовата сол на
киселината
2-[n,n-ди(карбокси-метил)амино]-3циано-4-карбоксиметил-тиофен-5-карбоксилат и
нејзини хидрати за добивање на медикамент за
третман на гастро-дуоденална болка.
Има уште 2 патентни барања.

ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72)

902275

TSOUDEROS, Yannis

Patenti

Glasnik

(51)

C 07K 14/495,

(11)

902282

A 61K 38/18,

(13)

Т1

C 07K 14/71	

(22)	18/04/2006

(21)	2006/178

(45)	31/12/2007

(96)	23/11/1999 EP99957342.1
(97)

05/04/2006 EP1132403

(73)

Proyecto de Biomedicina Cima, S.L.
Carlos III 36, 1 o Dcha. 31003 Pamplona, ES

(74)

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

(72)

EZQUERRO, SAENZ, Ignacio Jose;
LASARTE SAGASTIBELZA, Juan Jose;
PRIETO VALTUENA, Jesus and
BORRAS CUESTA, Francisco

(54)

ПЕПТИДНИ ИНХИБИТОРИ НА TGF G БЕТА 1

Patenti

(57)
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1. Пептиден антагонист на врзувањето на TGF-бета
1 со типот III TGF-бета 1 рецептор или ендоглин,
назначен со тоа што наведениот пептид е 9-15
амино киселини долг и е одбран од групата која се
состои од:
a) пептид кој содржи фрагмент од SEQ ID NO. 3,
наведениот фрагмент се состои од најмалку 6
допирни амино киселини од SEQ ID NO. 3,
б) пептид кој ја содржи амино киселинската
секвенца SEQ ID NO. 3,
в) пептид кој ја содржи амино киселинската
секвенца одбрана од групата која се состои од
SEQ ID NO. 4, SEQ ID NO. 5, SEQ ID NO. 6 и SEQ
ID NO. 7, и
г) пептид кој содржи амино киселинска секвенца
SEQ ID NO. 8 или SEQ ID NO. 9.
Има уште 3 патентни барања.

902282

18

Glasnik

(51)
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C 12N 7/02,

(11)

902283

A 61K 39/12	

(13)

Т1

(21)	2006/185

(22)	28/04/2006

		

(45)	31/12/2007

(96)	10/08/1999 EP99940950.1
(97)	26/04/2006 EP1105466
(73)

MERCK & Co., Inc
126 East Lincoln Avenue, Rahway, NJ 07065, US

(74)

ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72)

COOK, James, C., III

(54)

ПРОЦЕС ЗА ПРЕЧИСТУВАЊЕ ЧОВЕЧКИ
ПАПИЛОМАВИРУС ЧЕСТИЧКИ СЛИЧНИ НА

(57)

1. Процес за пречистување на рекомбинант
папиломавирус честички слични на вирус  (ВЛП)
кои опфаќаат:
(а) контактирање со делумно пречистен ВЛП кој
содржи   клеточен лизат со хидроксиапатитна
средина во хроматографска колона во 1.25
М НаЦл под услови ВЛП да се врзува за
хидроксиапатитната средина;
(б) извлекување на врзаните ВЛП со раствор кој
опфаќа фосфат анјони; и
(ц) враќање на извлечените ВЛП.
Има уште 8 патентни барања.

ВИРУС

902283

Patenti

Glasnik

(11)

902256

		

(13)

Т1

(21)

(22)	16/05/2006

(51)

A 61K 36/15
2006/209

		

(45)	31/12/2007

(96)	25/03/2003 EP03712092.0
(97)	31/05/2006 EP1487468
(73)

Divapharma Chur AG
Wiesentalstrasse 126,  CH-7006 Chur, CH

(74)

(54)
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РАСТИТЕЛНИ ЕКСТРАКТИ И НИВНА УПО–
ТРЕБА

(57)

1. Употреба на Hipericum perforatum (кантарион)
и/или Ginkgo biloba (гинко) и/или Crocus savitus
(шафран) и/или Раnах ginseng (женшен)
за подготвување на лек за лекување на
шизофренија.
Има уште 12 патентни барања.

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

(72)

PLOCH, Michael;
MURCK, Harald and
HAFFNER, Thomas

Patenti

902256

20

Glasnik
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(11)

902327

		

(13)

Т1

(21)

(22)	17/05/2006

(51)

C 12N 9/26
2006/210

		

(45)	31/12/2007

(96)	30/01/2002 EP02710923.0
(97)	12/04/2006 EP1363999
(73)

DANISCO SUGAR Oy
Sokeritehtaantie 20 02460 Kantviki, FI

(74)

(54) ПРОЦЕС ЗА ЕКСТРАКЦИЈА НА БЕТА-

АМИЛАЗА

(57)

1. Употреба на Hipericum perforatum (кантарион)
и/или Ginkgo biloba (гинко) и/или Crocus savitus
(шафран) и/или Раnах ginseng (женшен)
за подготвување на лек за лекување на
шизофренија.
Има уште 12 патентни барања.

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

(72)

902327

KEKKI, Pekka

Patenti

Glasnik

(51)

A 61K 39/12, 39/385,

(11)

902336
Т1

A 61P 31/12, 35/00,

(13)

C 07K 19/00,

(22)	17/05/2006

C 12N 15/62

(45)	31/12/2007

КАЈ ЛУЃЕТО

350 4243 Glanford Avenue, Victoria,
British Columbia V8Z 4B9, CA

Има уште 26 патентни барања.

(30)	20000214202P 26/02/2000 US
(96)	26/06/2001 EP01950461.2
(97)	17/05/2006 EP1296711

(74)

HPV - E7 ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА ПАПИЛОМА ВИРУС
1. Употреба на фузирачки протеин којшто
содржи (1) топлински шок протеин (Нѕр) или   
негов имуностимулаторен фрагмент, и (2)
човечки папиломавирус (НРV) антиген каде
што споменатиот антиген се состои од НРV
Е7   протеин или негов антигенски фрагмент, за  
подготовка на фармацевтски состав за лекување
повратна респираторна папиломатоза кај пациент
кај кого е идентификувана повратна респираторна
папиломатоза.

(21)	2006/212	

(73)

(54)
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Stressgen Biotechnologies Corporation

(57)

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

(72)

NEEFE, John;
GOLDSTONE, Stephen;
WINNETT, Mark;
SIEGEL, Marvin and
BOUX, Leslie

Patenti

902336

22

Glasnik

(51)

14/4
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A 61K 31/4035, 31/155,

(11)

902350

C 07C 277/08, 279/20,

(13)

Т1

C 07D 209/46

(22)	30/05/2006

(21)	2006/222	

(45)	31/12/2007

(96)	20/05/2003 EP03730076.1
(97)

03/05/2006 EP1528923

(73)

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

(74)

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

(72)

RONAN, Baptiste;
HOFMEISTER, Armin;
KLEEMANN, Heinz-Werner;
CARRY, Jean-Christophe;
MIGNANI, Serge and
BIGOT, Antony

(54)

ДЕРИВАТИ НА N-((3-ОКСО-2,3-ДИХИДРО-1НИЗОИНДОЛ -1-ИЛ) АЦЕТИЛ) ГВАНИДИН КАКО
ИНХИБИТОРИ НА NHE-1 ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА
ИНФАРКТ И АНГИНА ПЕКТОРИС

(57)

1. Соединенија со формулата (I):

F, Cl, Br, I, NO2, NH2, алкиламино со 1, 2, 3 или 4
јаглеродни атоми, NRaRb, алкилкарбониламино
со 1, 2, 3 или 4 јаглеродни атоми, OH, алкокси
со 1, 2, 3 или 4 јаглеродни атоми, S(O)nR7, CO2H,
алкоксикарбонил со 1, 2, 3 или 4 јаглеродни атоми,
алкилкарбонил со 1, 2, 3 или 4 јаглеродни атоми,
CONH2, CONRaRb, CN, полифлуороалкил со 1, 2,
3 или 4 јаглеродни атоми, полифлуороалкокси со
1, 2 или 3 јаглеродни атоми или SO3H; R1 и R2 - и
самите може да бидат супституирани со група на
праволиниски или разгранет алкил со 1, 2, 3 или 4
јаглеродни атоми;
R3 е водород, арил, хетероарил, група од типот
Alk-R8 или циклоалкил со 3, 4, 5, 6, 7 или 8
јаглеродни атоми,
во која циклоалкилот може да биде супституиран
со еден или повеќе супституенти одбрани од
групата F, Cl, Br или I,
Alk е алкил со 1, 2, 3, 4 или 5 јаглеродни атоми со
праволиниски или разгранет синџир,
R8 е водород, циклоалкил со 3, 4, 5, 6, 7 или 8
јаглеродни атоми, полифлуороалкил со 1, 2, 3
или 4 јаглеродни атоми, арил, хетероарил, OH,
алкокси со 1, 2, 3 или 4 јаглеродни атоми, CO2H,
CONH2, CONRaRb, NH2, алкиламино со 1, 2, 3 или
4 јаглеродни атоми или NRaRb;
R4, R5 и R6 се, независно еден од друг, водород
или праволиниски или разгранет алкил со 1, 2, 3
или 4 јаглеродни атоми;
R7 е праволиниски или разгранет алкил со 1, 2, 3
или 4 јаглеродни атоми;
Ra и Rb се, независно еден од друг, дефинирани
како R7, или алтернативно Ra и Rb, заедно со
азотниот атом за кој се прикачени, формираат
5- или 6-член хетероциклик кој може да содржи и
друг хетероатом одбран од O, S или N;

каде што:
R1 и R2 се, независно еден од друг, водород,
алкил со 1, 2, 3 или 4 јаглеродни атоми, алкенил
со 2, 3, 4, 5 или 6 јаглеродни атоми, алкинил со 2,
3, 4, 5 или 6 јаглеродни атоми, арил, хетероарил,

902350

и нивните рацемски смеши, енантиомери и
диастереоизомери, како и нивните m тавтомери и
фармацевтски прифатливи соли.
Има уште 21 патентни барања.

Patenti

Glasnik

(51)

C 07D 471/04,

902281

(11)

A 61K 31/415,

(13)

Т1

A 61P 11/00, 13/12, 17/00,

(22)

07/06/2006

	25/00, 29/00, 3/00, 35/00,

(45)	31/12/2007

9/00, C 07D 221/00, 235/00
(21)	2006/234		
(96)	11/11/2003 EP03773882.0
(97)

03/05/2006 EP1560828

(73)

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

(74)

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

(72)

ARANYI, Peter;
BALAZS, Laszlo;
BALOGH, Maria;
BATORI, Sandor;
T.NAGY, Lajos;
TIMARI, Geza;
BOER, Kinga;
KAPUI, Zoltan;
MIKUS, Endre;
GERBER, Katalin;
VARGANE SZEREDI, Judit;
URBAN-SZABO, Katalin and
WALCZ, Erzsebet

(54)

ДЕРИВАТИ НА ИМИДАЗОХИНОЛИН КАКО
ЛИГАНДИ - РЕЦЕПТОРИ НА АДЕНОЗИН „A3”

(57)

1. Соединенија со општата формула (I):
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R3
претставува
атом
на
водород,
или
праволиниска или разгранета C1-4 алкилна група,
C3-6 циклоалкилна група, фенил-, тиенил-, или
фурилна група, која може да биде супституирана
со една или повеќе праволиниски или разгранети
C1-4 алкилни групи, праволиниски или разгранет
C1-4 алкокси групи, или атом на халоген; шестили петчлен хетероароматски прстен кој содржи
еден, два или три атоми на азот, или петчлен
хетероароматски прстен кој содржи еден атом
на азот и еден атом на кислород, или еден атом
на азот и еден атом на сулфур, кој може да биде
супституиран со една или повеќе праволиниски
или разгранети C1-4 алкилни групи, праволиниски
или разгранети C1-4 алкокси групи, или атом на
халоген;
R4, R5, R6 и R7 независно претставуваат атом на
водород, праволиниска или разгранета C1-4 алкилна
група, праволиниска или разгранета C1-4 алкокси
група, хидрокси група или атом на халоген, или
R4 и R7 претставуваат атом на водород, а R5 и R6
заедно формираат метилендиокси група;
R8 претставува атом на водород или цијано група,
аминокарбонилна група, C1-4 алкоксикарбонилна
група, карбокси група;
R9 и R10 независно претставуваат атом на водород,
праволиниска или разгранета C1-4 алкилна група,
C3-6 циклоалкилна група.

X претставува -CH2- група, -NH- група, -NR11- група,
или атом на сулфур, атом на кислород, сулфо
група или сулфокси група, каде што R11 значи
праволиниска или разгранета C1-4 алкилна група
или C3-6 циклоалкилна група;
Z значи атом на кислород, атом на сулфур, -NHгрупа или -NR12- група, каде што R12 претставува
праволиниска или разгранета C1-4 алкилна група
или C3-6 циклоалкилна група;
n има вредност од нула, 1 или 2;

m има вредност од нула, 1, 2 или 3;
o има вредност од нула, 1, 2 или 3;
p има вредност од нула или 1;
r има вредност од нула или 1, под услов најмалку
едниот од m и o да биде различен од нула;
и нивните соли, солвати и изомери, како и нивните
соли и солвати.
Има уште 14 патентни барања.
каде што:
R1 претставува атом на водород или праволиниска
или разгранета C1-4 алкилна група;

R2 претставува атом на водород или праволиниска
или разгранета C1-4 алкилна група;

Patenti

902281
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Glasnik
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(11)

902263

		

(13)

Т1

(21)

(22)	13/06/2006

Аrg претставува аргининоки дел

(45)	31/12/2007

Z3 претставува пролински дел

(51)

A 61K 38/36
2006/239

		
(30)	20000002063 12/12/2000 AT
(96)

07/12/2001 EP01270546.3

(97)	14/06/2006 EP1341819
(73)

Fibrex Medical Research & Development GmbH
Rabensteig 8/3 A 1010 Wien, AT

(74)

Z1 претставува хистидински дел

Z4 претставува леуцински дел

или кадешто

б) Z5 претставува пептиден дел кој ја содржи  
следната амино киселинска секвенца (ЅЕQ ID NO
12):

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

(72)

PETZELBAUER, Peter

(54)

УПОТРЕБА
НА
ФИБРИН/ФИБРИНОГЕНИ
ПЕПТИДИ И ПРОТЕИНИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО
НА ЛЕК

(57)

и

1. Употребата на пептади или протеини со општата
формула

кадешто R1 и R2, се еднакви или различни, и
претставуваат водород, заситен или незаситен
јаглеводороден дел која вклучува од 1 до 3,
особено над 10, јаглеродни атоми, кадешто
а) Z5 претставува пептиден дел кој ја содржи
следната аминокиселинска секвенца (ЅЕQ ID NO
11):

и
Z1 претставува пролински дел

Аrg претставува аргинински дел
Z3 претставува валински дел
Z4 претставува валински дел
како и нивни соли, исто така и амиди, или нивна
смеса со секој меѓусебно и/или со најмалку
една понатамошна супстанција за подготовка на
фармацевтски состав за терапија или спречување
на локални и/или општи воспаленија во телото
коишто имаат инфективна генеза, врз основа на
авто-имуна реакција, врз основа на ревматско
зболување, врз основа на нарушување на имуниот
систем, врз основа на генетско заболување, за
превенција и/или терапија на отфрлање кое се
појавува по трансплантација на орган, на артерио
склероза, на реперфузиона траума, врз основа
на артериосклеротично и/или тромботично
заболување и зголемено таложење на фибрин.
Има уште 0 патентни барања.

902263

Patenti

Glasnik

(51)

B 65B 61/20

(11)

902270
Т1

		

(13)

(21)	2006/241	

(22)	14/06/2006

		

(45)	31/12/2007

(30)	20020007421 28/03/2002 EP
(96)	28/03/2002 EP0200742107

(72)

- потоа со едно сечило (6) се отсекува најмалку
една кеса (2) од лентата кеси

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

Има уште 35 патентни барања.

DEUTSCHE SISI-WERKE GmbH & Co. Betriebs
KG and PIOFLEX Kunststoff in Form GmbH &
Co.OHG
Postfach 10 19 20, 69009 Heidelberg, DE and
Postfach 1227, 79208 Denzlingen, DE

(74)

од лентата кеси (1) се отстранува носечката лента
(4), се трга лепилото (20) помеѓу лентата кеси (1)
и носечката лента (4), притоа лепилото (20) да
остане на лентата кеси (1);

- кесата (2) се лепи со лепилото (20) на контејнерот
(3), при што лепилото (20) помеѓу лентата кеси (1)
и носечката лента (4) е предвидено по должината
на носечката лента (4) и лепливите зони (12) се на
меѓусебно растојание со нелепливите зони (15),
нелепливите места (16) кои се распространуваат
по должината на горниот и долниот раб на
носечката лента (4) и сечилото (6) се активира
така што пресекот следи на нелепливите зони
(15).

(97)	31/05/2006 EP1354800
(73)
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ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПJЕ  

Kraft, Eberhard;
Wild, Hans-Peter Dr.;
Hagle, Klaus and
Willi, Berthold

(54)

МЕТОДА

И

ПОСТАПКА ЗА

ПОВРЗУВАЊЕ  

СЛАМКА ЗА ПИЕЊЕ НА ПЛАСТИЧНИ КЕСИ
(57)

1. Постапка за лепење на најмалку една кеса (2),
посебно една фолиена кеса (2), од надворешната
страна на еден контејнер (3), посебно на кесичка
за пијалоци (3), со следниве чекори:

Patenti

902270
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Glasnik

(51)
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A 61K 9/28, 31/44, 9/20

(11)

902264
Т1

		

(13)

(21)	2006/243	

(22)	15/06/2006

		

(45)	31/12/2007

(30)	19980115141 12/08/1998 EP
(96)

07/08/1999 EP99941537.5

(97)	29/03/2006 EP1105105
(73)

Nycomed GmbH
Byk-Gulden-Strasse 2  78467 Konstanz, DE

(74)

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

(72)

DIETRICH, Rango and NEY, Hartmut

(54)

ОРАЛНА АДМИНИСТРАТИВНА ФОРМА ЗА
ПИРИДИН-2-ИЛМЕТИЛСУЛФИНИЛ-1Н-БЕНЗИ–
МИДАЗОЛИ

902264

(57)

1. Орална административна форма на цврста
комбинација за активно соединение, кое е пиридин2-илметилсулфинил-1Н-бензимидазол или негова
фармацевтски прифатлива сол, назначена со тоа
што наведеното активно соединение е во капсула
во две различни административни форми, кои
имаат различно ослободување на активното
соединениѕ, каде што едната административна
форма го содржи активното соединение заедно со
таблетен дезинтегратор и има филмска обвивка
за непрекинато ослободување и каде што другата
административна форма го содржи активното
соединение и која има ентерична филмска
обвивка.
Има уште 22 патентни барања.

Patenti

Glasnik

(51)

C 07D 487/04,

(11)

902265

A 61K 31/5025,

(13)

Т1

C 07D 209/18

(22)	19/06/2006

(21)	2006/244

(45)	31/12/2007

(30)	20020004158 03/04/2002 FR
(96)

02/04/2003 EP03730299.9

(97)	29/03/2006 EP1492792
(73)

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

(74)

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

(72)

MARGUET, Frank;  
FROISSANT, Jacques;
MARABOUT, Benoit and
PUECH, Frederic

(54)

ДЕРИВАТИ НА 3-ХЕТЕРОАРИЛ-3,5-ДИХИДРО4-ОКСО-4Н-ПИРИДАЗИНО-4,5-В
ИНДОЛ-1АЦЕТАМИД, НИВНО ДОБИВАЊЕ И НИВНА
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каде што:
X претставува атом на водород или халоген;
R1 претставува атом на водород или група (С1С4)алккл;

R2 и R3, независно еден од друг, прстставуваат
атом на водород или група (С1-С4)алкил, или R2
и R3, заедно со азотниот атом којшто ги носи,
формираат
пиролидинилна,
пиперидшгална,
морфолинилна или 4-(С1-С4)-алкил-пиперазинилна група; и

Нet прстставува хстсроароматска група од видот
на пиридшшлна, хинолинвлна, изохинолинилна,
фнмидиннлна, шфазинилна или пиридазкнилна
група, која можс да носн еден или повеќе атокга
на халоген и/или една или повеќе групи на (С1С4)алкил и/или (С1-С4)алкокси, во форма на база
или киселинска адитивна сол, нли во форма на
хидрат или солват.
Има уште 14 патентни барања.

УПОТРЕБА ВО ЛЕКОВИТЕ
(57)

1. Соединение со општата формула (I):

Patenti

902265
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Glasnik

(51)
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C 07K 5/06,
C 07D 209/42

(11)

902269

(13)

Т1

(21)	2006/246

(22)	20/06/2006

		

(45)	31/12/2007

за да се добие соединение со формулата (IV) :

(30)	20030291930 31/07/2003 EP
(96)	31/07/2003 EP0321930.0
(97)	30/08/2006 EP1367062
(73)

Les Laboratoires Servier
12, Place de la Defense,
92415 Courbevoie Cedex, FR

(74)

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

(72)

каде што R и G се како што е дефинирано
претходно горе,
кое се доведува во реакција со соединение со
формулата (V) :

Fugier, Claude;
Dubuffet, Thiery and
Langlois, Pascal

(54)

ПОСТАПКА ЗА СИНТЕЗА НА ПЕРИНДОПРИЛ
И НЕГОВИТЕ ФАРМАЦЕВТСКИ ПРИФАТЛИВИ
СОЛИ

(57)

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

и негови фармацевтски прифатливи соли,
назначена со тоа што соединение со формулата
(II) :

за да се добие соединение со формулата (VI) :

каде што R е како што е дефинирано претходно горе,
кое се  хидрогенира во присуство на катализатор,
како на пример паладиум, платина, родиум или
никел за да се добие, по ослободувањето каде
што е неопходно, соединението со формулата (I).

Има уште 7 патентни барања.

каде што R претставува водороден атом или
бензилна група или група на линеарен или
разгранет (C1-C6)алкил,

се доведува во реакција со соединение со
формулата (III) кое ја има конфигурацијата (R) :

каде што G претставува атом на хлор или
бром или хидрокси, p-толуен-сулфонилокси,
метансулфонилокси или трифлуорометансулфон
илокси група, во присуство на база,

902269

Patenti

Glasnik

(51)

A 61K 31/50,

(11)

902266

(21)

A 61P 35/00

(13)

Т1

2006/247

(22)	20/06/2006

		
(30)

(45)	31/12/2007

(54)

(57)

20010318694P  12/09/2001  US;
20010331025P  12/09/2001  US and

	20020388163P 12/06/2002 US
(96)	11/09/2002 EP02779338.9
(97)	14/06/2006 EP1427420
Novartis AG
LIchtstrasse 35 4056 Basel, CH
(74)

УПОТРЕБА НА КОМБИНАЦИЈА КОЈА СОДРЖИ 4ПИРИДИЛМЕТИЛФТАЛАЗИНИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ
КАНЦЕР

20010322044P  14/09/2001  US;

(73)
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1.
Комбинација
која
содржи
(а)
4пиридилметил-фталазин
антиангиогеноко
средство и (б) соединение на платина     и
антинеоплаотичен антиметаболит и, евентуално,
формилтетрахидрофолна киселина, назначена
со тоа што активните состојки се присутни во
секој случај во слободна форма или во форма
на фармацевтски прифатлива сол, и евентуално
барем еден фармацевтски прифатлив носач;
за истовремена, раздвоена или следствена
употреба.
Има уште 11 патентни барања.

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

(72)

DUGAN, Margaret, Han and
WOOD, Jeanette, Marjorie

(51)

A 61K 31/00, 31/4709, 31/4745, (11)

	31/517, 31/519,
A 61P 35/00, 35/04
(21)	2006/250

(13)

902267
Т1

(22)	22/06/2006
(45)	31/12/2007

(30)	20000200373 04/02/2000 EP
(96)

01/02/2001 EP01905717.3

(97)	19/04/2006 EP1255537
(73)

JANSSEN PHARMACEUTICA N.V
Turnhoutsebaan 30 2340 Beerse, BE

(74)

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

(57)

1. Употреба на инхибитор на протеинска
трансфераза на фарнезил за добивање на
фармацевтски состав за третирање напреден
канцер на дојката, назначена со тоа што
споменатиот
инхибитор
на
протеинска
трансфераза на фарнезил е (+)-6-[амино(4хлорофенил)(1-метил-1H-имидазол-5-ил)метил]4-(3-хлоро-фенил)-1-метил-2(1H)-хинолинон; или
негова фармацевтски прифатлива киселинска
адитивна сол или стереохемиски изомерна
форма.
Има уште 5 патентни барања.

ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72)

PALMER, Peter Albert and
HORAK, Ivan, David

(54)

ИНХИБИТОРИ НА ПРОТЕИНСКА ТРАНСФЕРАЗА
НА ФАРНЕЗИЛ ЗА ТРЕТИРАЊЕ КАНЦЕР НА
ДОЈКАТА

Patenti

902266

30

Glasnik

(51)

14/4

str.2-155 dekemvri 2007 Skopje

C 07D 211/58,
A 61K 31/4468

(11)

902262

(13)

Т1

(21)	2006/251	

(22)	23/06/2006

		

(45)	31/12/2007

(54)

ДЕРИВАТИ НА ПИПЕРИДИН КАКО БЛОКАТОРИ
НА КАЛИУМОВИТЕ КАНАЛИ

(57)

1. Соединение со формулата (I)

(30)	20010004251 14/12/2001 SE
(96)	11/12/2002 EP02793633.5
(97)

03/05/2006 EP1499590

(73)

AstraZeneca AB
151 85 Sodertalje, SE

(74)
(72)

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

назначено со тоа што

ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје

m  е  0, 1 или 2;

ERIKSSON, Tomas  and

секој R1 независно претставува халоген или циано;
и

NOORI, Ghazi

R2 претотавува водороден атом или метил група;
или негова фармацевтски прифатлива сол или
солват.
Има уште 15 патентни барања.

902262

Patenti

Glasnik

(51)

C 07D 213/42,

(11)

902259

A 61K 31/44, 31/495,

(13)

Т1

C 07D 213/74, 215/12, 239/42,

(22)	23/06/2006

Y е одбран од -SO2- и -CO-;

(45)	31/12/2007

Z е -N(OH)CHO- и Q е -CH2-;

	241/12, 295/22, 333/20,
401/12, 417/12	
(21)	2006/252	
(30)

19980402144  31/08/1998  EP and

	19990401351 04/06/1999 EP
(96)	25/08/1999 EP99941751.2
(97)	17/05/2006 EP1109787
(73)

AstraZeneca AB
151 85 Sodertalje, SE

(74)

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

(72)

NEWCOMBE, Nicholas John;
BARLAAM, Bernard Christophe;
TUCKER, Howard and
WATERSON, David

(54)

АРИЛПИПЕРАЗИНИ И НИВНА УПОТРЕБА
КАКО ИНХИБИТОРИ НА МЕТАЛОПРОТЕИНАЗА
(ММР)

(57)
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халоген, C1-6 алкил или оксо група.
X1 и X2 се независно одбрани од N и C;

R1
е
фенил,
4-трифлуорометилфенил,
фенетил, фенпропил, изобутил, цикло-пентил,
бензилоксиметил 3,4-дихлорофенил, пиридил,
пиридилетил, тиофенил-пропил, бромотиофенил,
пиримидинилетил, пиримидинилпропил, пири–
дилетил, пиридилпропил или заедно со R2 е
спироциклохексан или спиро-4-пиран;
R2 е H, C1-6 алкил, или заедно со R1 формира
карбоцикличен или хетероцикличен спиро 5,
6 или 7 член прстен, последниот содржи барем
еден хетероатом одбран од N, O, и S; исто
групата Q може да е поврзана или за R1 или за
R2 за да формира 5, 6 или 7 член алкилен или
хетероалкилен прстен кој содржи еден или повеќе
од O, S и N;
и каде што некои алкилни групи прикажани горе
може да се праволиниски ланец или разгранет,
или негова фармацевтски прифатлива сол.
Има уште 11 патентни барања.

1. Соединение со формулата I

назначено со тоа што прстенот B е моноцикличен
или бицикличен алкилен, арилен или аралкилен
прстен кој содржи до 12 атоми во прстенот,
или прстен B е моноцикличен или бицикличен
хетероарилен или хетероаралкилен прстен кој
опфаќа до 12 атоми во прстенот и кој содржи
еден или повеќе хетероатоми независно одбрани
од N, O, и S; алтернативно прстенот B може да
е бифенилен; прстенот B може евентуално да е
поврзан со прстенот A со C1-4 алкилен или C14 алкокси синџир кој ги поврзува 2-позиција на
прстенот B со јаглероден атом алфа до X2; секој
R3 е независно одбран од водород, халоген, NO2,
COOR каде што R е водород или C1-6 алкил, CN,
CF3, C1-6 алкил, -S-C1-6 алкил, -SO-C1-6 алкил,                 
-SO2-C1-6 алкил, C1-6 алкокси и до C10 арилокси,
n е 1, 2 или 3;
P е -(CH2)n- каде што n = 0, 1, 2; или P e алкенски
или алкински ланец од до шест јаглеродни атоми;
каде што X2 е C; P може да е -Het-, -(CH[R6])n-Het, -Het-(CH[R6]n- или -Het-(CH[R6]n-Het-, каде што
Het е одбрано од -CO-, -S-, -SO-, -SO2-,  -NR6- или
-O- каде што n е 1 или 2; или P може да е одбрано
од -CO-N(R6)-, -N(R6)- CO-, -SO2-N(R6)- и -N(R6)SO2-, и R6 е водород, C1-6 алкил, до C10 аралкил
или до C9 хетероалкил;
Прстенот A е 5-7 член алифатски прстен и може
евентуално да е моно- или ди-супституиран со
евентуално супституиран C1-6 алкил или C1-6
алкокси, секој супституент е независно одбран од

Patenti

902259
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Glasnik

(51)
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C 07D 211/86,

(11)

902260

A 61K 31/4412, 31/505,

(13)

Т1

A 61P 29/00,

(22)	26/06/2006

C 07D 239/22

(45)	31/12/2007

(21)	2006/253	
(30)

20020003348  12/11/2002  SE;
20030000388  12/02/2003  SE and

	20030002120 22/07/2003 SE
(96)	11/11/2003 EP03811170.4
(97)

03/05/2006 EP1562902

(73)

AstraZeneca AB
151 85 Sodertalje, SE

(74)

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

(72)

KLINGSTEDT, Tomas;
BLADH, Hakan;
LARSSON, Joakim;
LAWITZ, Karolina;
LEPISTO, Matti;
LONN, Hans and
NIKITIDIS, Grigorios

(54)

ДЕРИВАТИ НА 2-ПИРИДОН КАКО ИНХИБИТОРИ
НА НЕУТРОФИЛ ЕЛАСТАЗА

(57)

1. Соединение со формулата (I)

R3 претставува H или F;
G1 претставува фенил или пет- или шест-член
хетероароматски прстен кој содржи 1 до 3
хетероатоми независно одбрани од O, S и N; или
G1 претставува пет- или шест-член заситен или
делумно незаситен циклоалкилен прстен; или
G1 претставува пет- или шест-член заситен или
делумно незаситен хетероцикличен прстен кој
содржи еден хетероатом одбран од O, S и NR13
каде што R13 претставува H или C1 до 6 алкил;
R5 претставува H, C1 до 6 алкил, CN, C1 до 6
алкокси, NO2, NR14R15, C1 до 3 алкил супституиран
со еден или повеќе F атоми или C1 до 3 алкокси
супституиран со еден или повеќе F атоми;
R14 и R15 независно претставуваат H или C1
до 3 алкил; наведениот алкил е евентуално
дополнително супституиран со еден или повеќе F
атоми;
n претставува цел број 1, 2 или 3 и кога n
претставува 2 или 3, секоја R5 група е одбрана
независно;
R4 и R5 независно претставуваат H или C1
до 6 алкил; наведениот алкил е евентуално
дополнително супституиран со OH или C1 до 6
алкил;
или R4 и L се соединети заедно така што -NR4L
претставува 5 до 7 член азацикличен прстен
кој евентуално соединува еден дополнителен
хетероатом  одбран од O, S и NR16;
L претставува врска, O, NR29 или C1 до 6 алкил;
наведениот
алкил
евентуално
соединува
хетероатом одбран од O, S и NR16; и наведениот
алкил е евентуално дополнително супституиран
со OH или OMe;
G2 претставува моноцикличен прстенрст систем
одбран од:
i) фенил или фенокси,
ii) 5 или 6 член хетероароматски прстен кој содржи
еден до три хетеро-атоми независно одбрани од
O, S и N,

назначено со тоа што:
X претставува O или S;
Y1 претставува N или CR2; и кога R1 претставува
OH, Y1 може исто така, во тауто-мерната форма,
да претставува NR6;
Y2 претставува CR3; и кога Y1 претставува CR2,
тогаш Y2 може исто така да претставува N;
R1 претставува H или C1 до 6 алкил; наведениот
алкил е евентуално супституиран од еден
или повеќе супституенти одбрани независно
од халоген, CN, CHO, OR7, NR8R9, S(O)mR10 и
SO2NR11R12;

и, кога Y1 претставува N, R1 може исто така да
претставува OH;

R претставува H, C1 до 6 алкил или фенил;
наведениот фенил е евентуално дополнително
супституиран од халоген, C1 до 6 алкил и C1 до 6
алкокси;
7

R2 претставува H, халоген или C1 до 6 алкил;

902260

iii) C3 до 6 заситен или делумно незаситен
циклоалкил, или
iv) C4 до 7 заситен или делумно незаситен
хетероцикличен прстен кој содржи еден или два
хетероатоми независно одбрани од O, S(O)p и NR17
и евентуално дополнително соединува карбонил
група; или
G2 претставува бицикличен прстенест систем во
кој секој од двата прстени е независно одбран од:
i) фенил,
ii) 5 или 6 член хетероароматски прстен кој содржи
еден до три хетероатоми независно одбрани од
O, S и N,
iii) C3 до 6 заситен или делумно незаситен
циклоалкил, или
iv) C4 до 7 заситен или делумно незаситен
хетероцикличен прстен кој содржи еден или два
хетероатоми независно одбрани од O, S(O)p и NR17
и евентуално дополнително соединува карбонил
група;

Patenti

Glasnik

и двата прстени се или соединети заедно, или
се врзани заедно или се разделени со групаповрзувач одбрана од O, S(O)q или CH2,

наведениот моноцикличен или бицикличен
прстенест систем е евентуално дополнително
супституиран со еден до три супституенти
независно одбрани од CN, OH, C1 до 6 алкил,
C1 до 6 алкокси, халоген, NR18R19, NO2, OSO2R38,
CO2R20, C(=NH)NH2, C(O)NR21R22, C(S)NR23R24,
SC(=NH)NH2,
NR31C(=NH)NH2,
S(O)sR25,
26 27
SO2NR R , C1 до 3 алкокси супституиран со еден
или повеќе F атоми и C1 до 3 алкил супституиран
со SO2R39 или со еден или повеќе F атоми; или
кога L не претставува врска, G може исто така да
претставува H;
2

m, p, q, s и t независно претставува цел број 0, 1
или 2;
R8 и R9 независно претставуваат H, C1 до 6 алкил,
формил или C2 до 6 алканоил; наведениот алкил
е евентуално дополнително супституиран со
фенил евентуално супституиран со халоген, C1
до 6 алкил, C1 до 6 алкокси или SO2R30;

или групата NR8R9 заедно претставува 5 до 7 член
азацикличен прстен кој евентуално соединува
еден дополнителен хетероатом  одбран од O, S и
NR28;
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N-бензил-5,6-диметил-2-оксо-1-фенил-1,2дихидропиридин-3-карбоксамид;
N-(2-фенетил)-5,6-диметил-2-оксо-1-фенил-1,2дихидропиридин-3-карбоксамид;
N-(2-хидроксиетил)-2,4-диоксо-3-фенил-1,2,3,4тетрахидропиримидин-5-карбоксамид;
N-[2-(диметиламино)етил]-2,4-диоксо-3-фенил1,2,3,4-тетрахидропиримидин-5-карбоксамид;
4-[2-[[[1,2-дихидро-1-(4-метилциклохексил)2-оксо-3-пиридинил]к арбонил]амино]етил]бензоева киселина;
4-[2-[[[1,2-дихидро-1-(4-метилциклохексил)2-оксо-3-пиридинил]к арбонил]амино]етил]бензоева киселина;
4-[2-[[(1-циклохексил-1,2-дихидро-2-оксо-3-пирид
инил]карбонил]амино]етил]-бензоева киселина;
N-бензил-1-циклохексил-5,6-диметил-2-оксо-1,2дихидропиридин-3-карбоксамид; и
N-(2-фенетил)-1-циклохексил-5,6-диметил-2-оксо1,2-дихидропиридин-3-карбоксамид.
Има уште 8 патентни барања.

R18 и R19 независно претставуваат H, C1 до 6
алкил, формил, C2 до 6 алканоил, S(O)tR32 или
SO2NR33R34, наведената алкил група е евентуално
дополнително супституирана со халоге, CN, C1
до 4 алкокси или CONR41R42;
R25 претставува H, C1 до 6 алкил или C3 до
6 циклоалкил; наведената алкилна група е
евентуално дополнително супституирана со еден
или повеќе супституенти одбрани независно
од OH, CN, CONR35R36, CO2R37, OCOR40, C3 до
6 циклоалкил, C4 до 7 заситен хетероцикличен
орстен кој содржи еден или два хетероатоми
независно одбрани од O, S(O)p и NR43 и фенил или
5 или 6 член хетероароматски прстен кој содржи
еден до три хетероатоми независно одбрани од O,
S и N; наведениот ароматски прстен е евентуално
дополнително супституиран со еден или повеќе
супституенти одбрани независно од халоген, CN,
C1 до 4 алкил, C1 до 4 алкокси, OH, CONR44R45,
CO2R46, S(O)sR47 и NHCOCH3;
R26 и R27 независно претставуваат H, C1 до 6
алкил, формил или C2 до 6 алканоил;
R32 претставува H, C1 до 6 алкил или C3 до 6
циклоалкил;
R38 претставува H, C1 до 6 алкил или фенил;
неведениот фенил е евентуално дополнително
супституиран со халоге, C1 до 6 алкил или C1 до
6 алкокси;
R10, R11, R12, R16, R17, R20, R21, R22, R23, R24, R28, R29,
R30, R31, R33, R34, R35, R36, R37, R39, R40, R41, R42, R43,
R44, R45, R46 и R47 независно претставуваат H или
C1 до 6 алкил;
и негови фармацевтски прифатливи соли, под
услов да следниве соединенија се оспорени:
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C 07D 401/12,

(11)

902257
Т1

A 61K 31/40,

(13)

C 07D 209/22, 209/24

(22)	26/06/2006

(21)

2006/256

(45)	31/12/2007

(30)

19981018964  28/04/1998  DE and
19991017504  17/04/1999  DE

(96)	24/04/1999 EP 04018391.5
(97)	21/06/2006 EP 1475377
(73)

elbion AG
Meissner Strasse 191 01445 Radebeul, DE

(74)

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

(72)

SZELENYI, Stefan, Prof.;
HOFGEN, Norbert Dr.;  
EGERLAND, Ute;  
MARX, Degenhard Dr.;  
Polymeropoulos, Emmanuel, Dr.;  
Heer, Sabine;
Kronbach, Thomas Dr. and
KUSS, Hildegard Dr.

(54)

ДЕРИВАТИ НА ИНДОЛ И НИВНА УПОТРЕБА
КАКО ИНХИБИТОРИ НА ФОСФОДИЕСТЕРАЗА
4

(57)

1. Хидроксииндоли со формула 1

каде што
R1 претставува
-С1..,.12-алкил, неразгранета низа или разгранета
низа, опционално моно- или полисупституитан со
- ОН, -ЅН, -NН2, -NНС1-6-алкил, -N(C1...6-алкил)2, NHС6...14-арил, -N(C6...14-арил)2, -N(С1...6-алкил)(С6...14арил), -NHСОR6, -NO2, -СN, -F, -СI, -Вr, -I, -О-С1...6алкил, -O-С6...14- арил, -О(СО)R6, -Ѕ-С1...6 -алкил,
-Ѕ-С6...14-арил, -ЅОR6, -ЅО3Н, -ЅО2R6, -ОЅО2С1...6алкил, -ОЅО2С1...6-арил, -(СЅ)R6 , -СООН, -(СО)R6,
моно-, би- или трициклични заситени или моно-или
полинезаситени карбоцикли коишто имаат 3...14
членови во прстенот, моно, би- или трициклични
заситени или моно- или полинезаситени
хетероцикли коишто имаат 5.,..15 членови на
прстенот и 1...6 хетероатоми, кои најчесто се
N, О и Ѕ, каде С6...14- арил групата и вклучениот
карбоцикличен и хетероциклични супституенти во
нивниот дел можат опционално да бидат моноили полисупститирани со R4,
- С1...12-алкенил, моно-или полинезаситени,
нераззанети или разгранети низи, опционално
моно- или полисупституирани со -ОН, -ЅН, NН2,

902257

NНС1...6-алкил, -N(С1...6-алкил)2, -NНС6...14-арил,
-N(С6...14-арил)2,
-N(С1...6-алкил)(С6...14-арил),
NНСОR6, -NО2, -СN, -F, -С1, -Вr, -I, -O-С1....6-алкил,
-О-С6...14-арил, -О(СО)R6, -Ѕ-С1...6-алкил, -Ѕ-С6...14арил, -ЅОR6, -ЅО3Н, -ЅО2R6, -OЅO2 С1...6-алкил,
-OЅO2 С6...14-арил, -(СЅ)R6, -СООН, -(СО)R6, моно, би- или трициклични заситени или моно-или
полинезаситени карбоцикли коишто имаат 3...14
членови во прстенот, моно, би- или триниклишни  
заситени или моно- или полинезаситени
хетероцикли коишто имаат 5....15 членови на
прстенот и 1...6 хетероатоми, кои најчесто се
N, О и Ѕ, каде С6...14-арил групата и вклучениот
карбоцикличен и хетероциклични супституенти
во нивниот дел можат опционално да бидат моноили полисупститирани со R4,
моно-, би- или трициклични заситени или моноили полинезаситени карбоцикли коишто имаат
3...14 членови во прстенот, опционално моноили полисупституирани со -ОН, -ЅН, -NН2, NНС1...6-алкил, -N(C1...6-алкил)2, -NНС6...14-арил,
-N(C6...14)-арил)2,
-N(C1...6-алкил)(С6...14-арил),
NНСОR6, -NO2, -СN, -F, -С1, -Вr, -I, -О-С1...6-алкил,
-О-С6...14-арил, -О(СО)R6, -Ѕ-С1...6 -алкил, -Ѕ-С6...14арил, -ЅОR6, -ЅО3Н, -ЅО2R6, -ОЅО2С1...6-алкил, ОЅО2С6...14-арил, -(СЅ)R6, -СООН, -(СО)R6, моно,
би-или трициклични заситени или моно-или
полинезаситени карбоцикли коишто имаат 3...14
членови во прстенот, моно-, би- или трициклични
заситени
или
моно-или
полинезаситени
хетероцикли коишто имаат 5...15 членови во
прстенот и 1...6 хетроатоми, кои најчесто се N,
О и Ѕ, кадешто С6...14-арил групи и вклучените
карбоциклични и хетроциклични супституенти
во нивните делови можат опционално да бидат
моно- или полисупституирани со R4,
моно-, би- или трициклични заситени или моноили полинезаситени хетероцикли коишто имаат
5... 15 членови во прстенот и 1...6 хетероатоми,
кои најчесто се N, О и Ѕ,
опционално моно- или полисупституиарани со
- ОН, -ЅН, -NН2, -NНС1...6-алкил, -N(С1...6-алкил)2, NНС6...14-арил, -N(С6...14-арил)2, -N(С1...6-алкил)(С6...14арил), -NHСОR6, -NO2, -СN, -F, -С1, -Вr, -I, -O-С1...6алкил, -O-С6...14-арил, -О(СО)R6, -Ѕ-С1...6-алкил, -ЅС6...14-арил, -ЅОR6, -ЅО3Н, -ЅО2R6, -ОЅО2С1...6-алкил,
-ОЅО2С6...14-арил, -(СЅ)R6, -СООН, -(СО)R6, моно-,
би- или трициклични заситени или моно- или
полинезаситени карбоцикли коишто имаат 3...14
членови во прстенот, моно, би- или трициклични
заситени
или
моно-или
полинезаситени
хетероцикли коишто имаат 5... 15 членови во
прстенот и 1...6 хетроатоми, кои најчесто се N,
О и Ѕ, кадешто С6...14-арил групите и вклучените
карбоциклични и хетероциклични супституенти
во нивните делови можат опционално да бидат
моно- или полисупституирани со R4,
-карбо- или хетроциклични заситени или моно- или
полинезаситени спироцикли коишто имаат 3...10
члена во прстенот, кадешто хетероцикличните
системи содржат 1...6 хетроатоми, кои најчесто се
N, О и Ѕ, опционално моно- или полисупституирани
со -ОН, -ЅН, -NН2, -NНС1...6-алкил, -N(С1...6-алкил)2, -
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NНС6...14-арил, -N(С6...14-арил)2, -N(C1...6-алкил)(С6...14арил), -NHСОR6, -NO2, -СN -F, -СI, -Вr, -I, -О-С1...6алкил, -О-С6...4- арил, -О(СО)R6, -Ѕ-С1...6-алкил,
-Ѕ-С6...14-арил, -ЅОR6, -ЅО3Н, -ЅО2R6, -ОЅО2С1...6алкил, -ОЅО2С6...14-арил, -(СЅ)R6, -СООН, -(СО)R6,
моно-, би- или трициклични заситени или моно-или
полинезаситени карбоцикли коишто имаат 3...14
членови во прстенот, моно-, би- или трициклични
заоитени
или
моно-или
полинезаситени
хетероцикли коишто имаат 5...15 членови во
прстенот и 1...6 хетроатоми, кои најчесто се
N, О и Ѕ, кадешто С6...14-арил групи и вклученте
карбоциклични и хетероциклични супституенти,
во нивните делови можат опционално да бидат
моно- или полисупституирани со R4, R2, R3, може
да биде водород или -ОR7, кадешто барем еден
од двата супституенти мора да биде -ОR7;
R4 е -Н, -ОН, -ЅН, -NН2, -NHС1...6-алкил,   -N(С1...6алкил)2, -NHС6...14-арил, -N(С6...14-арил)2, -N(С1...6алкил)(С6...14-арил), -NНСOR6, -NO2, -СN -СООН,
-(СО)R6, -(СЅ)R6, -F, -С1, -Вr, -Ј, -O-С1...6-алкил,
-O-С6...14-арил, -О(СО)R6, -Ѕ-С1...6-алкил, -Ѕ-С6...14арил, - ЅОR6, -ЅО2R6,

R5    е -моно-, би- или трициклични заситени
или моно- или полинезаситени карбоцикли
коишто имаат 3...14 членови во прстенот,
моно- или полисупституирани со -F, -С1, -Вr, I, опционално моно- или полисупституирани со
- ОН, -ЅН, -NH2, -NНС1...6-алкил, -N(C1...6-алкил)2,
-NНС6...14-арил, -N(С6...14-арил)2, -N(С1...6-алкил)
(С6...14-арил), NНСОR6, -NO2, -СN, -О-С1...6-алкил,
-О-С6...14- арил, -О(СО)R6, -Ѕ-С1...6-алкил, -Ѕ-С6...14арил, -ЅОR6, -ЅО3Н, -ЅО2R6, -ОЅО2С1...6алкил,
-ОЅО2С6...14-арил, -(СЅ)R6, -СООН, -(СО)R6, моноби- или трициклични заситени или моно-или
полинезаситени карбоцикли коишто имаат 3...14
членови во прстенот, моно-, би- или трициклични
заситени
или
моно-или
полинезаситени
хетероцикли коишто имаат 5...15 членови во
прстенот и 1...6 хетроатоми, кои најчесто се N,
О и Ѕ, кадешто С6...14-арил групи и вклучените
карбоциклични и хетероциклични супституенти,
во нивните делови. можат опционално да бидат
моно- или полисупституирани со R4,
-моно, би- или трициклични заситени или моноили полинезаситени хетероцикли коишто имаат
5....15 членови во прстенот и 1...6 хетроатоми, кои
најчесто се N, О и Ѕ,
моно- или полисусптитуирани со -F, -С1, -Вr, I, опционално моно-или полисусптитуирани
со -ОН, -ЅН, -NН2, -NНС1...6-алкил, -N(C1...6алкил)2, -NНС6...14- арил, -N(С6...14-арил)2, -N(C1...6алкил)(С6...14-арил), -NHСOR6, -NO2, -СN, -O-С1...6алкил, -О-С6...14- арил, -О(СО)R6, -Ѕ-С1...6 -алкил,
-Ѕ-С6...14-арил, -ЅОR6, -ЅО3Н, -ЅО2R6, -ОЅО2С1...6алкил, -ОЅО2С6...14-арил, -(СЅ)R6, -СООН, -(СО)R6,
моно-, би- или трициклични заситени или моно-или
полинезаситени карбоцикли коишто имаат 3...14
членови во прстенот, моно-, би- или трициклични
заситени
или
моно-или
полинезаситени
хетероцикли коишто имаат 5...15 членови во
прстенот и 1...6 хетероатоми, кои најчесто се N,
O и Ѕ, кадешто С6...14-арил групи и вклучените
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карбоциклични и хетроциклични супституенти
во нивните, делови можат опционално да бидат
моно- или полисупституирани со R4, R6 може да
биде
-Н, -NН2, -NНС1...6-алкил, -N(С1...6-алкил)2, -NНС6...14арил, -N(С6...14-арил)2, -N(С1...6-алкил)(С6. .14-арил),
-О-С1...6-алкил, -О-С6...14-арил, -Ѕ-С1...6 -алкил,
-Ѕ-С6...14-арил,-С1...12-алкил,
неразгранет
или
разгранет ланец, ,-С1...12-алкенил, -моно-,    би-   
или   трициклични   заситени   или    моно-    или   
полинезаситени карбоцикли коишто имаат 3...14
членови во прстенот,
-моно-,   би-   или   трициклични   заситени   или   моноили   полинезаситени хетероцикли коишто имаат
5..15 членови во прстенот и 1...6 хетероатоми, кои
најчесто се N, О и Ѕ; А претставува или врска или
-СН2)m-, -(СН2)m-(СН=СН)n-(СН2)р-, -(СНOZ)m-, (С=O)-, -(С=Ѕ)-, -(С=N-Z)-, -О-, -Ѕ-, -NZ-,
кадешто    m, р = О...З и   n = 0...2 и
Z претставува -Н, или -С1-12-алкил, неразгранета
низа или разгранета -низа,
-С1...12-алкенил, моно- или полинезаситени,
неразгранета низа или разгранета низа,
-   моно-,   би-   или   трициклични заситени   или  
моно-  или  полинезаситени
карбоцикли коишто имаат 3....14 членови во
прстенот, -моно-,   би-   или   трициклични заситени   
или   моно-   или   полинезаситени
хетероцикли коишто имаат 5....15 членови во
прстеног и 1...6 хетероатоми, кои
најчесто се N, О и Ѕ;
В може да биде или јаглерод или сулфур, или (Ѕ=О)-;
D може да биде кислород, сулфур, СН2 или N-Z,
кадешто D може да биде
само Ѕ или СН2, ако В е јаглерод; и

Е може да биде врска, или нешто друго

-(СH2)m-, -О-, -Ѕ-, -(N-Z)-, кадешто m и Z имаат
значење коешто е опишано
претходно.
R7 е алкил, циклоалкил, арилалкил, арил,
хетероарил,
ацил,
алкоксикарбонил,
арилоксикарбонил,
аминокарбонил,
Nсупституиран
аминокарбонил,
силил
или
сулфонил, комплексирачки агенс или ковалентен
или координативно врзан метал.
Има уште 4 патентни барања.
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(30)

(54)
(57)

ХЕРБИЦИДНИ МЕШАВИНИ
1  Хербицидна мешавина која содржи:
а)    тритосулфурон со формулата (I) или негова
агрокултурно употреблива сол:

(45)	31/12/2007

20001043121  31/08/2000  DE

(96)	30/08/2001 EP01980303.0
(97)	24/05/2006 EP1315420
(73)

BASF AKTIENGESELLSCHAFT
D-67056 Ludwigshafen, DE

(74)

б)     флорасулам со формулата (II) и негови
агрокултурно употребливи соли:

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

(72)

JAGER, Karl-Friedrich;  
ZAGAR, Cyrill;  
WESTPHALEN, Karl-Otto;  
NUYKEN, Wessel and
SCHMIDT, Oskar

(51)

Има уште 10 патентни барања.

A 61K 31/216, 31/192, 31/195,

(11)

902258

A 61P 9/04

(13)

Т1

(21)	2006/260

(22)	29/06/2006

		

(45)	31/12/2007

(30)	2000RM00043 01/08/2000 IT
(96)	20/07/2001 EP01955528.3
(97)	21/06/2006 EP1305020
(73)

SIGMA-TAU
S.p.A.

Industrie

Farmaceutiche

Riunite

(54)

УПОТРЕБА НА ФИБРАТИ ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ  
ЛЕК КОЈШТО СЕ УПОТРЕБУВА ВО ЛЕКУВАЊЕ
НА КОНГЕСТИВНО СРЦЕВО ОШТЕТУВАЊЕ

(57)

1. Употреба на лиганд РРАRa, лигандот е фибрат,
за подготвување на лек којшто се користи во
лекување на конгестивно срцево оштетување,
пришто споменатото срцево оштетување не е
поврзано со дислипидемичните состојби од било
каков вид.
Има уште 2 патентни барања.

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

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

(72)

902258

ARDUINI, Arduino

Patenti

Glasnik

(51)

C 04B 14/30, 28/04

902360

(11)

		

(13)

Т1

(21)	2006/261	

(22)

03/07/2006

		

(45)	31/12/2007

(30)	20020012221 03/10/2002 FR
(96)	29/08/2003 EP03292134.8
(97)	26/04/2006 EP1405835
(73)

CIMENTS FRANCAIS
Tour Ariane, Quartier Villon, 5 Place de la Pyramide  
F-92800 Puteaux, FR

(74)

БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(72)

Bonafous, Laurent;
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(54) ГРАНУЛАРНА
ФОТОКАТАЛИТИЧКА
СМЕСА ЗА МАЛТЕР И БЕТОН И НЕЈ–ЗИНА
УПОТРЕБА
(57)

1. Фотокаталитичка   грануларна   смеша   за  
малтер   или   бетон,   се карактеризира со
тоа што се состои од честички на титаниум
диоксид    од n грануларни    класи прикажувајќи
различни специфични   површински   простори,   п   
претставува   цел   број поголем од или еднаков на
2.
Има уште 22 патентни барања.

ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
Cassar, Luigi;
Cassat, Pierre;
Colombet, Pierre and
Guillot, Laurent

Patenti

902360

38

Glasnik

(51)

(21)
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str.2-155 dekemvri 2007 Skopje

C 07K 14/60,

902273

(11)

A 61K 38/27,

(13)

Т1

A 61P 35/00, 5/06

(22)

03/07/2006

2006/262	

(45)	31/12/2007

(30)	19980199381 25/11/1998 US
(96)	23/11/1999 EP9993962.8
(97)

05/07/2006 EP113522

(73)

The Administrators of The Tulane
Educational Fund
1430 Tulane Avenue, New Orleans,
Louisiane 70112, US

(74)

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

(72)

SCHALLY, Andrew, V.;
VARGA, Jozsef and
ZARANDI, Marta

(54)
(57)

АНТАГОНИСТИЧКИ АНАЛОЗИ НА GH-RH КОИ
ГИ ИНХИБИРААТ IGF-I И  IGF-II
1. Пептид одбран од групата која е изразена со
следната формула:
X-R1-R2-Asp-Ala-R5-R6-Thr-R8-R9-R10-Arg-R12R13-R14-R15-R16-Leu-R18-R19-Arg-R21-R22-LeuGln-Asp-Ile-R27-R28-R29-NH2

каде што X е PhAc, IndAc, Ibu, Nac, 1- или 2-Npr
или Fpr,
R1 е Tyr или His,
R2 е D-Arg или D-Cit,
R5 е Ile или Val,
R6 е Phe, Nal или Phe(Y), каде што Y=F, Cl, Br,
R8 е Asn, Gln, Ser, Thr, Ala, D-Asn, D-Gln, D-Ser,
D-Thr, Abu, D-Abu или Aib,
R9 е Arg, Har, Lys, Orn, D-Arg, D-Har, D-Lys, D-Orn,
Cit,
R10 е Tyr или Phe(Y), каде што Y=H, F, Cl, Br или
OCH3,
R12 е Lys, D-Lys, или Orn,
R13 е Val или Nle,
R14 е Leu или Nle,
R15 е Gly, Ala, Abu, Nle или Gln,
R16 е Gln или Arg,
R18 е Ser или Nle,
R19 е Ala или Abu,
R21 е Lys или Orn,
R22 е Leu, Ala или Aib,
R27 е Met, Leu, Nle, Abu, или D-Arg,
R28 е Arg или D-Arg,
R29 е Arg, D-Arg, Har или D-Har
и негови фармацевтски прифатливи соли.
Има уште 16 патентни барања.

902273

Patenti

Glasnik

(51)

A 61K 31/15,

(11)

A 61P 25/28

902276

(13)

Т1

(21)	2006/263	

(22)

04/07/2006

		

(45)	31/12/2007

(30)
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халоген (F, С1, Вг, I) хидрокси, С1-4 алкокси, нитро
или циано, или при што моноалкилестерот на
фумартната киселина одговара на формулата

20001000577  10/01/2000  DE

(96)	11/12/2000 EP00991160.3
(97)	14/06/2006 EP1248606
(73)

FUMAPHARM AG
Seetalstrasse 5, CH-5630 Muri, CH

(74)

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

(72)

JOSHI, Rajenda, Kumar  and
STREBEL, Hans-Peter

(54)

УПОТРЕБА НА ФУМАРАТНИ АЦИДНИ ДЕРИВАТИ
ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА МИТОХОНДРИАЛНИ БО–
ЛЕСТИ

(57)

1. Примена на поединечни или мешавина на
деривати на фумартна киселина за производство
на фармацевтски приправки за третирање
на митохондриални заболувања, при што се
работи за дериват или деривати на фумартна
киселина, кои се избрани од групата, која се
состои од диалкилестри на фумартна киселина
и моноалкилестри на фумартна киселина во
форма на слободни киселини или нивна сол, при
што диалкилестерот на фумартната киселина
одговара на формулата

каде
-R1 го има горе наведеното значење

-А е водород, или алкалиметал катјон или
земјаалкалиметал
катјон
или физиолошки
поднослив преоден метален катјон, претпочинао
избран од 1л+, Na+, К+, М2+, Са2+, Zn2+, Fе2+, Мn2+,
или

п е  еднаков на   1   или  2  и  одговара  на  валентност
на А, при  што  кај митохондријалните    заболувања    
се     работи     за     парконсонов     синдром,
алцхајмерова    болест,    Сhоrеа-Нunting-болест,    
Retinopahija   pigmentosa   ИЛИ митохондријална  
енцефаломопатија,  обележани  со тоа  што  една
дозна единица на фармацевтската приправка
содржи 1-500 мг фумартна киселина соодветна
количиа на деривати на фумартна киселина.
Има уште 8 патентни барања.

каде R1 и R2, кои можат да бидат исти или различни,
независно еден од друг значат еден линеарен,
раз–гранет, циклички, заситен или незаситен
С1-24-алкил остаток или С5-20 алкил остаток и тие
остатоци во даден случај се супституирани со

Patenti

902276

40

Glasnik

(51)
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A 61K 31/7024, 31/70,

(11)

A 61P 7/02

902274

(73)

Sanofi-Aventis

1. Доза од 2,5 mg пентасахарид метил О-(2,3,4три-О-метил-6-О-сулфо-а-D-глукопиранозил)(1-”4)-О-(2,3-ди-О-метил-B-D-глукопиранозил
уронска киселина)-(1->4)-О-(2,3,6-три-О-сулфоа-D-глукопиранозил)-(1->4)-О-(2,3-ди-О-метил-аL-идопиранозил уронска киселина)-(1->4)-2,3,6три-О-сулфо-<a-D-глукопиранозил или негова
фармацевтски прифатлива сол за употреба
во терапија, предвидена за апликација еднаш
неделно.

174, Avenue de France, 75013 Paris, FR

Има уште 3 патентни барања.

(74)

БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

(13)

Т1

(21)	2006/266

(22)

04/07/2006

		

(45)	31/12/2007

(30)	20020075374 29/01/2002 EP
(96)	23/01/2003 EP03702514.5
(97)	19/04/2006 EP1471924

(57)

ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(72)

VAN AMSTERDAM, Ronald Gijsbertus Maria

(54)

ИДРАПАРИНКУС
(САНОРГ
34006) ЗА
ТРЕТИРАЊЕ И СЕКУНДАРНА ПРОФИЛАКСА
НА ВЕНОЗНИ ТРОМБОЕМБОЛИСКИ НАСТАНИ
КАЈ ПАЦИЕНТИ СО ДЛАБОКА ВЕНОЗНА ТРОМ–
БОЗА

902274

Patenti

Glasnik

(51)

C 07D 471/04,

902261

(11)

A 61K 31/437, 31/444,

(13)

Т1

A 61P 35/00

(22)

04/07/2006

(21)	2006/267

(45)	31/12/2007

(30)	20020013270 23/10/2002 FR
(96)	21/10/2003 EP03767851.3
(97)	12/04/2006 EP1556380
(73)

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

(74)

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

(72)

JEGHAM, Samir;
CASELLAS, Pierre;  
DEROCQ, Jean-Marie;
BOURRIE, Bernard and
MUNEAUX, Yvette

(54)
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- R3 претставува тиенилна којшто е моноили полисупституиран со метилна група; или
моноцикличен или бицикличен хетероцикличен
радикал одбран
од: пиридил, N-оксидопиридил, пиразолил, (Nфенил)-пиразолил,
(N-хало-фенил)пиразолил,
фурил,
индолил,
(N-бензил)индолил,
(Nхалобензил)ин-долил,
бензотиенил
или
бензофурил, при што наведените радикали се несупституирани или се супсгитуирани еднаш или
повеќе пати со атом на халоген или метилна или
метокси група;
- R4 и R5 може да бидат идентични или различни и
секој од нив независно претставува атом на водород
или халоген, или хидроксилна, хидроксиметилна, (С1-С4)алкилна, трифлуорометилна, (С1С4)алкокси,
(С1-С4)алкокси-карбонилиа
или
цијано група, во вид на база или на киселинска
адитивна сол, како и во вид на хидрат или солват.
Има уште 7 патентни барања.

ДЕРИВАТИ
НА
ПИРИДОИНДОЛОН
СУБСТИТУИРАНИ ВО 3-ТА ПОЛОЖБА СО
ХЕТЕРОЦИКЛИЧНА ГРУПА, НИВНО ДОБИВАЊЕ
И НИВНА ПРИМЕНА ВО ТЕРАПИЈАТА

(57)

1. Соединение според следната формула:

каде што:
- R1 претставува атом на водород или (С1С4)алкилна група;
- R2 претставува атом на водород или (С1С4)алкилна група;

Patenti

902261

42

Glasnik

(51)
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A 61K 38/17,

902278

(11)

A 61P 11/00

(13)

Т1

2006/268

(22)

07/07/2006

(21)
		

(45)	30/09/2004

(30)	20000107858 12/04/2000 EP
(96)	12/04/2001 EP01943250.9
(97)	19/04/2006 EP1276495
(73)

Nycomed GmbH
Byk-Gulden-Strasse 2  78467 Konstanz, DE

(74)

(54)

УПОТРЕБА
НА
РЕКОМБИНАНТНО
ПУЛ–
МОНАРНО
ПОВРШИНСКИ
АКТИВНО
СРЕДСТВО ЗА РАНО ТРЕТИРАЊЕ НА АКУТНИ
ПУЛМОНАРНИ ЗАБОЛУВАЊА

(57)

1. Употребата на пулмонарен површински активен
препарат, кој содржи фосфоли-пиди и лусупултид
за производство на медикаменти за рано
третирање на акутни пулмонарни заболувања кај
луѓето.
Има уште 3 патентни барања.

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

(72)

HAFNER, Dietrich;
KELLER, Andreas;
RATHGEB, Frank;
SCHAFFER, Peter;
WURST, Wilhelm and
KARL, Christoph

902278

Patenti

Glasnik

(11)

902255

		

(13)

Т1

(21)

(22)	11/07/2006

(51)

A 61K 31/40, 31/44
2006/274

		

(45)	31/12/2007

(54)

TEРАПЕВТСКИ КОМБИНАЦИИ КОИ СОДРЖАТ
АМЛОДИПИН И АТОРВАСТАТИН

(57)

Комплет кој содржи:

а)

количество
на
амлодипин
или
негова
фармацевтски прифатлива киселинска адитивна
сол и фармацевтски прифатлив носач или
разредувач, во прва единица на дозажна форма;

б)

количество
на
аторвастатин
или
негова
фармацевтски прифатлива сол и фармацевтски
прифатлив носач или разредувач, во втора
единица на дозажна форма; и

в)

контејнер наменет за прифаќање на наведената
прва и втора дозажна форма.

(96)	11/08/1998 EP04013754.9
(97)	12/07/2006 EP1491193
(73)

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

(74)

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

(72)

Buch, Jan and
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Има уште 44 патентни барања.

SCOTT, Robert Andrew Donald

Patenti

902255

44

Glasnik

(51)
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C 07D 417/14,

(11)

902254
Т1

A 61K 31/497,

(13)

A 61P 25/28,

(22)	18/07/2006

C 07D 401/14

(45)	31/12/2007

(21)	2006/278		
(96)

05/06/2003 EP03757109.8

(97)

03/05/2006 EP1513836

(73)

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

(74)

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

(72)

HERBERT, Jean, Marc;  
NISATO, Dino;
TONNERRE, Bernard;
WAGNON, Jean;
BONO, Francoise;
BOSCH, Michael and
DOS SANTOS, Victor

(54)

ДЕРИВАТИ НА ПИПЕРАЗИНИЛАЦИЛПИПЕРИДИ
Н, НИВНО ДОБИВАЊЕ И НИВНА ТЕРАПЕВТСКА
УПОТРЕБА

(57)

1.    Соединение со формулата (I):

- R8 претставува атом на водород или (С1С4)алкил;
- R9 претставува (С1-С4)алкил или група -(СН2)mNR6R7;

- m е  1,2   или   З;

- R10 и R11   засебно и независно претставуваат
атом на водород или (С1-С4)алкил;

- R12 и R13   засебно и независно претставуваат
атом на водород или (С1-С5)алкил;

R13 може, исто така, да претставува група -(СН2)qОН или група -(СH2)q-Ѕ-СН3;

- или R12   и R13, заедио со азотниот атом за кој
се прикачени, формираат хетероциклик oдбран
од азиридин, азетидин, пиролидин, пиперидин и
морфолин;
- q e 2 или 3;

- R14 и R15 засебно и независно претставуваат
атом на водород или (С1-С4)алкил;
- R16 и R17   засебно и независно претставуваат
атом на водород или (С1-С4)алкил;

R17  може, исто така, да претставува група -(СН2)qNR6R7;

- или R16 и R17, заедно со азотниот атом за кој
се прикачени, формираат хетероциклик одбран
од азетидин, пиролидин, пиперидин, морфолин и
пиперазин, кој може да биде несупституиран, или
супституиран во положбата 4 со (С1-С4)алкил;

во вид на база или киселинска адитивна сол, или
во форма на хидрат или сол-ват.
Има уште 4 патентни барања.

каде што:
- n е  1  или  2;
- R1 претставува атом на халоген; радикал на
трифлуорометил; (С1-С4)алкил; (С1-С4)алкокси;
радикал на трифлуорометокси;
- R2 претставува атом на водород или атом на
халоген;
- R3 претставува атом на водород; група -ОR5;
група -СН2ОR5; група -NR6R7; група -NR8COR9;    
група    -NR8CONR10R11; група    -СН2NR12R13; група
-СH2NR8CONR14R15;
(С1-С4)алкоксикарбонил;
група -СОNR16R17;

- или R3 претставува двојна врска помеѓу
јаглеродниот атом за којшто е прикачен и
соседниот јаглероден атом од пиперидинскиот
прстен;
- R4 ја претставува ароматската група 1,3-тиазол2-ил со формулата:

-

902254

R5 претставува атом на водород; (С1-С4)алкил;
(С1-С4)алкилкарбонил;

R6 и R7 засебно и независно претставуваат атом
на водород или (С1-С4)алкил;

Patenti

Glasnik

(51)

A 61K 38/24,

(11)

902277

A 61P 15/08

(13)

Т1

(21)	2006/282	

(22)	19/07/2006

		

(45)	31/12/2007

(54)

УПОТРЕБА НА АДМИНИСТРИРАН LH ВО
СРЕДНА-ИЛИ-ПОДОЦНЕЖНА-ФОЛИКУЛАРНА
ФАЗА ЗА ЛЕКУВАЊЕ АНОВУЛАТОРНИ ЖЕНИ

(57)

1. Употреба    на    LH    и/или    негов   биолошки  
-   активен    аналог   во производство на лек
за индуцирање мал број фоликулогенези или
унифоликулогенеза кај жени со дневна доза во
опсег од 100 до 1500 IU, каде што лекот треба да
биде администриран почнувајќи во средна - до подоцнежна фопикуларна фаза.

(30)	19990303574 07/05/1999 EP
(96)

05/05/2000 EP00927534.8

(97)	12/07/2006 EP1176976
(73)

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

(74)

14/4 str.2-155 dekemvri 2007 Skopje 45

Има уште 8 патентни барања.

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

(72)

FRANKS, Stephen and
HILLIER, Stephen

Сл. 1

Patenti

902277

46

Glasnik

(51)
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A 01N 43/653

(11)

902279
Т1

		

(13)

(21)	2006/285

(22)	25/07/2006

		

(45)	31/12/2007

(30)

20020075466  05/02/2002  EP and

	20020080349 18/12/2002 EP
(96)

(72)

секој X независно е одбран од групата која се
состои од водород, метил, етил, и
фенил;

ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
PARIS, Emmanuel P.T.,;

Има уште 11 патентни барања.

JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.
Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, BE

(74)

секој а, в, и с независно се цели броеви кои може
да се 1 до 20;

да се зајакне активноста на фунгицидални
формулации
кои
содржат
фунгици-дални
триазоли одбрани од азаконазол, бромуконазол,
ципроконазол, дифеноко-назол, епоксиконазол,
фенбуконазол,
флухинконазол,
флусилазол,
хексаконазол,
кетоконазол,
метконазол,
пенконазол,
пропиконазол,
тебуконазол,
тетраконазол и тритиконазол.

03/02/2003 EP03704526.7

(97)	26/04/2006 EP1473996
(73)

n е цел број од 1 до 4;

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

VAN DER FLAAS, Mark Arthur Josepha and
TIEDINK, Johannes Gerardus
(54)

ФОРМУЛАЦИИ КОИ СОДРЖАТ ТРИАЗОЛИ И
АЛКОКСИЛАТИРАНИ АМИНИ

(57)

1. Употреба на алкоксилатирани амини со
формулата (I)

назначена со тоа, што

или

902279

Patenti

Glasnik

(51)

A 61K 39/395, 38/17,

(11)

902280

A 61P 13/12,

(13)

Т1

C 12N 15/13

(22)	25/07/2006

(21)	2006/286

(45)	31/12/2007

(54)

ТЕРАПИИ ЗА ХРОНИЧНО БУБРЕЖНО ЗАБО–
ЛУВАЊЕ со користење ЕДЕН ИЛИ ПОВЕЌЕ
АНТАГОНИСТИ НА ИНТЕГРИН

(57)

(30)	19990153826P 14/09/1999 US
(96)	14/09/2000 EP00961900.8
(97)	10/05/2006 EP1214091
(73)
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Biogen Idec MA Inc. and

1. Употреба    на    антагонистичко    анти-\/LА4   
антитело    на    интегрин    или    негов фрагмент   
што    врзува    алфа 4    субунит    кој    содржи   
интегрин   за  добивање фармацевтски состав за
третирање цицач во, или на опасност од хронично
бубрежно заболување.
Има уште 12 патентни барања.

IMPERIAL COLLEGE OF SCIENCE,
TECHNOLOGY AND MEDICINE
Cambridge, Massachusetts 02142, US and
Exhibition Road London SW7 2AZ, GB
(74)

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

(72)

LOBB, Roy;
ALLEN, Andrew and
PUSEY, Charles

Сл. 1

Patenti

902280

48

Glasnik

(51)
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C 07D 401/04,

(11)

902298

A 61K 31/435,

(13)

Т1

A 61P 31/18

(22)	26/07/2006

(21)	2006/287

(45)	31/12/2007

(30)	20010315683P 29/08/2001 US
(96)	28/08/2002 EP02766142.0
(97)

07/06/2006 EP1421075

(73)

Schering Corporation
2000 Galloping Hill Road, Kenilworth,
New Jersey 07033-0530, US

(74)

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

(72)

MILLER, Michael, W;
PALANI, Anandan and
SCOTT, Jack, D.

(54)

ДЕРИВАТИ НА ПИПЕРИДИН КОИ СЕ КОРИСНИ
КАКО АНТАГОНИСТИ НА „CCR5” ЗА ТРЕТИ–
РАЊЕ НА ХИВ

(57)

1. Соединение претставено со структурната
формула (I):

каде што наведениот арил, флуоренил, дифенил
или хетероарил може да биде супституиран со
1-4 супституенти кои може да бидат исти или
различни и кои се независно одбрани од групата
која се состои од R11, R12, R13, R14 и R15;
R4 е 1-3 супституенти одбрани од групата која се
состои од H, хало, алкил, халоалкил, алкокси,
циклоалкил, циклохетероалкил, амид, CF3, OCF3,
арил, хетероарил, -XR7, -C(O)C3-C8циклоалкил,
-C(O)C3-C8циклохетероалкил,
-(C1-C6)алкилN(R21)SO2R22,

-(C1-C6)алкил-C(O)NR20R21, -CN, -CO2H, -CO2R22,
R8-арил(C1-C6)алкил-, R8-хетероарил (C1-C6)алкил, -C(O)-(C1-C6)алкил, R8-арил-C(O)-, -C(O)NR21R22,
-C(O)NH2,
-C(O)N(H)OH,
-(C1-C6)алкилN(R21)C(O)R22, -(C1-C6)алкил-N(R21)CO2R22, -(C1C6)алкил-N(R21)C(O)NR21R22,
-(C1-C6)алкил-NR21R22,
C6)алкилSO2NR21R22 и

-(C1-C6)алкил-NH2,

(C1-

-SO2NR21R22, каде што R4 може да биде ист или
различен и е независно одбран кога се присутни
повеќе од еден R4;
R5 е одбран од групата која се состои од H,
арилалкил, (C1-C6)алкил, R8-арил(C1-C6)алкил-,
R8-хетероарил(C1-C6)алкил-, -SO2-(C1-C6)алкил, SO2-(C3-C6)циклоалкил, -SO2-арил, R8-арил-SO2-,
-C(O)-(C1-C6)алкил, -C(O)-(C4-C6)циклоалкил, R8арил-C(O)-, -C(O)NR21R22 и -SO2NR21R22;

R6 е H, -(C1-C6)алкил, или -(C1-C6)халоалкил;

или негова фармацевтски прифатлива сол или
солват, назначено со тоа, што:
R1 е:

R7 е одбран од групата која се состои од арил,
супституиран арил, хетероарил, алкил, халоалкил
и циклоалкил;
R8 е 1, 2 или 3 супституенти одбрани од групата која
се состои од H, хало, (C1-C6)алкил, (C1-C6)алкокси,
-CF3, -OCF3, CH3C(O)-, -CN, CH3SO2-, CF3SO2- и

-NH2, каде што R8 може да биде ист или различен
и е независно одбран кога се присутни повеќе од
еден R8;

R9, R10 и B може да бидат исти или различни
и секој од нив е независно одбран од групата
која се состои од водород, (C1-C6)алкил и -(C1C6)халоалкил;

или
R2 е одбран од групата која се состои од H,
алкил, арил, арилалкил, хетероарилалкил,
алкилкетон, арилкетон, алкил, халоалкил,
циклоалкил, циклохетероалкил, циклоалкилалкил,
алкилсулфонил, арилсулфонил, алкоксиалкил,
или амид;
R3 е одбран од групата која се состои од арил, 6член хетероарил, флуоренил; дифенилметил, 6член хетероарил-N-оксид,

902298

R11 и R12 може да бидат исти или различни и
секој од нив е независно одбран од групата која
се состои од (C1-C6)алкил, -(C1-C6)халоалкил,
халоген,

-NR19R20, -OH, CF3, -OCH3, -O-ацил и -OCF3;

R13 е одбран од групата која се состои од водород,
R11, H, фенил, -NO2, -CN, -CH2F, -CHF2, -CHO,
-CH=NOR19,
пиридил-N-оксид,
пиримидинил,
пиразинил, N(R20)CONR20R21, -NHCONH(хлоро(C1-C6)алкил), -NH-CONH((C3-C10)-циклоалкил(C1C6)алкил), -NHCO(C1-C6)алкил, -NHCOCF3, NHCOCF3, -NHSO2N((C1-C6)алкил)2, -NHSO2(C1C6)алкил,
-N(SO2CF3)2,
-NHCO2(C1-C6)алкил,
(C3-C10)циклоалкил, -SR22, -SOR22, -SO2R22,
-SO2NH(C1-C6
алкил),
-OSO2(C1-C6)алкил,
-

Patenti

Glasnik

OSO2CF3, хидрокси(C1-C6)алкил, -CONR19R20,
-CON(CH2CH2O-CH3)2, -OCONH(C1-C6)алкил, CO2R19, -Si(CH3)3 и -B(OC(CH3)2)2;

R14 е одбран од групата која се состои од (C1C6)алкил, -(C1-C6)халоалкил-NH2 и R15-фенил;

R15 е 1-3 супституенти одбрани од групата
која се состои од водород, (C1-C6)алкил, -(C1C6)халоалкил, -CF3, -CO2R20, -CN, (C1-C6)алкокси
и халоген; каде што R15 може да биде ист или
различен и е независно одбран кога се присутни
повеќе од еден R15;
R16 и R17 може да бидат исти или различни и
секој од нив е независно одбран од групата која
се состои од водород и (C1-C6)алкил, или
R16 и R17 заедно се C2-C5 алкиленска група и, со
јаглеродот за кој се прикачени, формираат спиро
прстен до 3 до 6 јаглеродни атоми;

14/4 str.2-155 dekemvri 2007 Skopje 49

групи со 5 или 6 прстенести атоми или бициклични
групи со 11 до 12 прстенести атоми, кои имаат 1
или 2 хетероатоми кои се независно одбрани од
O, S или N, при што наведените хетероатоми
ја прекинуваат карбоцикличната прстенеста
структура и имаат доволен број на делокализирани
пи електрони за да се обезбеди ароматски
карактер, под услов прстените да не содржат
соседни атоми на кислород и/или сулфур;
- „арилалкил” или „аралкил” претставува средина
која содржи алкил поврзан со главната група или
прстенот преку арилна група;
- „хетероарилалкил” претставува средина која
содржи хетероарилна група поврзана со главната
група или прстенот преку алкил.
Има уште 21 патентни барања.

R19, R20 и R21 може да бидат исти или различни и
секој од нив е независно одбран од групата која се
состои од H, (C1-C6)алкил и (C3-C6)циклоалкил;

R22 е одбран од групата која се состои од (C1-C6)алкил,
-(C1-C6)халоалкил, (C2-C6)хидроксиалкил, (C2C6)алкилен, (C3-C6)циклоалкил, арил и арил(C1C6)алкил-;
A е одбран од групата која се состои од (C1C6)алкил и (C2-C6)алкенил;

M е арил или хетероарил кој може да биде
супституиран со R4;
Q е CH или N; и

X е одбран од групата која се состои од CH2, SO2,
SO, S и O, под следниот услов:
кога R1 е фенил, пиридил, тиофенил или нафтил,
R2 да не може да биде H, -(C1-C6)алкил или -C(O)(C1-C6)алкил;

и каде што, освен ако не е поинаку наведено:

- „алкил” значи алифатска јаглеводородна група,
која може да биде праволиниска или разгранета
и која содржи од 1 до 20 јаглеродни атоми во
ланецот;
- „хало” значи флуоро, хлоро, бромо или јодо
групи;
- „халоалкил” значи алкил кој содржи еден или
повеќе супституенти на хало атомите;
- „циклоалкил” значи неароматски моно- или
повеќецикличен споен прстенест систем, кој
содржи од 3 до 10 прстенести јаглеродни атоми;
- „циклохетероалкил” значи неароматски моноили повеќецикличен споен прстенест систем, кој
содржи од 3 до 10 прстенести јаглеродни атоми,
каде што наведениот циклохетероалкил има 1
или 2 хетероатоми кои се независно одбрани од
O, S или N, при што наведените хетероатоми
ја прекинуваат карбоцикличната прстенеста
структура, под услов прстените да не содржат
соседни атоми на кислород и/или сулфур;
- „арил” значи ароматски моноцикличен или
повеќецикличен прстенест систем, кој содржи од
6 до 14 прстенести јаглеродни атоми;
- „хетероарил” претставува циклични ароматски

Patenti

902298
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Glasnik

(51)
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A 61K 39/00, 39/385,

(11)

902290

A 61P 25/28,

(13)

Т1

C 07K 14/47

(22)	26/07/2006

(21)	2006/288
(30)

(45)	31/12/2007

20010001231  20/08/2001  DK;
20020000558  16/04/2002  DK;
20010337543P  22/10/2001  US and

	20020373027P 16/04/2002 US
(96)	20/08/2002 EP02758181.8
(97)

02/08/2006 EP1420815

(73)

Pharmexa A/S
Kogle Alle 6 2970 Horsholm, DK

(74)

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

(72)

RASMUSSEN, Peter Birk;
JANSEN, Martin Roland;
NIELSEN, Klaus Gregorius;
KOEFOED, Peter and
DEGAN, Florence Dal

(54)

ВАКЦИНА

АНАЛОГ

НА

БЕТА-АМИЛОИД-Т-

КЛЕТОЧЕН ЕПИТОП
(57)

1. Употреба на имуноген, којшто
а) претставува полиамино киселина којашто
внесува во истата молекула значаен дел на
В- клеточен епитоп на АРР и/или Аβ такашто
полиамино киселината регира со иста мерка како
и АРР или Аβ со поликлонален серум добиен

902290

против АРР или АB, и барем еден туѓ Т-помошен
епитоп ( Тн епитоп), и којшто содржи барем еден
туѓ Тн епитоп и пореметена АРР или Аβ секвенца
такашто полиамино киселината не вклучува било
каква субсеквенца на ЅЕQ ID N0: 2 којашто се
врзува продуктивно за МНС класа II молекулите
иницирајќи Т-клеточен одговор; или
б)
претставува
коњугат
којшто
содржи
полихидроксиполимерна основа за којашто
одвоено е куплирана полиамино киселината како
што е дефинирано под а); или
в)
претставува
коњугат
којшто
содржи
полихидроксиполимерна основа за којашто
одвоено е куплиран 1) барем еден туѓ Тн епитоп
и 2) пореметена секвенца на АРР или Аβ како што
се дефинирани под а); или
г) претставува нуклеинска киселина којашто ја
кодира полиамино киселината дефинирана во а);
или
д) не патоген-микроорганизам или вирус којшто
носи фрагмент на нуклеинска киселина којшто
го кодира и ја истиснува полиамино киселината
којашто е дефинирана под а)
во подготовка на фармацевтски препарат којшто
содржи имуноген за лекување, превенција или
подобрување на состојбата кај животни од
Алцхајмерова болест или други болести коишто
се карактеризираат со таложење на амилоид.
Има уште 36 патентни барања.

Patenti

Glasnik

(11)

902302

		

(13)

Т1

(21)

(22)	27/07/2006

(51)

A 61K 31/4468
2006/290

		

(45)	31/12/2007

(30)	20030443857P 31/01/2003 US
(96)	15/01/2004 EP04702472.4
(97)	14/06/2006 EP1587514
(73)

Orexo AB
Box 303 751 05 Uppsala, SE

(74)

МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат
ул. „Народен Фронт” 21/4-5 1000 Скопје,
1000, Скопје

(72)

NYSTROM, Christer and

(54)
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РАПИДНО-ДЕЈСТВУВАЧКИ

ФАРМАЦЕВТСКИ

СОСТАВ
(57)

1. Фармацевтски    состав    за    третирање     
акутни    заболувања    од сублингвална    или   
интраназална   администрација,   вклучително   и
важниот,  дехидрирана,  наредената  микстура  од  
микрочестички   од најмалку еден фармацевтски
активен агенс прилепен на површината на
носечките честички, споменатите честички
се субстантивно поголеми од   споменатите  
микрочестички  и  се   нерастворливи   или  умерено
растворливи    во    вода,    и    биоадхезионен    и/
или    мукоадхезионен активирачки агенс прилепен
на површината на носечките честички.
Има уште 24 патентни барања.

BREDENBERG, Susanne
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C 07D 251/10,

(11)

902305

A 61P 3/10, 31/53,

(13)

Т1

C 07D 251/52, 251/72

(22)	27/07/2006

(21)	2006/291	

(45)	31/12/2007

(30)	20000000996 26/01/2000 FR
(96)	25/01/2001 01907700.7
(97)

05/07/2006 EP1250328

(73)

Merck Sante
37, rue Saint Romain,69008 Lyon, FR

(74)

МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат
ул. „Народен Фронт” 21/4-5 1000 Скопје

(72)

MOINET, Gerard;
CRAVO, Daniel;
DOARE, Lilliane;
KERGOAT, Micheline and
MESANGEAU, Didier

(54)

ДИХИДРО-1, 3, 5 - ТРИАЗИН АМИНСКИ
ДЕРИВАТИВИ И НИВНАТА ТЕРАПЕВТСКA
УПОТРЕБА

(57)

1. Соединенија на генерална формула (I):

во која:
R1, R2, RЗ и R4 се избрани независно од
групите:
-Н,
-алкил   (С1-С20)   евентуално   заменет   со   халоген,   
алкил   (С1-С5), алкокси (С1-С5), циклоалкил (СЗС8), -алкенил (С2-С20) евентуално заменет со
халоген,    алкил  (С1-С5), алкокси (С1-С5)
-алкинил (С2-С20) евентуално заменет со халоген,    
алкил (С1-С5), алкокси (С1-С5)-циклоалкил (СЗС8) евентуално заменет со алкил (С1-С5), алкокси
(С1-С5)
-хетероциклоалкил    (СЗ-С8)   носејќи   еден  
или    повеќе    хетероатоми избрани од N, O, Ѕ
евентуално заменет со алкил (С1-С5), алкокси
(С1-С5)
-арил    (С6-С14)    алкил    (С1-С20)    евентуално    
заменет     со     амино, хидроксил, тио, халоген,
алкил (С1-С5), алкокси   (С1-С5), алкилтио (С1С5),   алкиламино    (С1-С5),   арил    (С6-С14)   
окси,    арил    (С6-С14) алкокси (С1-С5), циаио,
трифлуорометил, карбокспл, карбоксиметил или
карбоксиетил,
-арил (С6-С14) евентуално заменет со амино,
хидроксил, тио, халоген, алкил (С1-С5), алкокси
(С1-С5), алкилтио (С1-С5), aлкиламимо (С1-С5),  
арил   (С6-С14)   окси,   арил   (С6-С14)   алкокси   

902305

(С1-С5),    циано, трифлуорометил, карбоксил,
карбоксиметил или карбоксиетил,
-хетероарил (С1-С13) носејќи еден или повеќе
хетероатоми избрани од N. О, Ѕ и евентуално
заменет со амино, хидроксил, тио, халоген,
алкил (С1-С5), алкокси (С1-С5), алкилтио (С1С5), алкиламино (С1-С5), арил (С6-С14)      окси,      
арил      (С6-С14)      алкокси      (С1-С5),      циано,
трифлуорометил, карбоксил, карбоксиметил или
карбоксиетил, возможно е за R1 и R2, од една
страна, и RЗ и R4 од друга страна, да формираат
со азотните атоми п-членски прстен (помеѓу 3 и 8)
вклучително или поинакво инаку еден или повеќе
хетероатоми избрани од N. О, Ѕ и евентуално
заменети со една или повеќе од следниве групи:
амино,  хидроксил,  тио,  халоген,  алкил   (С1-С5),  
алкокси   (С1-С5), алкилтио (С1-С5), алкиламино
(С1-С5), арил (С6-С14) окси, арил (С6-С14)     
алкокси     (С1-С5),     циано,     трифлуорометил,     
карбоксил, карбоксиметил или карбоксиетил, R5 и
R6 се избрани независно од групите: -Н,
-алкил (С1-С20) евентуално заменет со амино,
хидроксил, тио, халоген, алкил (С1-С5), алкокси
(С1-С5), алкилтио (С1-С5), алкиламино (С1С5), арил (С6-С14) окси, арил (С6-С14) алкокси
(С1-С5), циано, трифлуорометил, карбоксил,
карбоксиметил или карбоксиетил, -алкенил (С2С20) евентуално заменет со амино, хидроксил,
тио, халоген, алкил (С1-С5), алкоќси (С1-С5),
алкилтио (С1-С5), алкиламино (С1-С5), арил (С6С14) оќси, арил (С6-С14) алкокси (С1-С5), циано,
трифлуорометил, карбоксил, карбоксиметил или
карбоксиетил,
-алкинил (С2-С20) евентуално заменет со амино,
хидроксил, тио, халоген, алкил (С1-С5), алкокси
(С1-С5), алкилтио (С1-С5), алкиламино (С1С5), арил (С6-С14) окси, арил (С6-С14) алкокси
(С1-   С5), циано, трифлуорометил, карбоксил,
карбоксиметил или карбоксиетил,
-циклоалкил (СЗ-С8) евентуално заменет со
амино, хидроксил, тио, халоген, алкил (С1-С5),
алкокси (С1-С5), алкилтио (С1-С5), алкиламино
(С1-С5), арил (С6-С14) окси, арил (С6-С14) алкокси
(С1-С5), циано, трифлуорометил, карбоќсил,
карбоксиметил или карбоксиетил,
-хетероциклоалкил
(СЗ-С8)
носејќи
еден
или повеќе хетероатоми избрани од N, О, Ѕ
и евентуално заменет со амино, хидроксил,
тио, халоген, алкил (С1-С5), алкокси (С1-С5),
алкилтио (С1-С5), алкиламино (С1-С5), арил (С6С14) окси, арил (С6-С14) алкокси (С1-С5), циано,
трифлуорометил, карбоќсил, карбоксиметил или
карбоксиетил,
-арил (С6-С14) евентуално заменет со амино,
хидроксил, тио, халоген, алкил (С1-С5), алкокси
(С1-С5), алкилтио (С1-С5), алкиламино (С1С5), арил (С6-С14) окси, арил (С6-С14) алкокси
(С1-С5), циано, трифлуорометил, карбоксил,
карбоксиметил или карбоксиетил, -арил (С6-С14)
алкил (С1-С5) евентуално заменет со амино,
хидроксил, тио, халоген, алкил (С1-С5), алкокси
(С1-С5), алкилтио (С1-С5), алкиламино (С1С5), арил (С6-С14) окси, арил (С6-С14) алкокси

Patenti

Glasnik

(С1-С5), циано, трифлуорометил, карбоксил,
карбокоиметил или карбоксиетил, возможно е
за R5 и R6 да формираат со карбонскиот атом
на кој тие се прикачени на m-членскиот прстен
(m помеѓу 3 и 8) вклучувајќи или другачие еден
или повеќе хетероатоми избрани од N. О, Ѕ
и евентуално заменети со амино, хидроксил,
тио, халоген, алкил (С1-С5), алкокси (С1-С5),
алкилтио (С1-С5), алкиламино (С1-С5), арил (С6С14) окси, арил (С6-С14) алкокси (С1-С5), циано,
трифлуорометил, карбоксил, карбоксиметил или
карбоксиетил,
или способноста за формирање со карбонскиот
атом С10-С30 полициклични остатоци евентуално
заменети со амино, хидроксил, тио, халоген,

Patenti
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алкил (С1-С5), алкокси (С1-С5), алкилтио (С1-С5),
алкиламино (С1-С5), арил (С6-С14) окси, арил (С6С14) алкокси (С1-С5), циано, трифлуорометил,
карбоксил, карбоксиметил или карбоксиетил,
возможно е за азотниот атом на хетероциклоалкилната или хетероарилната група да
биде заменет со алкил (С1-С5), циклоалкил
(СЗ-С8), арил (С6-С14), арил (С6-С14) алкил
(С1-С5) или ацил група (С1-С6), всушност
кога RЗ и R4 претставуваат хидрогенски атом,
R1 и R2 не претставуваат хидрогенски атом,
исто како таутомеричките, енантиомеричките,
диастереоисомеричките и епимеричките форми и
фармацевтски прифатливите соли.
Има уште 13 патентни барања.
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A 61K 31/445,

(11)

C 07D 401/04, 405/14

902291

(13)

Т1

(21)	2006/293	

(22)

03/08/2006

		

(45)	31/12/2007

(30)	20000712550 14/11/2000 US
(96)	14/11/2001 EP 01273992.6
CELGENE CORPORATION
86 Morris Avenue, Summit, NJ 07901, US
(74)

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

(72)

MULLER, George;

АКТИВЕН

ИЗОИНДОЛИН

ДЕРИВАТИ
(57)

бензил, несупституиран или супституиран со
алкил со 1 до 8 јаглеродни
атоми, алкокси со 1 до 8 јаглеродни атоми, хало,
амино, или алкиламино со 1 до 4 јаглеродни
атоми,
2-фурилметил,2-тиенилметил; или
R4 е водород,

MAN, Hon-Wah
ФАРМАЦЕВТСКИ

алкокси со 1 до 8 јаглеродни атоми, хало, амино,
или алкиламино со 1 до 4

-COR4 кадешто

STIRLING, David, I. and
(54)

фенил, несупституиран или супституиран со алкил
со 1 до 8 јаглеродни атоми,

јаглеродни атоми

(97)	24/01/2007 EP1341537
(73)

со 1 до 4 јаглеродни атоми, циклоалкил со 3 до 18
јаглеродни атоми,

1. Суштински диастереомерно и енантиомерно
чисто соединение избрано од групата составена
од (а) изоиндолин со формулата:

алкил со 1 до 8 јаглеродни атоми, несупституиран
или супституиран со алкокси со 1 до 8 јаглеродни
атоми, хало, амино, или алкиламино со 1 до
4 јаглеродни атоми, циклоалкил со 3 до 18
јаглеродни атоми,
фенил, несупституиран или супституиран со алкил
со 1 до 8 јаглеродни атоми,
алкокси со 1 до 8 јаглеродни атоми, хало, амино,
или алкиламино со 1 до 4 јаглеродни атоми, или
бензил, несупституиран или супституиран со
алкил со 1 до 8 јаглеродни атоми, алкокси со 1 до
8 јаглеродни атоми, хало, амино, или алкиламино
со 1 до 4 јаглеродни атоми, фурил, тиенил и
пиролил,

кадешто:
јаглеродните атоми означени со * претставуваат
центри на хиралноста:

(b) киселинско додадени соли од споменатиот
изоиндолин
коjшто
е
чувствителен
на
протонирање.
Има уште 29 патентни барања.

X е –C(O)- или –CH2-;

R1 е алкил со 1 до 8 јаглеродни атоми или –NHR3;
R2 е водород, алкил со 1 до 8 јаглеродни атоми,
или халоген; и
R3 е водород,
алкил со 1 до 8 јаглеродни атоми, несупституирани
или супституирани со алкокси со 1 до 8
јаглеродни атоми, хало, амино, или алкиламино

902291
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Glasnik

(51)

C 07D 403/04,

(11)

A 61K 31/41,

(13)

Т1

C 07D 491/04, 495/04

(22)

04/08/2006

(21)	2006/295

902306

(45)	31/12/2007

(30)	20030516238P 31/10/2003 US
(96)	29/10/2004 EP 04818324.8
(97)

07/06/2006 EP1599469

(73)

MERCK & CO., INC. and
ARENA PHARMACEUTICALS, INC.
126 East Lincoln Avenue, Rahway,
New Jersey 07065, US and
6166 Nancy Ridge Drive, San Diego,
CA 92121, US

(74)

МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат
ул. „Народен Фронт” 21/4-5 1000 Скопје,

(72)

С1-4 алкил,

С1-4 алкокси,

С2-4 алкенил,
С2-4 алкинил,

С3-5 циклоалкил,

С1-4 халоалкокси,
С1-4 алкилтио,

С1-4 алкилсулфинил,
С1-4 алкилсулфонил,
С1-4 халоалкилтио,

С1-4 халоалкилсулфинил, и
С1-4 халоалкилсулфонил;

R2 е селектиран од:
Н,

халоген,

SCHRADER, Thomas;

хидрокси,

SKINNER, Philip, J.,;

тиокси,

COLLETTI, Steven, L.,;

цијано,

GHARBAOUI, Tawfik;

нитро,

IMBRIGLIO, Jason, E.,;

С1-4 халоалкил,

LIANG, Rui;
RAGHAVAN, Subharekha;
SCHMIDT, Darby and
TATA, James, R.,
ТЕТРАЗОЛНИ ДЕРИВАТИВИ И ОтТАМУ МЕТОДИ
НА ТРЕТМАН НА МЕТАБОЛИЧКИ-СРОДНИ
ЗАБО–ЛУВАЊА ОтТАМУ
(57)

С2-8 диалкиламино,

SEMPLE, Graeme;

JUNG, Jae-Kyi;

(54)
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1. Соединение од Формула (I):

амино,

С1-4 алкиламино,

С2-8 диалкиламино,
С1-4 алкил,  

С1-4 алкокси,

С2-4 алкенил,
С2-4 алкинил,

С3-5 циклоалкил,

С1-4 халоалкокси,
С1-4 алкилтио,

С1-4 алкилсулфинил,
С1-4 алкилсулфонил,
С1-4 халоалкклтио,

С1-4 халоалкилсулфинил, и
С1-4 халоалкилсулфонил;

или R2 е отсутен;

          е единечна врска кога R2 е присатен, или

каде што:
Х  е   NH  или  О;
R1 е селектиран од:
Н,

халоген,
хидрокси,
тиокси,
цијано,
нитро,
С1-4 халоалкил,
амино,

С1-4 алкиламиио,

Patenti

          е двојна врска кога R2 е отсатен; и

Прстенот      А    е    5-членски      карбоцикличен     
прстен      или      5-членски -хетероцикличен
прстен,
каде што „5-членски карбоцикличен прстен”
означува прстен кој содржи 5 прстени карбон каде
што 2 прстени карбон се поделени од прстените
А и Б, и каде што „5-членски хетероцикличен
прстен” означува 5-членски карбоцикличен прстен
каде што 1,2 или 3 прстени карбон не поделени
од прстените А и Б се независно заменети со О-, -Ѕ-, -Ѕ(O)-, или -Ѕ(О)2-, и каде што прстенот
А е опционално заменет со 1 до 4 заменители
селектирани од:
халоген,       

902306
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хидрокси,
тиокси,
цијано,   
нитро,
С1-4 халоалкил,

амино,

С1-4 алкиламино,

С2-8 диалкиламино,

С3-5 циклоалкил,

С1-4 халоалкокси,
С1-4 алкилтио,

С1-4 алкилсулфинил,
С1-4 алкилсулфонил,
С1-4 халоалкилтио,

С1-4 халоалкилсулфинил, и
С1-4 халоалкилсулфонил;

С1-4 алкил,

или фармацевтски прифатлива сол, солват, или
хидрат оттаму.

С2-4 алкенил,

Има уште 39 патентни барања.

С1-4 алкокси,

С2-4 алкинил,

902309
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C 07D 401/04,

(11)

A 61K 31/445

902299
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Т1

(21)	2006/296

(22)

07/08/2006

		

(45)	31/12/2007

(30)
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(а) 2(2,6-диоксо-3-флуоропиперидин-3-ил)-изо–
индолин со формулата:

19970976140  18/11/1997  US and

	19980042274 13/03/1998 US
(96)	17/11/1998 EP02028237.2
(97)	24/05/2006 EP1308444
(73)

CELGENE CORPORATION
7 Powder Horn Drive Warren,
New Jersey 07059, US

(74)

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

(72)

MULLER, George;
STIRLING, David, I.;
MAN, Hon-Wah and
Chen, Roger,Shen-Chu

(54)

СУПСТИТУИРАН
2-(2,6-ДИОКСО-3-ФЛУОРО–
ПИПЕРИДИН-3-ИЛ)-ИЗОИНДОЛИНИ И НИВНА
УПОТРЕБА ЗА РЕДУКЦИЈА НА НИВОАТА НА
TNF-АЛФА

(57)

1. R или Ѕ изомер на соединение избрано од
групата составена од

Patenti

каде што
Y е кислород или Н2 и
секој од R1, R2, R3, и R4, независно од другите
е водород, хало, алкил со 1 до 4 јаглеродни
атоми, алкокси со 1 до 4 јаглеродни атоми, или
амино, и кадешто; јаглеродниот атом за којшто
прикажаниот флуорен атом е врзан, претставува
центар на хиралноста, и
(б) кисело додадените соли од споме–натите 2-(2,6диоксо-3-флуоропиперидин-3-ил)-изоиндодини
којшто содржат азотен атом способен за да биде
протониран.
Има уште 25 патентни барања.
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C 07H 17/08,

(11)

A 61K 31/7048

902307

(13)

Т1

(21)	2006/297

(22)

07/08/2006

		

(45)	31/12/2007

(30)

аза-9а-хомоеритромицин А и 5-0-дезосаминил-9деоксо-9-дихидро-9а-аза-9а-хомоеритронолид А
со општата формула 1,

200200000885  11/11/2002  HR

(96)	10/11/2003 EP03773875.4
(97)	12/07/2006 EP1575969
(73)

GlaxoSmithKline Istrazivacki Centar
Zagreb d.o.o.
Prilaz Baruna Filipovica 29 10000 Zagreb, HR

(74)

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

(72)

KUJUNDZIC, Nedjeljko;
BUKVIC KRAJACIC, Mirjana and
BRAJSA, Karmen

(54)

СУПСТИТУИРАНИ
9А-N-(N’-4-(СУЛФО–
НИЛ)ФЕНИЛ КАРБАМОИЛ) ДЕРИВАТИ НА
9-ДЕОКСО-9-ДИХИДРО-9А-АЗА-9А-ХОМО–
ЕРИТРОМИЦИН А И 5-0-ДЕЗОСАМИНИЛ9-ДЕОКСО-9-ДИХИДРО-9А-АЗА-9АХОМОЕРИТРОНОЛИД А

(57)

1   Супституирани 9а-N-{N’-[4-(сулфонил)фенилка
рбамоил]} деривати на    9-деоксо-9-дихидро-9а-

902307

назначени со тоа што R претставува Н или
кладинозил средина, и R1 претставува хлоро,
амино, фениламино, 2-пиридиламино, 3,4диметил-5-изоксазолиламино
и
5-метил-3изоксазолиламино група, и нивни фармацевтски
прифатливи адитивни соли со неоргански или
органски киселини.
Има уште 15 патентни барања.
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(13)

Т1

(21)

(22)

07/08/2006

(51)

A 61K 9/08, 31/197
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(54)

ТЕЧЕН ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВ

(57)

(96)	29/04/2002 EP02727834.0

1. Течен фармацевтски состав кој содржи GABA
аналог, вода и еден или повеќе полихидрични
алкохоли кои содржат од 2 до 6 јаглеродни атоми,
назначен со тоа, што наведените еден или повеќе
полихидрични алкохоли содржат од околу 25% до
околу 75% теж./вол. од составот, а составот има
pH вредност од околу 5,5 до околу 7,0.

(97)

02/08/2006 EP1395242

Има уште 14 патентни барања.

(73)

WARNER-LAMBERT COMPANY   LLC

2006/298

		
(30)

(45)	31/12/2007

20010293832P  25/05/2001  US and

	20010343733P 25/10/2001 US

201 Tabor Road, Morris Plains,
New Jersey 07950, US, US
(74)
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1. Употребата на бупренорфин во добивањето на
систем за трансдермална испорака за третирање
болка кај човечки пациент во дозирен интервал
од 7 дена, наведе-ниот систем за трансдермална
испорака е погоден за транодермално давање бу–
пренорфин на човечки пациент со нанесување на
сиетемот за трансдермална испорака на кожата на
пациент, и кој има просечна стапка на релативно
ослободување од 0.3 μg/hr до 9 μ g/hr од 72 часа
до 168 часа после иницирањето на дозирниот
интервал таков што просечните концентрации на
плазма се обезбедени како што следи:

просечна концентрација на плазма од 0.3 до 113
pg/ml на 6 чаоа после иницирањето на дозирниот
интервал;
просечна концентрација на плазма од 3 до 296
pg/ml на 12 часа после иницирањето на дозирниот
интервал;
просечна концентрација на ппазма од 7 до 644
pg/ml на 24 часа после иницирањето на дозирниот
интервал;
просечна концентрација на плазма од 13 до 753
pg/ml на 36 часа после иницира-њето на дозирниот
интервал;
прооечна концентрација на плазма од 16 до 984
pg/ml на 48 часа пооле иницирањето на дозирниот
интервал;
просечна концентрација на плазма од 20 до 984
pg/ml на 60 часа после иницирањето на дозирниот
интервал;
прооечна концентрација на плазма од 20 до 1052
pg/ml на 72 часа после иницирањето на дозирниот
интервал;
просечна концентрација на плазма од 23 до 1052
pg/ml на 96 часа после иницирањето на дозирниот
интервал;
просечна концентрација на плазма од 23 до 1052
pg/ml на 120 часа после иницирањето на дозирниот
интервал;
просечна концентрација на плазма од 22 до 970 pg/
ml на 144 часа после иницирањето на дозирниот
интервал;
просечна концентрација на плазма од 19 до 841 pg/
ml на 168 часа после иницирањето на дозирниот
интервал.
Има уште 15 патентни барања.
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Естерификација на соединението со формулата
(3) во присуство на соединение со формулата   
R’’-О-СОR’   и   липаза   или   хидролаза   ензим   со   
што   се   формира соединението со формулата
(1); или
в) Естерификација на соединение со формулата
(2) во присуотво на соединение со формулата   
R”-О-СОR’   и   липаза   или   хидролаза   ензим   со   
што   се   формира соединението со формулата
(4), и

(21)	2006/303		
(30)

б)

14/4 str.2-155 dekemvri 2007 Skopje 61

AstraZeneca UK Limited
Greater London W1K 1LN, GB

(74)

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

(72)

HOLT, Robert, Antony;
BLACKER, Andrew, John and

назначена со тоа што

REEVE, Christopher, David
(54)

ПОСТАПКА ЗА

ДОБИВАЊЕ

ДИХИДРОКСИ

ЕСТЕРИ И НИВНИ ДЕРИВАТИ
(57)

г) стереселективната редукција на соединение со
формулата (4) за да се произведе соединение со  
формулата (1)       

1. Постапка за добивање на соединение со
формулата (1)

X
претставува
евентуално
оупституирана
хидрокарбонилна поврзувачка група
R и R” секој независно претставува евентуално
супституирана хидрокарбонилна група, и
R’ претставува
евентуално
хидрокарбонилна,
подобро
супституирана алкилна група.

супституирана
евентуално

Има уште 16 патентни барања.
која ги опфаќа или а) стереоселективната
редукција на соединение со формулата (2)            

за да се произведе соединение со формулатр (3),
и
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ПРОТЕИНИ ЗА СПОЈУВАЊЕ НА ИНТЕРФЕРОН
БЕТА И НИВНА УПОТРЕБА

(57)

1. Полипептид кој содржи:
а) мутант на интерферон бета-1а (IFN-B) одбран
од групата која се состои од мутанти на IFN-B
чиишто аминокиселински секвенци се прикажани
во Табела 1 како А1, В1, С1, СD1 и СD2; и
б) место на прикачување, СН2 и СН3 област на
имуноглобулин.
Има уште 20 патентни барања.
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R5, водород, р-понизок алкил, арил, -NO2, -СF3 и
р-халогено;
R6, R7 и R8 се независно; одбрани од групата која
се состои од водород, понизок алкил, арил и
понизок алкил супституиран со арил; и
R9 е понизок алкил, арил или понизок алкил
супституиран со арил;
6) формула (II):
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СИТОСТЕРОЛЕМИА

(57)

1. Употреба на најмадку еден инхибитор на
апсорпцијата на стерол, одбран од групата на
соединенија со долунаведените: формули (I)-(IХ):
а) формула (1):

или нивни изомери, или фармацезтски прифатливи
соли или солвати на
соединенијата со формулата (II) или на нивните
изомери, при што во горенаведената формула
(II):
А е одбран од.групата која се состои од хетеро–
циклоалкил супстрптиран со R2 хетероарил
супституиран со R2,: хетероциклоалкил со бензо
врска и споен со R2 и хетероарил со бензо врска и
споен со R2;
Аr1 е арил или арил супституиран со R3;
Аr2 е арил или арил супституиран со R4;
Q е врска или, со јаглеродниот атом во 3-та
положба на прстенот на азетидинон, формира
спиро група

или изомери или фармацевтски прифатливи соли
или солвати на соединенијата со формулата (I) или
на нивните изомери, при што во горенаведената
формула (1):
Аr1 е арил супституиран со R3;
Аr2 е арил супституиран со R4;
Аr3 арил супституиран со R5;
У и Z се независно одбрани од групата која се
состои од -СН2-, -СН(понизок алкил)- и -С(дипонизок алкил)-;

R1 е одбран од групата која се состои oд:
-(СН2)q-, каде што q е 2-6, под услов кога Q
формира спиро прстен, q може исто така да биде
нула или 1;
-(СН2)е-G-(СН2)r, каде што G е -O-, -С(О)-, фенилен,
-NR8- или - Ѕ(О)0-2-е е 0-5, а r е 0-5, под услов
збирот на е и r да биде 1-6;
-(С2-С6) алкенилен) - и

А е -О-, -Ѕ-, -Ѕ(О)- или -Ѕ(О)2-;

-(СН2)f-V-(СН2)g-, каде што V е С3-С6 циклоалкилен,
f е 1-5, а g е 0-5, под услов збирот на f  и g да биде
1-6;

R2 е одбран од групата која се состои од водород,
понизок алкил и арил; или R1 и R2 заедно се =O;
q  е 1,2 или 3;

R5 е:

R1 е одбран од групата која се состои од -ОR6, О(СО)R6, -О(СО)ОR9 и -О(СО)NR6R7;

р  е 0, 1,2,3  или 4;
R5 е 1-3 супституенти кои се независно одбрани
од групата која се состои од -ОR6, -О(СО) R6, О(СО)ОR9, -O(СH2)1-5ОR9 -О(СО)NR6R7, -NR6R7;
-NR6(СО)R7, -NR6(СО)OR9, -NR6(СО)NR7R8, NR6ЅО2-понизок алкил, -NR6ЅО2-арил, -СОNR6R7,
-СОR6, -ЅО2NR6R7, Ѕ(О)0-2-алкил, Ѕ(О)0-2-арил,
-О(СН2)1-10-СООR6, -О(СН2)1-10, СОNR6R7, о-хало–
гено- повисок алкил, m-понизок алкил, -(понизок
алкилен)-СООR6 и-СН=СН-СООR6;
R3 и R4 се независно 1-3 еупституенти кои се
независно одбрани оц групата, која се состои од

Patenti

R6 и R7 се независно одбрани од групата која
се состои од СН2-, -СН(С1-С6 алкил)-, -С(ди-(С1С6)алкил), -СН=СН- и -С(С1-С6 алкил)=СН-; или
R5 заедно со соседниот R6, или R5 заедно со
соседниот R7, формира група -СН=СН- или СН=С(С1-С6 алкил)-;

а и b се независно 0,1, 2 или 3, под услов двата
елементи да не бидат истовремено нула; под
услов кога R6 е -СН=СН- или -С(С1-С6 алкил)=СН-,
а да биде 1; под услов кога R7 е -СН=СН-; или С(С1-С6 алкил)=СН-, b да биде 1; под услов кога а
е 2 или 3, присутните R6 да може да бидат исти или
различни; и под услов кога b е 2 или 3, присутните
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R7 да може да бидат исти или различни;
и кога Q е врска, R1 може исто така, да биде:

М е-О-, -Ѕ-, -Ѕ(О)- или -Ѕ(О)2-;

-O(СO)R14,
-O(CO)OR16,
-O(CH2)1-5OR14,
14 15
14 15
O(CO)NR R ,
-NR R ,
-NR14(СО)R15,
NR14(CO)OR16, -NR14(CO)NR15R19, -NR14SO2R16,
-COOR14, -CONR14R15, -COR14, -ЅО2NR14R15, Ѕ(O)0R16, -O(СН2)1-10-СООR14, -О(СН2)1-10СОNR14R15,
2
-(С1-С6 алкилен)-СООR14, -СН=СН-СООR14, -СF3,
-СN -NO2 и халоген;

X, У и Z се независно одбрани од групата која
се состои од - СН2-, -СН(С1-С6алкил)-и-С(ди-(С1С6)алкил);

R8 е водород, (С1-С6)алкил,- арил (С1-С6)алкил, С(O) R14 или -СООR14;

R11 и R13 се независно одбрани од групата која се
состои од водород, (С1-С6)алкилиарил; или R10  и   
R11 заеднo  се=О, или

R14 и R15 се независно одбрани од групата која
се состои од водород, (С1-С6)алкил, арил и (С1С6)алкил супстит иран со арил;

R10 и R12 се независно одбрани од групата која
се состои oд -ОR14, -О(СО)R14, -О(СО)ОR16 и О(СО)NR14R15;

R12 и R13 заедно се =O;
d е 1,2 или 3;
h е 0,1,2,3 или 4;
ѕ е 0 или 1; t  е 0 или 1; m, n и р се независно 0-4;
под услов најмалку едниот од ѕ и t да биде 1, а
збирот од m’, n, р, ѕ ,t  да биде 1-6; под услов кога  
р е 0, а t е 1, збирот од m, ѕ и n да биде 1-5; и под
услов кога р е 0, а ѕ е 1, збирот од m, t и n да биде
1-5;

R9 и R17 се независно 1-3 групи кои се независно
одбрани од групата која се состои од водород, (С1С6)алкил, (С1-С6)алкокси, -СООН, NO2, -NR14R15,
ОН и халогено;

R16 е (С1-С6)алкил, арил или арил супституиран со
R17;
R18 е водород или (С1-С6)алкил; и

R19 е водород, хидрокси или (С1-С6)алкокси;
с) формула (III):

v е 0 или 1;
ј и к се независно 1-5, под услов збирот од ј, к и V
да биде 1-5;
R2 е 1-3 супституенти на јаглеродните атоми на
прстенот одбрани од групата која се состои од
водород, (С1-С10)алкил, (С2-С10)алкенил, (С2С10)алкинил, (С3-С6)циклоалкил, (С3-С6)цикло–
алкенил, арил супституиран со R17, бензил
супституиран со R17, бензилокси супституиран
со R17, арилокси супституиран со R17, халогено,
-NR14R15, NR14R15(С1-C6 алкилен)-, NR14R15С(О)(С1С6алкилен)-, -NНС(О)R16, ОН, С1-С6алкокси,
-ОС(О)R16, -СОR14, хидрокси(С1-С6)алкил, (С1С6)алкокси(С1-С6)алкил, NO2, -Ѕ(O)0-2R16 и ЅО2NR14R15 и -(С1-С6 алкилен)СOOR14; кога R2 е
супституент врз хетероциклоалкилен прстен, R2 е
како што е дефинирано, или е =О или               

или
нивни
изомери,
или
фармацевтски
прифатливи соли или солвати на соединенијата
со формулата (III) или на нивните изомери, при
што во горенаведената формула (III):
Аr1 е арил, арил супституиран со R10 или
хетероарил;
Аr2 е арил или арил супституиран со R4;
Аr3 е арил или арил супституиран со R5;
X и Y се независно одбрани од групата која се
состои од -СН2-,.-СН(понизок алкил)- и -С(дипонизок алкил)-;
R е-ОR6,-О(СО)R6,-О(СО)ОR9 или -О(СО)NR6R7;
R1 е водород, понизок алкил или арил; или R и R1
заедно се =O;
q е 0 или 1;

и, кога R е супституент врз азотен атом на
прстенот, којшто може да се јсупституира, истиот
е водород, (С1-С6)алкил, арил, (С1-С6)алкокси,
арилокси; (С1-С6)алкилкарбонил, арилкарбонил,
хидрокси,-(СН2)1-6СОNR18R18,
2

г е  0,1или 2;
m и n се независно 0,1,2, 3, 4или 5; под услов
збирот од m, n и q да биде 1, 2,3,4 или 5;     .
R4 е 1-5 супституенти кои се независно одбрани
од групата која се состои од понизок алкил, -ОR6,
-О(СО)R6, -О(СО)ОR9, -О(СН2)1-5ОR6, -О(СО)R6R7,
-NR6R7, -NR6(СO)R7, -NR6(CO)OR9, -NR6(СО)NR7R8,
-NR6SO2R9, -COOR6, -CONR6R7, -COR6, -SO2NR6R7,
S(О)0-2R9 -O(CH2)1-10-COOR6, -О(CH2)1-10CONR6R7,

каде  што Ј е -О-, -NН-, -NR18- или -СН2-

R3 и R4 се независно одбрани од фупата која се
состои.од 1-З-cупституенти кои се независно
одбрани од групата која се состои од (С1-С6)алкил,
-ОR14,

902315

-(понизок алкилен)СООR6 и-СН=СН-СООR6;

R5 е 1-5 супституенти независно одбрани од
групата која се состои од -ОR6, -O(CO)R6, О(CO)OR9, -O(CH2)1-5OR6 -O(CO)NR6R7, -NR6R7,
-NR6(CO)R7, -NR6(CO)OR9, -NR6(CO)NR7R8, NR6SO2R9, -COOR6, -CONR6R7, -COR6, -SO2NR6R7,
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Ѕ(O)0-2R9, -O(СН2)1-10-СООR6; -O(СН2)1-10-СОNR6R7, СF3, -СN, -NO2, халоген, -(понизок алкилен)СOOR6
и -СН=СН-СOOR6;
R6, R7 и R8 се независно одбрани од групата која се
состои од водород, понизок алкил, арил и понизок
алкил одбран од арил;
R9 е понизок алкил, арил или понизок алкил
супституиран со арил; и
R10 е 1-5 супституенти независно одбрани од
групата која се состои од понизок алил, -OR6, О(CO)R6, -O(CO)OR9, -О(CH2)1-5OR6, -O(CO)NR6R7,
-NR6R7, -NR6(CO)R7, -NR6(CO)OR9, -NR6(CO)NR7R8,
-NR6SO2R9, -COOR6, -CONR6R7, -COR6, -SO2NR6R7,
S(О)0-2R9, -О(CH2)1-10-COOR6 -O(CH2)1-10 CONR6R7, CF3, -CN, -NO2 и халоген;

(d) формула (IV):
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атоми во алкениленскиот ланец да биде 2,3,4,5 или
6;
B-(CH2)f-V-(CH2)g- каде што V е С3 -С6 циклоалкилен,
f е 1, 2, 3, 4 или 5, а g е 0,1,2,3.4 или 5, под услов
збирот од f и g да биде 1,2,3,4,5 или 6;
В-(СН2),-V-(С2-С6 алкенилен)-; или    

В-(С2-С6 алкенилен)-V-(СН2)t, каде што V и t се како
што е дефинирано погоре, под услов збирот од t
и бројот на јаглеродни атоми во алкениленскиот
ланец да биде 2,3,4,5 или 6;
B-(CH2)n-Z-(CH2)b-V-(CH2)d-, каде што Z и V се како
што е дефинирано погоре, а а, b  и d се независно  
0, 1, 2, 3, 4, 5 или 6, под услов збирот од а, b и
d да биде 0,1,2,3,4,5 или 6; или   Т-(СН2)Ѕ-, каде
што Т е циклоалкил со 3-6 јаглеродни атоми, а ѕ е
0,1,2,3,4,5 или 6; или
R1  и   R4   заедно  ја  фoрмираат  групата B-CH=C-                   
В е одбран од инданил, икденил, нафтил,
тетрахидронафтил, хетероарил лли хетероарил
супституиран со W, каде што наведениот хетероарил
е одбран од групата која се состои од пиролил
пиридинил, пиримидинил, пиразинил, триазинил,
имидазолил,
тиазолил,
пиразолил,
тиенил,
оксазолил и фуранил, како и од хетероарили кои
содржат азот нивните N-оксиди, или

или нивните изомери, или фармацевтски
прифатливи соли или солвати на соединенијата
со формулата (IV) или на нивните изомери, при
што во горенаведената формула (IV):
R1 е

R2 и R3 се независно одбрани од групата која се
состои од: -СН2-, -СН(понизок алкил)-, -С(дипонизок алкил)-, -СН=СН- и -С(понизок алкил)=CНили R1 заедно со соседниот R2, или R заедно со
соседниот R3, формираат група -СН=СН- или СН=С(понизок алкил)-;
u и v се независно 0,1,2 или 3, под услов двата
елементи да не бидат истовремено нула;
под услов кога R2 е -СН=СН- или -С(понизок
алкил)=СН-, v да биде 1; под услов кога R3 е СН=СН- или -С(понизок алкил)=СН-, и да биде 1;
под услов кога v е 2 или 3, присутните R2 да може
да бидат исти или различни; и под услов кога и е
2 или 3, присутните R3 да може да бидат исти или
различни;
R4 е одбран од В-(СН2)mС(О)-, каде што m е
0,1,2,3,4 или 5;
В-(СН2)q-, каде што  q е 0,1,2,3,4,5 или 6;

В-(СН2)е-2-(СН2)r-, каде што Z е -О-, -С(О)-,
фенилен, -N(R8)- или - Ѕ(О)0-2-, е е 0,1,2,3,4 или 5,
а r е 0,1,2,3,4 или Ѕ, под услов збирот од е и r да
биде 0,1,2,3,4,5 или 6;
В-(С2-С6 алкенилен)-;       
В-(C1-С6 алкадиенилен)-;

В-(СН2)t -Z-(С2-С6 алкенилен)-, каде што 7 е како
што е дефинирано погоре и каде што t е 0, 1, 2 или
3, под услов збирот од  t и бројот на јаглеродните
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W е 1 до 3 супституенти независно одбрани од
групата која се состои од понизок алкил, хидрокси
понизок алкил, понизок алкокси, алкоксиалкил,
алкоксиалкокси,
алкоксикарбонилалкокси,
(понизок алкоксиимино)-понизок алкил, понизок
алкандиоил, понизок алкил понизок алкандиоил,
алилокси, -СР3, -ОСF3, бензил, R7-бензил, бензил–
окси, R7-бензилокси, фенокси, R7-фенокси, диоксоланил, NО2-N(R8)(R9), N(R8)(R9)-понизок ал–
килен-, N(R8)(R9)-понизок алкиленилокси-, ОН,
халогено, -СN, -N3, -NНС(О)OR10, -NНС(О)R10,
R11О2ЅNН-, (R11О2Ѕ)2R-, -Ѕ(О)2NН2, -Ѕ(O)0-2R8,
терцбутлдиметил-силилоксиметил, -С(О)R12, СООR19, -СОN(R8)(R9), -СН-СНС(О)R12, -понизок
алкилен-С(О)R12, R10С(О)(понизок алкиленилокси),      
N(R8)(R9)С(O)(понизок алкиленилокси)- и

заради
супституција
врз јаглеродните атоми во прстенот, како и
супституентите врз супституираните азотни атоми
на хетероарилниот прстен, кога се присутни,
се одбрани од групата која се состои од понизок
алкил, понизок алкокси, -С(О)ОR10, -С(О)R10, ОН,
N(R8)(R9)-понизок
алкилен-,
N(R8)(R9)-понизок
алкиленилокси-, -Ѕ(O)2NН2 и 2-(триметилсилил)етоксиметил;
R7 е 1-3 групи независно одбрани од групата која се
состои од понизок алкил, понизок алкокси,-СООН,
NO2,-N(R8)(R9), ОН и халогено;
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R8 и R9 се независно одбрани од Н или понизок
алкил;
R10 е одбран од понизок алкил, фенил, R7-фенил,
бензил или R7-бензил;
R10 е одбран од ОН, понизок алкил, фенил, бензил,
R7-фенил или R7-бензил;
R12   е   одбран   од   Н,   ОН,   алкокси, фенокси,  
бензилокси,  

се состои од водород, понизок алкил, понизок
алкокои, карбокси, NO2, NН2, ОН, халогено,
понизок алкиламино, ди-понизрк алкиламино, NНС(О)ОR5, R6О2ЅNН- и -Ѕ(О)2NН2;        

R2 e

каде што n е 0,1,2 или 3;
R5 е понизок алкил; и

-N(R8)(R9),понизокалкил, фенилили  R7-фенил;
R13 е одбран од -О-, -СН2-, -NH-, -N(понизок алкил)или -NС(О)R19;
R15, R16 и R17 се независно одбрани од трупата која
се состои од Н и групите кои се дефинирани за W;
или R15 е водород, а R16 и R17, заедно со соседните
јаглеродни атоми за кои се прикачени, формираат
прстен на диоксоланил;

R6 е ОН, понизок алкил, фенил, бензил или
супституиран фенил, каде што супституентите
се 1-3 групи независно одбрани од групата која
се состои од понизок алкил, понизок алкокси,
карбокси, NO2, NH2, ОН, халогено, понизок
алкиламино и ди-понизок алкиламино;
f) формула (VI):

R19 е Н, понизок алкил, фенил илифенил понизок
алкил; и
R20 и R21 се независно одбрани од групата која
се состои од фенил, фенил супституиран со W,
нафтил, нафтил супституиран со W, инданил,
инденил, тетрахидронафтил, бензодиоксолил,
хетероарил, хетероарил супституиран со W,
хетероарил со бензо врска, хетероарил со бензо
врска супституиран со W и циклопропил, каде што
наведениот хетероарил е како што е дефинирано
погоре;

или неговите изомери, или фармацевтски
прифатливи соли или солвати на соединенијата
со формулата (VI) или на нивните изомери, при
што во горенаведената формула (VI):
R26  е  Н  или  ОG1		
G и G1 се независно одбрани од групата која се
состои од Н,

c) формула (IV):

и

или нивните изомери, или фармацевтски
прифатливи соли или солвати на соединенијата
со формулата (VВ) или на нивните изомери, при
што во формулата (Vв):
А е -СН=СН-, -ОС- или -(СН2)p-, каде што р е 0,1
или 2;
Be
B е С10 до С20 алкил или -С(О)-(С9 до С19-алкил,
каде што алкилот е право-линиски или разгранет,
заситен или содржи една или повеќе двојни
врски;
B е водород, С1-С15 алкил, праволиниски или
разгранет, заситен или содржи една или повеќе
двојни врски, или В-(СН2)r, каде што r е 0,1,2 или
3;
R1, R2 и R3 се независно одбрани од групата која
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или ОН, G да не биде Н;

под услов кога R26 е Н

R, Ra и Rb се независно одбрани од групата која
се состои од Н, -ОН, халогено,-NH2, азидо, (С1С6)алкокси(С1-С6)-алкоксии-W-R30

каде што W е независно одбран од групата која се
состоиод NH-C(O), -О-С(О)- -О-С(О)-N(R31)-,-NHС(O)N(R31)-и-О-C(Ѕ)-N(R31)-;

R2 и R6 се независно одбрани од групата која
се состои од Н, (С1-С6)алкил, арил и арил(С1С6)алкил;
R3, R4, R5, R7, R3а и R4а се независно одбрани од
групата која се состои од Н, (С1-С6)алкил, арил(С1С6)алкил, -С(O)(С1-С6)алкил и -С(О)арил;

R30 е одбран од групата која се состои од Т
супституиран со R32, Т-(С1-С6)алкил супституиран
со R32, (С2-С4)алкенил супституиран со R32, (С1-

Patenti

Glasnik

С6)алкил супституиран со R32, (С3-С7)циклоалкил
супституиран со R32 и (С3-С7)циклоалкил(С1С6)алкил супституиран со R32;       ’

R е одбран од групата која се соетои од Н и (С1С4)алкил;
31

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

R32 е независно одбран од 1-3 супсгитуенти
независно одбрани од групата која се состои
од халогено, (С1-С4)алкил, -ОН, фенокси, -СF3,
-NO2, (С1-С4)алкокси, метилендиокси, оксо,
(С1-С4)алкилсулфанил,
(С1-С4)алкилсулфинил,
(С1-С4)алкилсулфонил,
-N(CH3)2,
-С(O)NН(С1-С4)алкил,
-С(О)-N((С1-С4)алкил)2,
С(О)-(С1-С4)алкил,
-С(О)-(С1-С4)алкокси
и
пиролидинилкарбонил; или
R32 е ковалентна врска и R31, азотот за кој е прикачен
и R32 формираат пиролидинилна, пиперидинилна,
N-метил-пиперазинилна,
индолинилна
или
морфолинилна група, или пиролидинилна,
пиперидинилна, N-метилпиперазинилна, индо–
линилна или морфолинилна група супституирани
со (С1-С4)алкокси-карбонил;
Аr1 е арил или арил супституиран со R10;
Аr2 е арил или арил супституиран со R11;
Q е врска или, со јаглеродниот атом во 3-та
положба на прстенот на азетидинон, формира
спиро група
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под услов кога а е 2 или 3, присутните R13 да може
да бидат исти или различнi; и
под услов кога b е 2 или 3, п жсутните R14 да може
да бидат исти или различни;
и кога Q е врска, R1 исто така може да биде:

M e -O-, -S-, -S(O)- или -S(O)2-;

У и Z се независно одбрани од групата која се
состои од -СН2-, -СН(С1-С6)алкил- и -С(ди-(С1Сб)алкил);
R10 и R11 се независно одбрани од групата
која се состои од 1-3 супституенти независно  
одбрани од групата која се состои од   (С1С6)алкил, -ОR19, -О(CO)R19, -O(CO)OR2, -О(CH2)1OR19, -O(CO)NR19R20, -NR19R20, -NR19(CO)R20,
5
-NR19(CO)OR21, -NR19(СО)NR20R25, -NR19SO2R21,
-COOR19, -CONR19R20, -COR19, -ЅО2NR19R20, Ѕ(O)0R21, -O(СН2)1-10-СООR19R20, -(С1-С6) алкилен)2
СОOR19, -СН=СН-СООR19,CF3, -СN, -NO2 и
халоген;
R15 и R17 се независно одбрани од.групата која
се состои од -ОR19, -О(СО)R19, -О(СО)OR21 и О(СО)NR19R20;
R16 и R18 се независно одбраниод групата која се
состои од Н, (С1-С6)алкил и арил; или R15 и R16
заедно се =О, или R17и R18 заедно се =O;
d е 1,2 или З;
h е 0,1,2,З или 4;        

R1 е одбран од групата која се состои од:
-(СН2)q-, каде што q е 2-6, под услов кога Q
формира спиро прстен, q може исто така да биде
нула или 1;
-(СН2)е-Е-(СН2)г, каде што Е е -O-, -С(О)-, фенилен,
-NR22 или -Ѕ(O)0-2, е е 0-5, а   r   е 0-5, под услов
збирот од е и r  да биде 1-6;
-(С2-С6)алкенилен-; и

-(CH2)f-V-(CH2)g-, каде што V е С3-С6 циклоалкилен,     
f е 1-5, а g е 0-5, под услов збирот од f  и g да биде
1-6;
R12 е
R13 и R14 се независно одбрани од групата која
се состои oд -СН2-, -СН(С1-С6алкил)-,-С(ди-(С1С6)алкил),-СН=СH-и-С(С1-С6 алкил)=СН-; или

R12 заедно со соседниот R13, или R12 заедно со
соседниот R14, формираат група -СН=СН- или СН=С(С1-С6 алкил)-;
а и b се независно 0,1,2 или 3, под услов двата
елементи да не бидат исто-времено нула;
под услов кога R13 е -СН=СН- или -С(С1-С6
алкил)=СН-, а да биде 1;
под услов кога R14 е -СН=СН- или -С(С1-С6
алкил)=СН-, b да биде 1;
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ѕ е 0 или 1; t  е 0 или 1; m, n и р се нгзависно 0-4;
под услов најмалку едниот од ѕ и t да биде 1, а
збирот од m; n, р, ѕ и  t да биде 1-6; под услов кога
р е 0, а t е 1,
збирот од m, ѕ и n да биде 1-5; и под услов кога р
е 0, а-ѕ е 1, збирот од m, t и n да биде 1-5;
v е 0 или 1; ј и k се независно 1-5, под услов збирот
од ј, k и v да биде 1-5;
и кога Q е врска,
а R1 е Аr1 мо кже исто така да биде пиридил,
изоксазолил,
фуранил,
пиролил,
тиенил,
имидазолил, пиразолил, тиазолил, пиразинил,
пиримидинил или пиридазинил;
R19 и R20 се независно одбрани од групата која
се состои од Н, (С1-С6)алкил, арил и (С1-С6)алкил
супституиран со арил;
R21 е (С1-С6)алкил, арил или арил супституиран со
R24;
R22 е Н, (С1-С6)алкил, арил (С1-С6)алкил, -С(О)R19
или -СООR19;
R23 и R24 се независно 1-3 групи независно одбрани
од групата која се состои од Н, (С1-С6)алкил, (С1С6)алкокси -СООН, NO2, -NR19R20, -ОН и халогено;
и
R25 е Н, -ОН или (С1-С6)алкокси;
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g) формула (VII):

со формулата (IX) или на нивните изомери, при
што во горенаведената формула (IX):
R26 е одбран од групата која се сосгои од:
а) ОН;
b) ОСН3;
с) флуор и

или нивните изомери, или фармацевтски
прифатливи соли или солвати на соединенијата
со формулата (VII) или на нивните изомери, при
што во горенаведената формула (VII):

d) хлор
R1 е одбран од групата која се состои од:

Аr1 и Аr2 се независно одбрани од групата која се
состои од арил и арил супституиран со R4;
Аr3 е арил или арил супституиран со R5;
X, У и Z се независно одбрани од групата која
се состои од -СН2-, -СН(понизок алкил)- и -С(дипонизрк алкил)-;
R и R2 се независно одбрани од групата која
се состри од -OR6, -О(СО)R6, -О(СО)ОR9 и О(СО)NR6R7;
R1 и R3 се независно одбрани од гpупата која се
состои од водород, понизок алкил и арил;
q е 0 или 1;
r е 0 или 1;
m, n и р се независно 0,1,2,3 или 4,
под услов најмалку едниот од| q и r да биде 1, а
збирот од m, n, р, q и r да биде 1,2,3,4,5 или 6; и
под услов кога р е 0, а r е 1, збирот oд m, q и n да
биде 1,2,3,4 или 5;
R е 1-5 супегитуенти независно одбрани од
групата која се состои од понизок алкил, -ОR6, О(СО)R6, -О(СО)OR9, -О(СН2)1-5ОR6, -О(СО)NR6R7,
-NR6R7, -NR6(CO)R7, -NR6(CO)OR9, -NR6(CO)NR7R8,
-NR6SO2R9, -COOR6, -СONR6R7, -COR6, -ЅО2NR6R7,
-Ѕ(О)0-2R9, -О(СН2)1-10-СООR6, -О(СН2)1-10СОNR6R7,
-(понизок алкилен) СООR6, -СН=СН-СООR6, -СF3,
-СN, NO2 и халоген;
4

R5 е 1-5 супституенти независно одбрани од
групата која се состои од -ОR6, -O(CO)R6, O(CO)OR9, -O(CH2)1-5OR6 -O(CO)NR6R7, -NR6R7,
-NR6(CO)R7, -NR6(СО)OR9, -NR6(CO)NR7R8, NR6SO2R9, -COOR6, -CONR6R7, -COR6, -SO2NR6R7,
-Ѕ(O)0-2R9, -O(СН2)1-10-СООR6, -O(СН2)1-10-СОNR6R7,
-(понизок алкилен)СООR6 и -CH=CH-COOR6;
R6, R7 и R8 се независно одбрани од групата која се
состои од водород, понизок алкил, арил и понизок
алкил супституиран со арил; и
R9 е понизок алкил, арил или понизок алкил
супституиран со арил; и
h) формула (IХ):

или
нивни
изомери,
или
фармацевтски
прифатливи соли или солвати на соединенијата

902315

-SO3H;
неприродни амино киселини.

природни

и

R, Rа и Rb се независно одбрани од групата која
се состои од Н, -ОН, халогено, -NН; азидо, (С1С6)алкокси(С1-С6)-алкокси и -W-R30;

W е независно одбран од ѓрупата која се состои
од -NН-С(О)-, -О-С(О)-, -О-C(O)-N(R31)-, -NH-C(O)N(R31)- и -O-C-(S)-N(R31)-;

R2 и R6 се независно одбрани од групата која
се состои од Н, (С1-С6)алкил, арил и арил(С1С6)алкил;         
R3, R4, R5, R7, R3а и R4а се независно одбрани од
групата која се состои од Н, (С1-С6)алкил, арил(С1С6)алкил, -С(О)(С1-С6)алкил и -С(О)арил;
R30 е независно одбран од групата која се состои од
Т супституиран со R32, Т-(С1-С6)алкил супституиран
со R32, (С2-С4)алкенил супституиран со R32, (С1С6)алкил супституиран со R32 (С3-С7)циклоалкил
супституиран со R32 и (С3-С7)циклоалкил(С1С6)алкил супституиран со R32;

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

Т е независно одбран од групата која се
состои од фенил, фурил, тиенил, пиролил,
оксазолил, изоксазолил, тиазолил, изотиазолил,
бензотиазолил,тиа-диазолил, пиразолии, имида–
золил и пиридил;
R32 е независно одбран од 1-З супституенти
независно одбрани од групата која се состои од
Н, халогено, (С1-С4)акил, -ОН, фенокси, -СF3, NO2, (С1-С4)алкокси, метилендиокси, оксо, (С1С4)алкилсулфанил, (С1-С4)алкилсулфинил, (С1С4)алкилсулфонил, -N(СН3)2, -С(O)NH(С1-С4)алкил,
-С(О)-N((С1-С4)алкил)2, -С(О)-(С1-С4)алкил, -С(O)(С1-С4)алкокси и пиролидинилкарбонил; или R32
е ковалентнаврска и R31, азотниотатом за кој
е прикачен и R32 формираат пиролидинилна,
пиперидинилна,
N-метил-пиперазинилна,
индолинилна
или
морфоли-нилна
група,
или
пиролидинилна,
пиперидинилна,
N-

Patenti

Glasnik

метилпиперазинилна,
морфолинилна група
С4)алкоксикарбонил.

индолинилна
супституирана со

или
(С1-

Аr1 е арил или арил супституиран со R10;
Аr2 е арил или арил супституиран со R11;
Q е -(СН2)q-, каде што   

q е 2-6, или со јаглеродниот атом во 3-та положба
на прстенот на азетидинон, формира спиро група
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или пролек со најмалку еден инхибитор на
апсорпцијата на стерол, одбран од групата
на соединенија со формулите (I)-(IХ) или
фармацевтски прифатлива сол или солват со
најмалку еден инхибиобр на апсорпцијата на
стерол, одбран од групата на соединенија со
формулите (I)-(IХ) или нивна мешавина, за производство на лек за третирање или спречување на
ситостеролемија кај цицач.
Има уште 42 патентни барања.

R12

R13 и R14 се независно одбрани од групата која
се состои од -СН2-, -СН(С1-С6алкил)-. -С(ди-(С1С6)алкил), -СН=СН- и -С(С1-С6) алкил)=СН-; или
R12 заедно со соседниот R13, или R12 заедно со
соседниот R14, формира група -СН=СН- или СН=С(С1-С6) алкил)-;

а и b се независно 0,1,2 или 3, под услов двата
елементи да не бидат истовремено нула; под
услов кога R13 е -СН=СН- или -С(С1-С6)алкил)=СН, а да биде 1; под услов кога R14 е -СН=СН- или
-С(С1-С6) алкил)=СН-, b да биде 1; под услов кога
а е 2 или 3, присутните R13 да може да бидат
исти или различни; и под ус-лов кога b е 2 или
3, присутните R14 да моке да бидат исти или
различни;
R10 и R11 се независно одбрани од групата која се
состои од 1-3 супституен-ти независно одбрани
од групата која се состои од  (С1-С6)алкил, -ОR19,
-О(CO)R19,
-O(CO)OR21,
-О(CH2)1-5OR19
О(CO)NR19R20,
-NR19R20,
-NR19(CO)R20,
NR19(CO)OR21, -NR19(CO)NR20R25, -NR19SO2R21,
-COOR19, -CONR19R20, -COR19, -ЅО2NR19R20, Ѕ(O)0R21, -О(СН2)1-10-СООR19, -O(СН2)1-10СОNR19R20,
2
-(С1-С6)алкилен)-СООR19,-СН=СН-СООR19,-СF3,СN,-NО2 и халоген;

Аr1 може, исто така, да биде пиридил, изоксазолил,
фуранил,
пиролил,
тиенил,
имидазолил,
пиразолил, тиазолил, пиразинил, пиримидинил
или пирида-зинил;
R19 и R20 се независно одбрани О групата која ое
состои од Н, (С1-С6)алкил, арил и (С1-С6)алкил
супституиран со арил;
R21 е (С1-С6)алкил, арил или арил супституиран со
R24;
R22 е Н, (С1-С6)алкил, арил(С1-С6)алкил, -С(О)R19
или -СООR19;
R23 и R24 се независно 1-3 групи независно одбрани
од групата која се состои од Н, (С1-С6)алкил, (С1С6)алкокси -СООН, NO2, -NR19R20, -ОН и халогено;
и
R25 е Н, -ОН или (С1-С6)алкокси;

Patenti
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C 07H 17/08,

(11)

902316

A 61K 31/70

(13)

Т1

(21)	2006/307

(22)	16/08/2006

		

(45)	31/12/2007

(30)

19990000116  20/04/1999  HR

(96)	19/04/2000 EP00920937.0
(97)	19/07/2006 EP1181298
(73)

GlaxoSmithKline
Istrazivacki Centar Zagreb d.o.o.
Prilaz baruna Filipovica 29 10000 Zagreb, HR

(74)

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

(72)

MUTAK, Stjepan,;
LAZAREVSKI, Gorjana,;
KOBREHEL, Gabrijela and
ALIHODZIC, Sulejman

(54)

НОВИ 8А- И 9А-15-ЧЛЕНИ ЛАКТАМИ

(57)

1. 15-члени 8а- и 9а-лактами од класата на 6-Ометил-еритромицин А со општата формула (I)

R1 заедно со R2 претставува кетон,
R2 претотавува водород или заедно со R1
претотавува кетон, под услов да кога
R1 е ОН група или R1 и R2 заедно претставуваат
кетон, R5 не е ОН и R6 не е водород,
R3 претставува водород или С1-С4алканоил група,

R4 претставува водород или заедно со R5
претставуваат кетон,
R5 претставува ОН, NН2, амино-С1-С3 алкил или
амино-С1-С3 диалкил, О(СН2)nАr или Ѕ(СН2)nАr,
при што (СН2)n и Аr ги имаат горните значења, или
заедно со R4 претотавуваат кетон,

R6 претставува водород, С1-С6 алкил, С1-С6 алкил
група со најмалку еден споен О, N или Ѕ атом,
или (СН2)n-Аг група, при што (СН2)n и Аr ги имаат
горните значења, или
R5 и R6 заедно со вмешаните атоми формираат
дополнителен протен со формулата (IV)

при што
Z   претставува   СН2,    С=О,    С(NН),   ЅО,    ЅО2,
СН2СО,     СОСН2,     СН2СН2СО, СОСН2СН2 или
СН2СН2, и
нивни фармацевтски прифатливи адитивни соли
со неоргански или органски киселини и нивни
хидрати, при што
А претставува NH група и Б истовремено
претставува С=О група, или

X   претставува водород, С1-С3 алкил, NН2, аминоС1-С3 алкил или амино-С1-С3диалкил или (СН2)nАr група, при што (СН2)r и Аr ги имаат горните
значења.
Има уште 57 патентни барања.

А претставува С=О група и Б истовремено
претставува NН група,
R1 претставува ОН група,
или R1 претставува група со формулата (II),

каде

формулата (III)

Y претставува водород, С1-С6алкил, С1-С6алкил
група со најмалку еден споен О, N или Ѕ атом или Y
претставува (СН2)n-Аr, при што (СН2)n претставува
алкил и n е 1-10, оо или без споени О, N или Ѕ
атоми, и Аr претставува 5-10-член моноцикличен
или бицикличен ароматски прстен кој содржи
0-3 О, N или Ѕ атоми, кој е несупституиран или
супституиран со 1-3 групи кои претотавуваат
халоген, ОН, ОМе, NO2, NН2, амино-С1-С3 алкил
или амино-С1-С3 диалкил, СN, ЅО2NН2, С1-С3
алкил, или

902315

Patenti

Glasnik

(51)

C 07D 333/20,

(11)

902311
Т1

A 61K 31/381,

(13)

A 61P 25/28,

(22)	21/08/2006

C 07D 409/10

(45)	31/12/2007

(21)

(57)
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1. Соединение од формула 1

2006/311		

(30)	20010269241P 16/02/2001 US
(96)	15/02/2002 EP02702186.4

каде:

(97)	31/05/2006 EP1368336

Аr1 е тиенилска група, која може да биде 2- или
3-тиенил опционо заменета со еден метил или
етил;

(73)

Allelix Neuroscience Inc. and
NPS Allelix Corp.
383 Colorow Drive, Salt Lake City UT 84108, US
and
101 College Street, South Tower, Suite 800,
Toronto, Ontario M5G 1L8, CA

(74)
(72)

Аr2 е селектиран од тиенил, фурил и заменет
фенил, при што супституентот на фенилната
група е избран од С1-6-алкил, хало, С1-6 алкокси, С1халоалкокси, циано;
6

Бајалски Димитар, адвокат

или каде Аr1 е 2-метилфенил кога Аr2 е 3-тиенил и
сол, солват и хидрат.

Ул. Ѓуро Ѓаковиќ бр. 72/1-1 1000 Скопје

Има уште 17 патентни барања.

EGLE, Ian;
DELANEY, William;
WANG, Zhao-Qing;
SCHUMACHER, Richard;
HOPPER, Allen, T.;
TEHIM, Ashok and
MADDAFORD, Shawn

(54)

ТИОФЕН ЗАМЕНЕТИ АМИНО ДЕРИВАТИ КАКО
ГЛУТ-1 ИНХИБИТОРИ

Patenti
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C 07K 7/64,

(11)

902312

A 61K 38/13	

(13)

Т1

(21)	2006/312	

(22)	21/08/2006

		

(45)	31/12/2007

(30)

20010346201P  19/10/2001  US and

	20020370596P 05/04/2002 US
(96)	17/10/2002 EP02767027.2
(97)	12/07/2006 EP1436321
(73)

Isotechnika Inc.
2100 College Plaza,
8215 112th Street, Edmonton,
Alberta T6G 2C8, CA

(74)

Бајалски Димитар, адвокат
Ул. Ѓуро Ѓаковиќ бр. 72/1-1 1000 Скопје

(72)

(57)

1. Метода за подготовка на смеша од (Е) и (Z)изомери на IЅАTX247, во која синтетичката патека
се состои од следниве постапки:
а) загревање   на  ацетил-η-халоциклоспорин   А   со   
првото   избрано соединение   јод   групата   која   се   
состои   од   триарил   фосфин, триалкилфосфин,  
арилалкилфосфин и   триариларсин   за   да се
произведе едно интермедијарно соединение;
б) подготовка на смеша од (Е) и (Z)-изoмери
на ацетил-1,3-диен со мешање на eдно
интермедијарно соединение (полупроизвод) со
формалдехид; и
ц)   подготовка на смеша од (Е) и (Z)-изомери на
IЅАТх247 со третирање на смешата од (Е) и (Z)изомери на ацетил-1,3-диен со база.
Има уште 35 патентни барања.

NAICKER, Selvaraj;
YATSCOFF, Randall, W.;
FOSTER, Robert, T.;
ABEL, Mark;
JAYARAMAN, Seetharaman;
MAIR, Hans-Jurgen;
ADAM, Jean-Michel and
LOHRI, Bruno

(54)

СИНТЕЗА НА СОЕДИНЕНИЈА АНАЛОГНИ НА
ЦИКЛОСПОРИНОТ

Слика 1 Б

Слика 1 А

902312

Patenti

Glasnik

(51)

C 07D 409/12,

(11)

902295
Т1

A 61K 31/437, 31/55,

(13)

A 61P 11/06, 15/06, 15/10,

(22)	21/08/2006

	15/18, 19/00, 19/10, 27/02,

(45)	31/12/2007

	29/00, 35/00, 35/04, 37/06,
9/00, 9/08, 9/10, 9/12,
C 07D 401/12, 405/12, 471/04
(21)	2006/313		
(30)

20000074764  16/03/2000  JP
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при што во формулата (II) R3 е водород, алкил со
1 до 10 јаглеродни атоми или амино кој може да
содржи супституенти одбрани од групата која се
состои од алкил со 1 до 4 јаглеродни атоми, ацил
со 1 до 4 јаглеродни атоми и бензоил, а

KATAYAMA, Koshiro

R4 е водород, алкил со 1 до 10 јаглеродни атоми,
аралкил одбран од групата која се состои од
бензил, 1-фенилетил и 2-фенилетил, фенил,
нитро или цијано, или R3 и R4 може да бидат
сврзани и да формираат хетеро-цикличен прстен
одбран од групата која се состои од имидазол2-ил, тиазол-2-ил, оксазол-2-ил, имидазолин2-ил, 3,4,5,6-тетрахидропири-дин-2-ил, 3,4,5,6тетрахидропиримидин-2-ил,
1,3-оксазолин-2ил, 1,3-ти-азолин-2-ил и бензоимидазол-2-ил,
бензотиазол-2-ил и бензоксазол-2-ил, кој може да
содржи супституенти одбрани од групата која се
состои од халоген, алкил со 1 до 10 јаглеродни
атоми, алкокси со 1 до 4 јаглеродни атоми,
халоалкил со 1 до 10 јаглеродни атоми, нитро,
амино, фенил и аралкил одбрани од групата која се
состои од бензил, 1-фенил-етил и 2-фенилетил;

(54)

СОЕДИНЕНИЈА НА АМИД И НИВНА УПОТРЕБА

а е цел број од 1 до 4;

(57)

1. Соединение на амид со формулата:

(96)	16/03/2001 EP01912460.1
(97)	31/05/2006 EP1270570
(73)

Mitsubishi Pharma Corporation
6-9, Hiranomachi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi,
Osaka 541-0046, JP

(74)

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

(72)

TAKANASHI, Shinichi;
NAITO, Yoichiro;
TANAKA, Hiroshi;
UEHATA, Masayoshi and

кадешто:
R1 е водород, алкил со 1 до 10 јарлеродни
атоми, циклоалкил со 3 дo 6 јаглеродни атоми,
халоген, хидроксил, алкокси со 1 до 4 јаглеродни
атоми, халоалкил со 1 до 10 јаглеродни атоми,
хидроксиалкил со 1 до 6 јаглеродни атоми,
аралкил одбран од групата која се состои од
бензил, 1-фенилетил и 2-фенилетил, ацил одбран
од групата која се состои од алканоил со 2 до 6
јаглеродни атоми, бензоил и фенилалканоил
каде што алканоилната средина содржи 2 до 4
јаглеродни атоми, алкокси-карбонил каде што
алкокси средината содржи 1 до 6 јаглеродни атоми,
карбамоил којшто е моно- или дисупституиран
со алкил кој има 1 до 4 јаглеродни атоми,
алкилсулфон кој има 1 до 6 јаглеродни атоми,
нитро, амино кој може да содржи супституенти
одбрани од групата која се состои од алкил со 1
до 4 јаглеродни атоми, ацил со 1 до 4 јаглеродни
атоми и бензоил, цијано или фенил;
R2 е водород, алкил со 1 до 10 јаглеродни атоми,
циклоалкил со 3 до 6 јаглеродни атоми, фенил
или аралкил одбрани од групата која се состои од
бензил, 1-фенилетил и 2-фенилетил, или група
која е претставена со формулата (II):

Patenti

X е СН2, О, Ѕ, ЅО2 или NR7 каде што R7 е водород,
алкил со 1 до 10 јаглеродни атоми, аралкил одбран
од групата која се состои од бензил, 1-фенилетил
и 2-фенилетил, халоалкил со 1 до 10 јаглеродни
атоми или ацил одбран од групата која се состои
од алканоил кој има 2 до 6 јаглеродни атоми,
бензоил и фенилалканоил каде што алканоилната
средина содржи 2 до 4 јаглеродни атоми; и
Y е група со формулата (III), (IV), (V) или (VI):

при што во формулите (III), (IV), (V) и (VI):
R5 и R6 може да бидат исти или различни и секој од
нив е водород, алкил со 1 до 10 јаглеродни атоми,
циклоалкил со 3 до 6 јаглеродни атоми, фенил,
халоген, хидроксил, алкокси со 1 до 4 јаглеродни
атоми, алкоксиалкил каде што алкокси средината
содржи 1 до 4 јаглеродни атоми, а алкилната
средина содржи 1 до 4 јаглеродни атоми, нитро,
амино кој може да содржи супституенти одбрани
од групата која се состои од алкил со 1 до 4
јаглеродни атоми, ацил со 1 до 4 јаглеродни
атоми и бензоил или цијано, негов геометриски
или оптички изомер, или негова фармацевтски
прифатлива сол.
Има уште 10 патентни барања.
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A 61K 35/12,

(11)

902317

A 61P 25/00, 9/00

(13)

Т1

2006/314

(22)	22/08/2006

(21)
		

(45)	31/12/2007

(30)	20010323818P 18/09/2001 US
(96)	13/09/2002 EP02759995.0
(97)	24/05/2006 EP1427428
(73)

Vasogen Ireland Limited
Shannon Airport House, Shannon,
County Clare, IE

(74)

Бајалски Димитар, адвокат
Ул. Ѓуро Ѓаковиќ бр. 72/1-1 1000 Скопје

(72)

(54)

АПОПТОЗИС-МИМИЧКИ ПРИРОДНИ ВЕЗИКУЛИ
И НИВНА УПОТРЕБА ВО МЕДИЦИНСКИ
ТРЕТМАН

(57)

1. Употреба во производството на медикаменти за
олеснување на симптомите  на (I)  инфламаторни
болести,  како и (II)  заболувања посредувани    од    
Т-клетка,    дисфункционални    оболувања    на
ендотелиумот или пореметувања на излачување
на цитокини, во кои се вмешани  про-инфламаторни  
или   анти-инфламаторни    цитокини,    на
природни    биолошки    везикули    покажувајки   
фосфатидилсерин    на надворешната површина
на нивната мембраната.
Има уште 11 патентни барања.

BOLTON, Anthony, E. and
MANDEL, Arkady

902317

Patenti

Glasnik

(51)

A 61K 31/451,

(11)

902320

A 61P 25/00,

(13)

Т1

C 07D 211/88

(22)	25/08/2006

(57)
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1. Сол на памоат на 3-фенил-3-диметил–
амино|алкил-4,4-диметилпиперидин-2,6-дион cо
формулата I:

(21)	2006/315
(45)	31/12/2007
(30)

20020019639  22/08/2002  GB

(96)	18/08/2003 EP03792588.0
(97)	21/06/2006 EP1539160
(73)

Prestwick Pharmaceuticals, Inc.
1825 K Street, N.W., Suite 1475 Washington,

назначена со тоа што:

DC 20006, US
(74)

R1 претотавува метокси, етокси или хидрокси;

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

R2 претставува метокси, етокси, хидрокси или
водород; и

ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72)

WERMUTH, Camille Georges

(54)

СОЛИ НА ПИПЕРИДИН-2,6-ДИОН ПАМОАТ
И НИВНА УПОТРЕБА ВО ТРЕТИРАЊЕТО НА
АФЕКТИВНИ ЗАБОЛУВАЊА ПОВРЗАНИ СО

n  претставува 2 или 3,
или нејзин фармаколошки прифатлив солват.
Има уште 17 патентни барања.

СТРЕС

(51)

A 61K 38/04,

(11)

902303

A 61P 19/02

(13)

Т1

(21)	2006/316

(22)	25/08/2006

		

(45)	31/12/2007

(30)

20031004994  07/02/2003  DE

(96)	23/01/2004 EP04704552.1
(97)

09/08/2006 EP1594520

(73)

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

(74)

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

(72)

MICHAELIS, Martin and
RUDOLPHI, Karl

(54)

(57)

1. Употреба на соединението од формулата I
A-B-X-E-F-K-(D)-TIC-GM-M-F’-I       (I)
избрано од групата
H-(D)-Arg-Arg-Pro-Hyp-Gly-Thia-Ser-(D)-Tic-Oic-Arg-OH  

     

H-(D)-Arg-Arg-Pro-Pro-Gly-Thia-Ser-(D)-Tic-Oic-Arg-OH

     

H-(D)-Arg-Arg-Pro-Hyp-Gly-Phe-Ser-(D)-Tic-Oic-Arg-OH

     

H-(D)-Arg-Arg-Hyp-Pro-Gly-Phe-Ser-(D)-Tic-Oic-Arg-OH  
H-(D)-Arg-Arg-Pro-Pro-Gly-Phe-Ser-(D)-Tic-Oic-Arg-OH

за добивање лек за превентивна заштита и
терапија на остеоартроза, спондилоза или
оштетување (губење) на ’рскавицата  по повреда
на зглобот или мирување на подолго време поради
повреди на менискусот или пателата на зглобот
или оштетувања на лигаментите.
Има уште 2 патентни барања.

УПОТРЕБА НА АНТАГОНИСТИ НА РЕЦЕПТОРОТ
БРАДИКИНИН-В2 ЗА ТРЕТИРАЊЕ ОСТЕО–
АРТРОЗА

Patenti
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(11)

902297

		

(13)

Т1

(21)

(22)	28/08/2006

(51)

C 12N 15/86

ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,

размножување на наведената RNA на алфа вирус
и додатно содржи хетерологна секвенца на DNA
која може да се изразува во домаќинот, при што
наведената хетерологна секвенца на DNA се
вметнува во регион на молекул на DNA којшто е
небитен за нејзиното размножување, а молекулот
на DNA се поставува под транскрипциска контрола
на промоторна секвенца која е функционална
во наведениот домаќин, при што најмалку еден
хетерологни интрон се вметнува во репликонската
секвенца на алфа вирусот, на позиција која создава
одлични преплетени споеви и која то спречува
размножувањето на векторот на алфа вирусот,
освен ако интронот не биде автентично отстранет
со преплетување.

1000, Скопје

Има уште 10 патентни барања.

2006/318

		

(45)	31/12/2007

(30)	19970065793P 14/11/1997 US
(96)	13/11/1998 EP98954098.4
(97)

26/07/2006 EP1029069

(73)

Sanofi Pasteur Limited
1755 Steeles Avenue West, Toronto,
Ontario M2R 3T4, CA

(74)

(72)

БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

PARRINGTON, Mark and
KLEIN, Michel,H.

(54)

ВЕКТОРИ НА АЛФА ВИРУС

(57)

1. Вектор за изразување, назначен со тоа
што содржи молекул на DNA којшто го содржи
комплементарниот дел на целосните региони на
геномот на RNА на алфа вирус, кои се битни за

902297

Patenti

Glasnik

(51)

C 07C 271/22,

(11)

902294
Т1

A 61K 31/165,

(13)

A 61P 9/06,

(22)	28/08/2006

C 07C 233/11, 233/87,

(45)	31/12/2007

	235/38, 275/24, 275/28,
	311/06, 311/13, 311/19,
	335/12, 335/16,
C 07D 213/40, 233/54
(21)	2006/319
(30)

19991047457  02/10/1999  DE

(96)	19/09/2000 EP00967703.0
(97)	12/07/2006 EP1222163
(73)

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

(74)

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

(72)

SCHMIDT, Wolfgang;
BRENDEL, Joachim and
BELOW, Peter

(54)

1,1’ БИФЕНИЛ-2-КАРБОНАМИДИ СУпСТИ–
ТУИРАНИ ВО 2’, МЕТОДА ЗА НИВНО
ПРОИЗВОДСТВО, НИВНА УПОТРЕБА КАКО
ЛЕК И ФАРМАЦЕВТСКИ ПРЕПАРАТИ КОИ ГИ
СОДРЖАТ НАВЕДЕНИТЕ СОЕДИНЕНИЈА

(57)

1. Соединение со формулата (I):

назначено со тоа, што:
СOR(11),
R(1)
е
С(O)OR(9),
ЅО2R(10),
С(О)NR(12)R(13) или С(Ѕ)NR(12)R(13);
R(9) е СхН2х-R(14);
х е 0,1,2,3 или 4,

каде што х ке може да биде 0 ако R(14) е OR(15)
или ЅО2Ме;

R(14) е алкил со 1,2,3,4,5 или 6 јаглеродни атоми,
циклоалкил со 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 или 11 јаглеродни
атоми, СF3, С2F5, С3F7, СН2F, СНF2, ОR(15), ЅО2Ме,
фенил, нафтил, бифенилил, фурил, тиенил или
хетероаромат кој содржи N и кој има 1, 2, 3, 4, 5,
6,7, 8 или 9 јаглеродни атоми,
каде што наведените фенил, нафтил, бифенилил,
фурил, тиенил и хетероароматик кој содржи N се
несупституирани или се супституирани со 1, 2 или
3 супституенти одбрани од групата која се состои
од F, Сl, Вr, I, CF3, ОСF3, NO2, СN, СОOМе, СОNH2,
СОМе, NН2, ОН, алкил со 1,2, 3 или 4 јаглеродни
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атоми, алкокси со 1,2,3 или 4 јаглеродни атоми,
ди-метиламино, сулфамоил, метилсулфонил и
метилсулфониламино;
R(15) е алкил со 1,2,3,4 или 5 јаглеродни атоми,
циклоалкил со 3,4, 5 или 6 јаглеродни атоми, СF3
или фенил,
којшто е несупституиран или е супституиран со
1,2 или 3 супституенти одбрани од групата која се
состои од F, Сl, Вr, I, СF3, NO2, СН, СООМе, С0NH2,
СОМе, NН2, ОН, алкил со 1, 2, 3 или 4 јаглеродни
атоми, алкокси со 1, 2, 3 или 4 јаглеродни атоми,
диметиламино, сулфамоил, метилсулфонил и
метилсулфрниламино;
R(10), R(11) и R(12) независно еден од друг се
дефинирани како R(9);
R(13) е водород, алкил
јаглеродниатомиили СF3;

со

1,2,З

или

4

R(2) е водород, алкил со 1,2,3 или 4 јаглеродни
атоми или СРз;
R(3) е СуН2у-R(16);
у е 0,1,2,Зили 4,

каде што  у не мoже да биде  0 ако R(16) е ОД (17)
или ЅО2Ме;

R(16) е алкил со 1,2,3,4,5 или б јаглеродни
атоми, циkлоалкил со 3,4,5,6,7,8,9,10 или 11
јаглеродни атоми, СF3, С2F5, С3F7, СН2F, СНF2,
ОR(17), ЅО2Ме, фенил, нафтил, фурил, тиенил
или хетероароматик кој содржи N и кој има
1,2,3,4,5,6,7,8 или 9 јаглеродни атоми,
каде што наведените фенил, нафтил, фурил,
тиенил и хетероароматик кој содржи N се
несупституирани или се супституирани со 1,2 или
3 супституенти одбрани од групата која се состои
од F, Сl, Вr, I, СF3, ОСF3, NO2, СN, СООМе, СONH2,
СОМе, NH2, ОН, алкил со 1, 2, 3 или 4 јаглеродни
атоми, алкокси со 1, 2, 3 или 4 јаглеродни атоми,
диметиламино, сулфамоил, ме-тилсулфонил и
метилсулфониламино;
R(17) е водород, алкил со 1,2,3,4 или 5 јаглеродни
атоми, циклоалкил со 3,4,5 или   6 јаглеродни
атоми, СF3, фенил или 2-, 3- или 4-пиридил, каде
што наведениот фенил или 2-, 3- или 4-пиридил се
несупституирани или се супституирани со 1,2 или
3 супституенти одбрани од групата која се состои
од F, Сl, Вr, I, СF3, ОСF3, NO2, СN, СООМе, СONН2,
СОМе, NH2, ОН, алкил со 1,2,3 или 4 јаглеродни
атоми, алкокси со 1,2, 3 или 4 јаглеродни атоми,
диметиламино, сулфамоил, метилсулфонил и метилсулфониламино;
или
R(3)е СНR(18)R(19);
R(18) е водород или С2Н2г-R(16), каде што R(16) е
дефиниран како што е наведено погоре;
z  е  0, 1,2 илиЗ;
R(19) е СООН, СONН2, СОNR(20)R(21), СОOR(22),
СН2ОН;

R(20) е водород, алкил со 1, 2, 3, 4 или 5
јаглеродни атоми, СvН2v-СF3 или СwН2w-фенил,
каде што фенилниот прстен е несупституиран или
е супституиран со 1, 2 или 3 супституенти одбрани
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од групата која се состои од F, Сl, Вr, I, СF3, ОСF3,
NO2, СN, СООМе, СONH2, СОМе, NH2, ОН, алкил со
1,2,3 или 4 јаглеродни атоми, алкокси со 1,2,3 или
4 јаглеродни атоми, диметиламино, сулфамоил,
метилсулфонил и метилсулфониламино;
v е  0, 1,2илиЗ;
w e 0,1,2 или 3;
R(21)е водород или алкил со 1,2,3,А   или 5  
јаглеродни атоми;
R(22) е алкил со 1,2,3,4 или 5 јаглеродни атоми;
R(4) е водород, алкил со 1,2,3,4,5 или 6 јаглеродни
атоми или СF3;

или

R(3) и R(4) заедно се ланец од 4 или 5 метиленски
групи, од кои една метиленска група може да се
замени
со-О-,-Ѕ-,-NH-,-N(метил)-или-N(бензил)R(5), R(6), R.(7) и R(8) независно еден од друг се
водород, F, Сl, Вr, I, СF3, NO2, СN, СООМе, СONН2,
СОМе, NH2, ОН, алкил со 1, 2, 3 или 4 јаглеродни
атоми, алкокси со 1,2, 3 или 4 јаглеродни атоми;
диметиламино, сулфамоил, метилсулфонил или
метилсулфониламино;
R(30) и R(31) независно еден од друг се водород
или алкил со 1,2 или 3 јаглеродни атоми; или
R(30) и R(31) заедно се ланец од 2 метиленски
групи; или негови фармацевтски прифатливи
соли.
Има уште 17 патентни барања.

902294

Patenti

Glasnik

(51)

C 07D 453/02,

(11)

902296

A 61K 31/439,

(13)

Т1

A 61P 43/00

(22)	28/08/2006

(21)	2006/320

14/4 str.2-155 dekemvri 2007 Skopje 79

R4 претставува група од структурата:

(45)	31/12/2007

(30)	20000003130 28/12/2000 ES
(96)	20/12/2001 EP01986924.7
(97)	26/07/2006 EP1353919
(73)

Almirall AG
Lindenhof Dorfstrasse 38 6341 Baar, CH

(74)

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

(72)

FERNANDEZ FORNER, Maria, Dolors;  
PRAT QUINONES, Maria and  
BUIL ALBERO, Maria Antonia

(54)

НОВИ КИНУКЛИДИН ДЕРИВАТИ И МЕДИЦИНСКИ
СОСТАВИ КОЈ ГИ СОДРЖАТ

(57)

1. Соединение со формупа (I)

каде што В е прстен на фенил, 5 до 10 члена
хетероароматична група која содржи еден или
повеќе хетероатоми избрани од N, Ѕ и О, или
нафталенил, 5, 6, 7, 8-тетрахидронафтхаленил,
бензо[1,3]диоксолил, или бифенил група;
R , R и R секој независно претставува водороден
или халоген атом, или фенил група, -ОR7, -ЅR7, NR7R8, -NНСОR7, -СON  R7R8, -СN, -NO2, СОOR7 или
-СF3 група, или прав или разгранет, С1 до С6 алкил
група која е несупституирана или супституирана
со еден или повеќе халогени атоми, хидрокси
група или С1 до С8 алкокси групи, кадешто R7 и
R8 секој независно претставува атом на водород,
права или разгранета С1 до С8 алкил група,
или заедно формираат С3 до С8 алицикличен
прстен; или R1 и R2 заедно формираат С5 до С14
ароматичен или С3 до С8 алицикличен прстен или
5 до 10 члена хетероциклична група која содржи
еден или повеќе хетероатоми избрани од N, Ѕ и О;
n е цел број од 0 до 4;
1

2

3

каде што R11 претставува водороден или халоген
атом, хидрокси група, С1 до С6 алкокси група,
нитро група, цијано група, -СО2R12 или -NR12R13
кадешто R12 и R13 се идентични или различни и
се избрани од водород или прави или разгранети
С1 до С8 алкил групи, или прав или разгранет, С1
до С6 алкил група, која е несупституирана или
супституирана со еден или повеќе халогени атоми,
хидрокси групи или С1 до С6 алкокси групи,

R5 претставува алкил група со 1 до 7 јаглеродни
атоми, алкенил група која содржи 2 до 7јаглеродни
атоми, алкенил група која содржи 2 до 7 јаглеродни
атоми, циклоалкил група со 3 до 7 јаглеродни
атоми, или група со формулата

каде што q = 1 или 2 и R11 е дефиниран како
погоре
R6 претставува водороден атом, хидрокси група,
метил група или -СН2ОН група; и

X претставува фармацевтски прифатлив анјон на
моно или поливалентна киселина.
Има уште 34 патентни барања.

А претставува група избрана од -СН=СR9-, СR9=
СН-, -СR9R10-, -СО-, -О-, -Ѕ-, -Ѕ(О)-, -Ѕ(О)2- и NR9,
кадешто R9 и R10 секој независно претставува
атом на водород, права или разгранета С1 до
С8 алкил група или заедно формираат С3 до С8
алицикличен прстен;
m е цел број од 0 до 8; кој е обезбеден така што
кога m = 0, А не е -СН2-;

р е цел број од 1 до 2 и супституцијата во азониа
бицикличниот прстен може   да   биде    во   2,    3   
или  4  позиција   вклучувајќи   ги   сите   можни
конфигурации на асиметричните јаглероди;
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A 61K 31/205, 31/22,

(11)

902300

A 61P 13/12	

(13)

Т1

(21)	2006/321	

(22)	29/08/2006

		

(45)	31/12/2007

(30)

99954329.1 11/10/1998 EP

(96)	11/10/1998 EP99954329.1
(97)	16/08/2006 EP1220670
(73)

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

(74)

БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(54)

УПОТРЕБА НА L-КАРНИТИН И НЕГОВИ
АЛКАНОИЛ ДЕРИВАТИ КАКО ОСМОТСКИ
АГЕНСИ ВО РАСТВОР ЗА МЕДИЦИНСКА
УПОТРЕБА

(57)

1. Употреба на приближно 0.5% w/v до приближно
10% w/V на L-карнитин и/или негови алканоил
деривати, каде што алканоилот претставува
права или разгранета алифатична група, со 2
до 8 јаглеродни атоми, по можност во форма на
фармацевтски прифатлива сол, како осмотичен
агенс во раствори за медицинска употреба.
Има уште 26 патентни барања.

ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(72)

902300

ARDUINI, Arduino

Patenti

Glasnik

(51)

C 12N 15/30,

(11)

902322
Т1

A 61K 31/70, 38/16, 39/395,

(13)

A 61P 33/02,

(22)	22/08/2006

C 07K 14/44, 16/20,

(45)	31/12/2007

C 12N 15/62
(21)	2006/323		

(54)
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КИМЕРИЧКИ ГЕН ФОРМИРАН ОД АНТИ–
ГЕНСКИТЕ ДЕТЕРМИНАНТИ ОД ЧЕТИРИТЕ
ПРОТЕИНИ НА Л.ИНФАНТУМ

(57)

1. Протеин
а) со аминокиселинска секвенца како во SEQ ID
No.1 или

(96)	23/12/1999 EP99967987.1

б) со најмалку 90% аминокиселински идентитет со
аминосеквенцата од SEQ  ID No.1 и кој генерира
имунитет против лајшманиозата кај човекот или
животните.

(97)	24/05/2006 EP1141305

Има уште 21 патентни барања.

(30)

19982256124  23/12/1998  CA and

	19980113825P 23/12/1998 US

(73)

C.B.F. Leti S.A.
Sol, 5, Poligono Industrial Norte
28760 Tres Cantos, ES

(74)

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

(72)

BEDATE ALONSO, Carlos

Слика 1в
Слика 1а

Слика 1г

Слика 1б

Patenti
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C 07K 14/705

902376

(11)

		

(13)

Т1

(21)

(22)

04/09/2006

2006/329

		

(45)	31/12/2007

(30)	20000199946P 27/04/2000 US
(96)	27/04/2001 EP01927474.5
(97)	16/08/2006 EP1297013
(73)

Apoxis SA and Biogen Idec MA Inc.
22, chemin des Croisettes, 1066 Epalinges, CH
and
14 Cambridge Center, Cambridge,
Massachusetts 02142, US

(74)

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

(72)

AMBROSE, Christine;  
SCHNEIDER, Pascal;
THOMPSON, Jeffrey and
RENNERT, Paul

(54)

УПОТРЕБА НА TACI КАКО АНТИ-ТУМОРНО
СРЕДТСВО

(57)

1. Употреба на ТАСI реагенс во производството
на медикамент за спречување или третирање на
цврст тумор, назначена со тоа што наведениот
медикамент го продолжува средното време на
опстанок и/или ја намалува големината на цвротиот
тумор, при што наведениот ТАСI реагенс може да
го зголеми или смали лиганд врзувањето на ТАСI
и при што наведениот ТАСI реагенс е фузион
полипептид кој содржи најмалку два оегменти,
при што прв сегмент содржи ТАСI полипептид или
негов фрагмент одбран од групата која се состои
од:

902376

(а) аминокиселиноки остатоци 1-166 од ЅЕQ ID
N0:1;
(б) аминокиоелински оотатоци 1-160 од ЅЕQ ID
N0:1;
(в) аминокиселински остатоци 1-114 од ЅЕQ ID
N0:1;
(г) аминокиселински оотатоци 32-114 од ЅЕQ ID
N0:1;
(д) полипептид кој има најмалку 80% идентитет на
аминокиселинска секвенца со аминокиселински
остатоци 1-166 од ЅЕQ ID N0:1;
(ѓ) полипептид кој има најмалку 80% идентитет на
аминокиселинска оеквенца со аминокиселински
остатоци 1-160 од ЅЕQ ID N0:1;
(е) полипептид кој има најмалку 80% идентитет на
аминокиселинска секвенца со аминокиселински
остатоци 1-114 од ЅЕQ ID N0:1; и
(ж) полипептид кој има најмалку 80% идентитет на
аминокиселинска секвенца оо аминокиселиноки
остатоци 32-114 од ЅЕQ ID N0:1.втор сегмент
содржи имуноглобулин полипептид.
Има уште 11 патентни барања.
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C 07D 207/22,

902377

(11)

A 61K 31/401, 31/4025,
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Т1

A 61P 25/00,

(22)

06/09/2006

C 07D 401/12, 403/04,

(45)	31/12/2007

403/06, 403/14, 405/06,
405/12, 405/14, 409/12, 417/12
(21)	2006/331		
(30)	20000106033 27/03/2000 EP
(96)	20/03/2001 EP01925491.1
(97)	14/06/2006 EP1268418
(73)

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

(74)

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

(72)

HALAZY, Serge;
QUATTROPANI, Anna;
SCHWARZ, Matthias;
THOMAS, Russel;
BAXTER, Anthony and
BOMBRUN, Agnes

(54)

ФАРМАЦЕВТСКИ АКТИВНИ ДЕРИВАТИ НА ПИ–
РОЛИДИН КАКО ВАХ ИНХИБИТОРИ

(57)

1. Деривати на пиролидин според формулата I

како и неговите геометриски изомери, неговите
оптички активни форми како енанциомери,
диастереомери и неговите рацематни форми,
како и фармацевтски прифатливи соли од него,
каде што
X е селектиран од групата составена од О, Ѕ,
СR6R7;
А е селектиран од групата составена од -(С=О)-,
-(С=О)-О-, -(С=NН)-, -(С=О)-NН-,-(С=Ѕ)-NH, -ЅО2-,
-ЅО2NН-, -СН2-,

В е или група -(С=О)-NR8R9 или претставува
хетероциклична резидуа што ја има формулата

каде што Q е NR10, О или Ѕ; n е цел број селектиран
од 0, 1 или 2; m е цел број селектиран од 0,1, 2 или
3,
Y, Z и Е формираат заедно со двата јаглерода
за кои тие се закачени 5-6 член арилен или
хетероарилен прстен,
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R1 е селектиран од групата која се состои од или
содржи несупституиран или супституиран С1-С6алкил, несупституиран или супституиран С2-С6алкенил, несупституиран или супституиран С2-С6алкинил, несупституиран или супституиран арил,
несупституиран или супституиран хетероарил,
несупституиран или супституиран сатуриран
или несатуриран 3-8 член циклоалкил, ацил,
несупституиран или супституиран С1-С6-алкил
арил, несупституиран или супституиран С1С6-алкил хетероарил, наведените циклоалкил
или арил или хетероарил групи можат да бидат
фузирани со 1-2 следни циклоалкил или арил или
хетероарил групи;
R2, R3, R4 и R5 се независно селектирани еден од
друг од групата составена од водород, халоген,
С1-С6-алкил, С1-С6-алкокси;

R6 и R7 се независно селектирани од групата која
се состои од или содржи водород, несупституиран
или субптитуиран С1-С6-алкил, несупституиран
или супституиран С2-С6-алкенил, несупституиран
или супституиран С2-С6-алкинил, несупституиран
или супституиран алкокси, несупституиран
или супституиран тиоалкокси, халоген, цијано,
нитро, ацил, алкоксикарбонил, аминокарбонил,
несупституиран или супституиран сатуриран
или несатуриран 3-8-член циклоалкил кој може
да содржи 1 до 3 хетероатоми селектирани од
N, О, Ѕ, несупституиран или супституиран арил,
несупституиран или супституиран хетероарил,
несупституиран или супституиран С1-С6-алкил
арил, несупституиран или супституиран С1-С6алкил хетероарил;

R8, R9 и R10 се независно селектирани од
групата која се состои од или содржи водород,
несупституиран или супституиран С1-С6-алкил,
несупституиран или супституиран С2-С6-алкенил,
несупституиран или супституиран С2-С6-алкинил,
несупституиран или супституиран сатуриран
или несатуриран 3-8-член циклоалкил кој може
да содржи 1 до 3 хетероатоми селектирани од
N, O, Ѕ, несупституиран или супституиран арил,
несупституиран или супституиран хетероарил, или
секој чифт R6, R7 и/или R8, R9 можат да формираат
заедно со N атомот за кој тие се закачени 3-8 член
супституиран или несупституиран, сатуриран или
несатуриран хетероцикличен прстен кој може
да содржи 1-2 следни хетероатоми селектирани
од N, Ѕ и О и кои се опционално фузирани со
арил, хетероарил или 3-8 член сатуриран или
несатуриран циклоалкилен прстен;
R11 е селектиран од групата која се состои
од или содржи водород, несупституиран или
супституиран С1-С6-алкил, несупституиран или
супституиран алкенил, несупституиран или
супституиран алкинил, хидрокси, меркапто,
алкокси, тиоалкокси, арил, хетероарил, халоген,
нитро, цијано, ацил, ацилокси, ациламино,
аминокарбонил, алкоксикарбонил, сулфонил,
сулфокси, карбоксил, примарни, секундарни
или терциарни амино групи или квартернарни
амониумови
делови,
несупституиран
или
супституиран сатуриран или несатуриран 3-8-
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член цикло-алкил,
под условот дека ако X е (=СН2), А е -(С=О)-О-, R
е t-бутил група, В не може да биде -(С=О)-NМе2
-(С=О)-NНМе,
-(С=О)-NН-СН(Ме)-(С=О)-NHСН(Ме)-СООН, -(С=О)-NH-СН(СООСН2Рh)-СН2СООРh;
1

под следниот услов дека ако X е (=СНR6) со R6
кој што е циклохексилметил, А е -(С=О)-О-, R1
е t-бутил група, В не може да биде -(С=O)-NH-tбутил;
под следниот услов дека ако X е С1-С2 алкилиден,
А е -(С=О)-О-, R1 е t-бутил, В не може да биде

со од 1 до 5 супституенти селектирани од групата
составена од С1-С6-алкил, С1-С6-алкил арил, С1-С6алкил хетероарил, С2-С6-алкенил, С2-С6-алкинил,
примарни, секундарни или терциарни амино
групи или квартернарни амониумови делови,
ацил, ацилокси, ациламино, аминокарбонил,
алкоксикарбонил, арил, хетероарил, карбоксил,
цијано, халоген, хидрокси, меркапто, нитро,
сулфокси, сулфонил, алкокси, тиоалкокси,
трихалометил каде што наведената супституција
може исто така да содржи ситуации каде
што соседните супституенти имаат поминато
затворање на прстенот, при што формираат
лактами, лактони, циклични анхидриди, ацетали,
тиоацетали, аминали.
Има уште 22 патентни барања.

со R што претставува С1-С12 алкил и Наl
претставува С1, Вr, Ј;
под крајниот услов дека ако X е С1-С20 алкилиден
А-R1 е заштитна група, В не може да биде

со R кој што претставува Н или С1-С12 алкил под
крајниот услов дека следните соединенија се
исклучени:

каде што терминот супституиран значи дека
наведените групи можат да бидат супститурирани

902377
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403/06, 403/14, 405/06,
405/12, 405/14, 409/12, 417/12
(21)	2006/334		
(30)	20000106034 27/03/2000 EP
(96)	20/03/2001 EP01929439.6
(97)	21/06/2006 EP1268419
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Applied Research Systems ARS Holding N.V.
Pietermaai 15, Curacao, AN

(74)

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

(72)

HALAZY, Serge;
QUATTROPANI, Anna;
SCHWARZ, Matthias;
THOMAS, Russel;
BAXTER, Anthony and
SCHEER, Alexander

(54)

ДЕРИВАТИ НА ПИРОЛИДИН КОРИСНИ КАКО
ВАХ ИНХИБИТОРИ

(57)

1. Деривати на пиролидин според формулата I

како и неговите геометриски изомери, неговите
оптички активни форми како енанциомери,
диастереомери и неговите рацематни форми,
како и фармацевтски прифатливи соли од него,
каде што
X е селектиран од групата составена од NОR6,
NNR6R7;
А е селектиран од групата составена од -(С=О)-,
-(С=О)-О-, -(С=NH)-, -(С=О)-NH-, -(С=Ѕ)-NH, -ЅО2-,
-ЅО2NH-, -СН2-,

В е или група -(С=О)-NR8R9 или претставува
хетероциклична резидуа што ја има формулата

каде што Q е NR10, О или Ѕ; n е цел број селектиран
од 0,1 или 2; m е цел број селектиран од 0,1,2 или
3,
У, Z и Е формираат заедно со двата јаглерода
за кои тие се закачени 5-6 член арилен или
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хетероарилен прстен,
R1 е селектиран од групата која се состои од или
содржи несупституиран или супституиран С1С6-алкил, несупституиран или супституиран С2С6-алкенил,    несупституиран или супституиран
С2-С6-алкинил, несупституиран или супституиран
арил,
несупституиран
или
супституиран
хетероарил, несупституиран или супституиран
сатуриран или несатуриран 3-8 член циклоалкил,
ацил, несупституиран или супституиран С1-С6алкил арил, несупституиран или супституиран
С1-С6-алкил хетероарил, наведените циклоалкил
или арил или хетероарил групи можат да бидат
фузирани со 1-2 следни циклоалкил или арил или
хетероарил групи;
R2, R3, R4 и R5 се независно селектирани еден од
друг од групата составена од водород, халоген,
С1-С6-алкил, С1-С6-алкокси;

и R7 се независно селектирани од групата која
се состои од или содржи водород, несупституиран
или супституиран С1-С6-алкил, несупституиран
или супституиран С2-С6-алкенил,  несупституиран
или супституиран С2-С6-алкинил, несупституиран
или супституиран алкокси, несупституиран
или супституиран тиоалкокси, халоген, цијано,
нитро, ацил, алкоксикарбонил, аминокарбонил,
несупституиран или супституиран сатуриран
или несатуриран 3-8-член циклоалкил кој може
да содржи 1 до 3 хетероатоми селектирани од
N, О, Ѕ, несупституиран или супституиран арил,
несупституиран или супституиран хетероарил,
несупституиран или супституиран С1-С6-алкил
арил, несупституиран или супституиран С1-С6алкил хетероарил;
R6

R8, R9 и R10 се независно селектирани од
групата која се состои од или содржи водород,
несупституиран или супституиран С1-С6-алкил,
несупституиран или супституиран С2-С6-алкенил,   
несупституиран или супституиран С2-С6-алкинил,
несупституиран или супституиран сатуриран
или несатуриран 3-8-член циклоалкил кој може
да содржи 1 до 3 хетероатоми селектирани од
N, O, Ѕ, несупституиран или супституиран арил,
несупституиран или супституиран хетероарил, или
секој чифт R6 , R7 и/или R8, R9 можат да формираат
заедно со  N атомот за кој тие се закачени 3-8 член
супституиран или несупституиран, сатуриран или
несатуриран хетероцикличен прстен кој може
да содржи 1-2 следни хетероатоми селектирани
од N, Ѕ и 0 и кои се опционално фузирани со
арил, хетероарил или 3-8 член сатуриран или
несатуриран циклоалкилен прстен;
R11    е селектиран од групата која се состои
од или содржи водород, несупституиран или
супституиран С1-С6-алкил, несупституиран или
супституиран алкенил, несупституиран или
супституиран алкинил, хидрокси, меркапто,
алкокси, тиоалкокси, арил, хетероарил, халоген,
нитро, цијано, ацил, ацилокси, ациламино,
аминокарбонил, алкоксикарбонил, сулфонил,
сулфокси, карбоксил, примарни, секундарни
или терциарни амино групи или квартернарни
амониумови
делови,
несупституиран
или
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супституиран сатуриран или несатуриран 3-8член цикло-алкил,
каде што терминот „супституиран” значи дека
наведените групи можат да бидат супститурирани
со од 1 до 5 супституенти селектирани од групата
составена од С1-С6-алкил, С1-С6-алкил арил, С1-С6алкил хетероарил, С2-С6-алкенил, С2-С6-алкинил,
примарни, секундарни или терциарни амино
групи или квартернарни амониумови делови,
ацил, ацилокси, ациламино, аминокарбонил,
алкоксикарбонил, арил, хетероарил, карбоксил,

902380

цијано, халоген, хидрокси, меркапто, нитро,
сулфокси, сулфонил, алкокси, тиоалкокси,
трихалометил каде што наведената супституција
може исто така да содржи ситуации каде
што соседните супституенти имаат поминато
затворање на прстенот, при што формираат
лактами, лактони, циклични анхидриди, ацетали,
тиоацетали, аминали.
Има уште 25 патентни барања.
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Glasnik
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C 07H 19/19

(11)

902372
Т1

		

(13)

(21)	2006/337

(22)	15/09/2006

		

(45)	31/12/2007

(30)	20000183422P 18/02/2000 US
(96)	16/02/2001 EP01910961.0
(97)	12/07/2006 EP1261350
(73)

Southern Research Institute
2000 Ninth Avenue South Birmingham,
Alabama 35205, US

(74)

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

(72)

MONTGOMERY, John, A.;
FOWLER, Anita, T. and

(57)
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1. Метода   за   синтетизирање   на   2-хлоро-9-(2деокси-2-флуоро-бета-д-арабинофураносил)-9хпурин-б-амин што содржи:
а) реакција на анионска форма на 2-хлоро-6субститути пурин со заштитен и активен 2-деокси2-флуоро-Д-арабинофуранос
б) реакција на производот од а) со со алкоксид
кој за добивање на 2-хлоро-6-алкокси пурин
нуклеозид, и
в) реакција на 2-хлоро-6-алкокси пурин нукпеозид
со амониум за добивање на 2-хлоро-9-(2-деокси2-флуоро-бета-д-арабинофураносил)-9х-пурин-6амин каде предметниот 2-хлоро-6-супституиран   
пурин    е    супституиран     на   позицијата б со
халоген, амино или заштитени амино групи.
Има уште 43 патентни барања.

SECRIST, John, A., III
(54)

МЕТОДИ ЗА
СИНТЕТИЗИРАЊЕ
НА
2ХЛОРО-9-(2-ДЕОКСИ-2-ФЛУОРО-БЕТА-ДАРАБИНОФУРАНОСИЛ)-9Х-ПУРИН-6-АМИН
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A 61K 31/425,
(11)
902324
C 07D 213/75, 231/40,
(13)
Т1
	233/48, 237/20, 239/42,
(22)	15/09/2006
	241/20, 285/12, 307/66, 417/12	 (45)	31/12/2007
(21)	2006/338		
(30)	20010002764 17/08/2001 SE
(96)	15/08/2002 EP04028298.0
(97) 02/08/2006 EP1529530
(73) AstraZeneca AB
151 85 Sodertalje, SE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) Caulkett, Peter;
JAMES, Roger; Mckerrecher, Darren;
Johnstone, Craig;
Boyd, Scott;
Hargreaves, Rodney;
Jones, Clifford David;
Bowker, Suzanne and
Block, Michael Howard
(54) СОЕДИНЕНИЈА
КОИ
ДЕЛУВААТ
НА
(51)

ГЛУКОКИНАЗА
(57)

1. Соединение со формулата (IIб) или негова сол
или солват

назначено со тоа што:
С1-6 алкил групата е евентуално супституирана со
до 3 групи одбрани од R4, и евентуално оодржи
двојна врска;
секој X е поврзувач независно одбран од:
-O-Z-, -О-Z-О-Z-, -С(О)О-Z-,-ОС(О)-Z-, -Ѕ-Z-, -ЅОZ-, -ЅО2-Z-, -N(R6)-Z-, -N(R6)ЅО2-Z-, -ЅО2N(R6)-Z-,
-СН=СН-Z-, -С=С-Z-, -N(R6)CO-Z.-, -СОN(R6)-Z-,
-С(О)N(R6)Ѕ(О)2-Z-, -Ѕ(О)2N(R6)С(О)-Z-, -С(О)-Z-, Z- -С(О)-Z-O-Z-,.-N(R6)-C (О)-Z-О-Z -O-Z-N(R6)-Z-,
-О-С(О)-Z-О-Z-;
секој Z е независно директна врска, С2-6 алкенилен
или група со формулата - (СН2)р-С(R6а)2-(СН2)q,
секој R4 е независно одбран од хало, -СН3-аFа, СN,
NН2, С1-6 алкил, -ОС1-6 алкил, -СООН, -С(О)ОС1-6
алкил, ОН или фенил евентујално супституран од
С1-6 алкил и - C(O)OC1-6 алкил,
или R5-Х1-, каде X1 е независно како што е
дефинирано во X горе и R5 е одбран од водород,
С1-6 алкил, -СН3-аFа, фенил, нафтил, хетероциклил
или С3-7циклоалкил; и
R5 е евентуално супституран од еден или повеќе
супституенти независно одбран од:
хало, С1-6алкил, -ОС1-6 алкил, -СН3-аFа, СN,
ОН, NН2, СООН, или (О)ОС1-6 алкил, секој Z1 е
незавионо директна врока, С2-6алкенилен или
група со формулата -(СН2)р-С(R6а)2-(СН2)q;
R3 е хетероциклил, при што атомот на двете

902324

положби од хетероциклилниот протен релативно
на амид групата, за која R3 е закачен, е ѕр2
хибридизиран азот, и R3 е
евентуално супституиран од до 2  R7 групи;
R6 е независно одбран од водород, С1-6 алкил или
-С2-4 алкил-О-С1-4 алкил;
R6a е независно одбран од водород, хало, С1-6
алкил или -С2-4 алкил-О-С1-4 алкил;
секој R7 е независно одбран од:
С1-6алкил, -С2-6алкенил, С2-6алкинил, (СН2)0-3арил,
(СН2)0-3хетероциклил, (СН2)0-3 С3-7циклоалкил, ОН,
С1-6алкил-ОН, хало, С1-6алкил-хало, ОС1-6алкил, (СН2)0Ѕ(O)0-2R8, ЅН, ЅО3Н, тиоксо, NН2, СN, (СН2)0-3  NH
3
ЅО2R8, (СН2)0-3СООН, (СН2)0-3-О-(СН2)0-3R8, (СН2)0С(О)(СН2)0-3R8, (СН2)0-3C(O)OR8, (СН2)0-3С(O)NН2,
3
(СН2)0-3
С(О)М(СН2)0-3R8,
(СН2)0-3NН(СН2)0-3R8,
(СН2)0-3NНС(O)(СН2)0-3R8, (СН2)0- 3С(О)NНЅО2-R8
и (СН2)0-3-ЅО2NНС(О)-R6 при: што алкил ланец,
циклоалкилен прстен или хетеро-циклилен прстен
во рамките на R7 е евентуално супституиран од
еден или повеќе супституенти независно одбрани
од С1-4алкил, ОН, хало, СN, NН2, N-С1-4алкиламино,
N,N-ди- С1-4алкиламино и ОС1-4алкил;
R8 е одбран од водород, С1-6алкил, арил,
хетероциклил, С3-7циклоалкил, ОН, С1-6 алкилОН, СООН, С(О)ОС1-6алкил, N(R6)С1-6 алкил,
ОС1-6алкил, С0-6 алкил ОС(О)С1-6алкил, С(ОН)(С1алкил)С1-6алкил; при што алкил ланец или арил,
6
хетероцикли или циклоалкил протен во рамките
R8 е евентуално супституиран од еден или повеќе
супституенти независно одбрани од:C1-4 алкил,
ОН, хало, СN, NН2, -NH-C1-4алкил, N-ди-(С1-4алкил)
и ОС1-4 алкил; секое а е независно 1, 2 или 3;
р е цел број помеѓу 0 и 3;
q е цел број помеѓу 0 и 3;
и  р + q < 4; под услов да:     
(i) кога R3 е 2-пиридил и X е различно од -Z-, С(О)-Z-О-Z-, -N((R6)-С(О)-Z-О-Z- или -О-Z-N(R6)Z-, тогаш R3 не може да е моно-супституиран на
5-позиција со R7 група одбрана од СООН или
С(О)ОС1-6 алкил;
(ii) неразгранет, несупституиран алкил ланец кој
не може да надмине С6 алкил во должина;
(iii) само една X група може да е -NHC(O)- или С(О)NН-;
(iv) кога X е независно одбран од -С(О)NН-, NHC(O)-, -О-, -Ѕ(О2)NН- или директна врска при
што една X група е -NHC(O)- или С(О)NН-, тогаш
R3 не може да е несупституиран      тиазол,      4,5дихидро-5-оксo-пиразолил      супституиран      од
трихлорофенил, 4,5,6,7-тетрахидро-бензо [b)]
тиофен
супотитуиран
од
етоксикарбонил
или пиридил евентуално независно моно
или ди-супотитуиран од метил, етокси или
пропилкарбониламино;
(v) кога R3 е 2-пиридил, X е -Z- или -С(О)-Z-О-Z-, и
Z е одбрано така што X е директна врска, -(СН2)1-, -СН=СН-Z- или -С(О)O-Z-, тогаш R3 не може да
4
е моно-супституиран на 5-позиција со R7 група
одбрана од СООН или С(О)ОС1-6алкил.
Има уште 19 патентни барања.
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(21)	2006/339
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(45)	31/12/2007

(54)
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МЕТОДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ ПАЦИЕНТИ ЗАБОЛЕНИ
Од МУЛТИПЛЕКС СКЛЕРОЗА СО УПОТРЕБА НА
ИНТЕРФЕРОН КОНСЕНЗУС

(97)

06/09/2006 EP1003546

1. Употреба на интерферон консензус (IFN-соn) во
комбинација со друго активно средство од пептиди,
мали молекули или протеини, за добивање на
медикамент за спречување или третирање на
мултиплекс склероза.

(73)

Amgen Inc.,

Има уште 16 патентни барања.

(30)	19970911893 15/08/1997 US
(96)	15/07/1998 EP98933344.8

(57)

One Amgen Center Drive, Thousand Oaks,
California 91320-1799, US
(74)

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
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MARTIN, David and
FISCHER, Norman, L.
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C 07D 487/04,

(11)

902374

A 61K 31/4162, 31/4709,

(13)

Т1

A 61P 35/00

(22)	18/09/2006

(21)	2006/340

(54)

КИНОЛИНИЛ-ПИРОЛОПИРАЗОЛИ

(57)

1. Соединение во согласност со формулата II

(45)	31/12/2007

(30)	20020428893P 22/11/2002 US
(96)	10/11/2003 EP03768531.0
(97)

04/10/2006 EP1565471

(73)

ELI LILLY AND COMPANY
Lilly Corporate Center Indianapolis,
Indiana 46285, US

(74)

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

(72)

и негови фармацевтски прифатливи соли.
Има уште 4 патентни барања.

BEIGHT, Douglas, Wade;
SAWYER, Jason, Scott and
YINGLING, Jonathan, Michael

902374

Patenti

Glasnik

(51)

A 01N 25/04, 25/10

(11)

902325
Т1

		

(13)

(21)	2006/341	

(22)	19/09/2006

		

(45)	31/12/2007

(30)

20020028537  06/12/2002  GB

(96)

05/12/2003 EP 03767960.2

(97)	28/02/2007 EP1569512
(73)

Syngenta Limited
European Regional Centre,
Priestley Road, Surrey Research Park,
Guildford, Surrey GU2 7YH, GB

(74)

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

(72)

HEMING, Alexander, Mark;  
SHIRLEY, Ian, Malcolm and
WINN, Peter David

(54)

СУСПЕНЗИИ ОД ЧЕСТИЧКИ

(57)

1. Метода за зголемување на стабилноста на
суспензија од честички кожа содржи водена  
фаза   кожа   содржи   суштински   немешлив  
органски    растворувач   кој   има суспендирано   
во    себе    цврста    суштински    нерастворлива   
агрохемикалија    во наведената водена фаза
назначена со тоа што опфаќа
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(i) формирање полимерен стабилизатор кој има
хидрофилна средина и хидрофобна средина со
полимеризирање на мнозинство од винилните
мономери, кои не се посебно винилни естери или
нивни хидролизирани производи, барем некои од
кои содржат функционални групи кои се способни
да бидат подложени на вкрстени реакции и
(ii) реагирање на наведениот полимерен
стабилизатор со една или повеќе супстанции кои
се содржат (растворени или суспендирани) во
водената фаза способни да бидат подложени на
вкрстени реакции со наведените функционални
групи; при што тежинскиот сооднос на (а)
полимерниот стабилизатор пред вкрстување кон
(б) суспендираната агрохемикалија е од еден 1
дел од полимерниот стабилизатор до 200 делови
од суспендираната агрохемикалија’до еден 1 дел
од полимерниот стабилизатор до 200 делови од
суспендираната агрохемикалија до еден 1 дел
од полимерниот стабилизатор по 10 делови од
суспендираната агрохемикалија.
Има уште 20 патентни барања.
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C 07K 14/00
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Т1

		

(13)

(21)	2006/342	

(22)	20/09/2006

		

(45)	31/12/2007

(96)	25/06/1998 EP 98930477.9
(97)

02/08/2006 EP 0996629 B1

(73)

Applied Research Systems ARS Holding N.V.
14 John B. Gorsiraweg, Curacao, AN

(74)

БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(72)

MOYLE, William, R

(54)

АНАЛОЗИ НА ДИСУЛФИДЕН ВКРСТЕНО
ПОВРЗАН
ГЛИКОПРОТЕИНСКИ
ХОРМОН,
Негова ПОДГОТОВКА И УПОТРЕБА

(57)

1. Аналог на гликопротеински хормон, каде што
споменатиот гликопротеински хормон е избран
од групата составена од хуман хорионичен
гонадотропин (hСG), хуман лутеинизирачки
хормон(hLН), хуман фоликуло стимулирачки
хормон (hFЅН), хуман тироидно стимулирачки

ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

902323

хормон(hТЅН),
и
негови
функционални
мутеини, каде што функционални мутеини се
модифицирани форми на гликопротеински
хормон, каде што модификациите не формираат
интерни субединечни дисулфидни врски, и каде
што најмалку 80% од функционалната биолошка
активност на оригиналниот хормон е задржана,
имајќи α-субединица и β-субединица, каде што
амино киселинската секвенца од споменатите
гликопротеински хормонски субединици се
модифицирани за да се формира интерна
дисулфидна врска помеѓу α-субединицата на
цистеин и β-субединицата на цистеин, коишто
цистеини се изложени во два остатоци на
природниот цистеински остаточна позиција
од споменатиот гликопротеински хормон и
не надворешно од последната цистеинска
единица на соодветната природна субединица,
за подобрување на стабшгаоста, споменатиот
хормон за неговиот природен гликопротеински
хормонски рецептор.
Има уште 16 патентни барања.

Patenti

Glasnik

(51)

A 61K 38/00, 38/12,

(11)

902370

A 61P 41/00, 9/10,

(13)

Т1

C 07K 16/00
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(54)

НИЧНО ОДБИВАЊЕ АЛОТРАНСПЛАНТ
(57)

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

Има уште 7 патентни барања.

(45)	31/12/2007

(30)	20010006562 05/12/2001 US
05/12/2002 EP 02804721.5

(97)	27/09/2006 EP1461062
(73)

THE SCRIPPS RESEARCH INSTITUTE
10550 North Torrey Pines Road, La Jolla.
CA 92037, US

(74)
(72)

СОСТАВ И МЕТОДА ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА ХРО–
1.
Употребата
на
циклоспорин
и
2хлородеоксиаденозин  за добивање фармацевтски
состав за спречување или спречување на хронично
одбивање на алотрансллант во цицач примател
на алотрансплант, назначена со тоа што
фармацевтскиот состав дневно се дава помеѓу
еден милиграм и 16 милиграми на циклоспорин по
килограм телесна маса од примателот и неделно
се дава помеѓу 0.5 милиграми и 3 милиграми на 2хлородеоксиаденозин по килограм телесна маса
од примателот.

(21)	2006/343
(96)
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SALOMON, Daniel, R. and
CRAMER, Donald, V.
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(11)

902369

		

(13)

Т1

(21)

(22)	22/09/2006

(51)

C 07D 473/06
2006/345

		

(45)	31/12/2007

(74)

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

(72)

DAHANUKAR, Vilas, H.;

(30)	20020384478P 31/05/2002 US

NGUYEN, Hoa, N.;

(96)	30/05/2003 EP03734281.3

ORR, Cecilia, A.;

(97)	16/08/2006 EP1509525

ZHANG, Fucheng and

(73)

Schering Corporation
2000 Galloping Hill Road, Kenilworth,

ZAVIALOV, Ilia, A.
(54)

New Jersey 07033-0530, US

ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ ИНХИБИТОРИ НА
ФОСФОДИЕСТЕРАЗА  V  НА КСАНТИН И НИВНИ
ПРЕКУРСОРИ

(57)

1. Метода за добивање на соединение 13 кое ја
има следната формула:

каде што:

902369

Patenti

Glasnik

R1, R2 и R3 се засебно, независно одбрани од
групата која се состои од H, алкил, алкенил,
алкинил, циклоалкил, арил, хетероарил, алил, OR5, -C(O)OR5, -C(O)R5, -C(O)N(R5)2, -NHC(O)R5 и
-NHC(O)OR5, каде што секој R5 е независно H или
алкил;
под услов R2 и R3 да не бидат и двата -H;
R4 е алкилна, циклоалкилна, циклоалкенилна,
хетероциклоалкилна, арилна или хетероарилна
група;
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и
и) i) кога L е R3, соединението 9 е соединението
13; и
ii) кога L е заштитена форма на R3, се врши
реакција на соединението 9 со база, со што се
добива соединението 13:
Има уште 26 патентни барања.

каде што R1, R2, R3 и R4 може да бидат
супституирани со една или повеќе средини кои
се независно одбрани од групата која се состои
од: алкил, циклоалкил, алкенил, циклоалкенил,
алкинил, арил, хетероарил, хетероциклоалкил,
хало, тио, нитро, оксимино, ацетат, пропионат,
пивалоил, -OC(O)R5, -NC(O)R5 или -SC(O)R5, OR50, -NR50R51, -C(O)OR50, -C(O)R50, -SO0-2R50,
-SO2NR50R51, NR52SO2R50, =C(R50R51), =NOR50,
=NCN, =C(хало)2, =S, =O, -C(O)N(R50R51), OC(O)R50, -OC(O)N(R50R51), -N(R52)C(O)(R50), N(R52)C(O)OR50 и -N(R52)C(O)N(R50R51),
каде
што секој R5 е независно H или алкил, а R50,
R51 и R52 се засебно, независно одбрани од
групата која се состои од H, алкил, циклоалкил,
хетероциклоалкил, хетероарил и арил;
Hal е група на халоген;
назначена со тоа што (методата) опфаќа:
a) реакција на глицин етил естер или негова сол
со:
    

со што се добива каде што Et е CH3CH2-,

б) редукција на:

со што се добива соединение 1:
в) реакција на цијанамид со прекумерно
количество на триетилортоформат, со што се
добива соединение 2:
г) реакција на соединението 2 со соединението 1,
со што се добива соединение 3:
д) реакција на соединението 3 со база, со што се
добива соединение 4:
ѓ) реакција на соединението 4 со R2NHCO2R1
во присуство на метална база, со што се добива
соединение сол 5K:
каде што M+ е метален јон,
е) евентуално, реакција на соединението сол 5К
со киселина, со што се добива соединение 5:
ж) реакција на соединението сол 5K или
соединението 5 со BrCH2L, во присуство на
катализатор за трансфер на фаза, со што се
добива соединение 6:
каде што L е R3 или заштитена форма на R3, која
го содржи R3 со заштитен супституент одбран од
групата која се состои од ацетатна, пропионатна,
пивалоилна, или група -OC(O)R5, -NC(O)R5 и SC(O)R5, каде што R5 е H или C1-12 алкил;

з) дихалогенација на соединението 6, со што се
добива соединение 7:

ѕ) реакција на соединението 7 со R4NH2 и додавање
на база во него, со што се добива соединение 9:

Patenti
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A 61K 9/00, 31/19,

	31/35, 31/40,
31/56, 38/23,
45/00, 47/02, 47/38

(11)

(45)	31/12/2007

(21)	2006/346		
(30)

11088798  21/04/1998  JP and
1108898  21/04/1998  JP

(96)	21/04/1999 EP99917086.3
(97)	23/08/2006 EP0998916
(73)

TEIJIN LIMITED
6-7, Minamihommachi 1-chome Chuo-ku,
Osaka-shi Osaka, JP

(74)

902368

(72)

Т1
(13)
(22)	26/09/2006

NISHIBE, Yoshihisa;
KINOSHITA, Wataru and
KAWABE, Hiroyuki

(54)

ЛЕКОВИТИ СОСТАВИ ЗА АПЛИКАЦИЈА НА
МУКОЗА

(57)

1. Воден фармацевтски состав за апликација
на мукозата, кој содржи наведената една или
повеќе супстанција/и нерастворлива/и во вода
и/или малку растворлива/и, и еден или повеќе
медикаменти, и кој има осмотски притисок од 150
mОsm или помалку.
Има уште 31 патентни барања.

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

902368

Patenti

Glasnik

(51)

C 07D 275/03,

(11)

902365

A 61K 31/427,

(13)

Т1

A 61P 35/00

(22)	26/09/2006

(21)	2006/347
(30)

(45)	31/12/2007

P253513 28/11/2000 US

(96)	19/11/2001 EP01982663.5
(97)	27/09/2006 EP1337521
(73)

Pfizer Products Inc.
Eastern Point Road, Groton,

(54)
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СОЛИ НА ИЗОТИАЗОЛ-4-КАРБОКСАМИД И
НИВНА УПОТРЕБА КАКО СРЕДСТВА ПРОТИВ
РАЗМНОЖУВАЊЕ

(57)

1. Сол на соединението киселински амид на
3-(4-бромо-2,6-дифлуоро-бензилокси)-5-[3-(4пиролидин-1-ил-бутил)-уреидо]-изотиазол-4карбоксилна киселина, назначена со тоа што
истата е одбрана од бромоводород, хеми-цитрат,
p-тозилат, L-тартарат и хемисуксинат Форма А.
Има уште 11 патентни барања.

Connecticut 06340, US
(74)

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

(72)

GANT, Thomas, G., and
WILLIAMS, Glenn Robert
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A 61K 31/55,

(11)

902362

A 61P 25/28

(13)

Т1

(21)	2006/348

(22)	26/09/2006

		

(45)	31/12/2007

(30)	369285 P 02/04/2002 US
(96)	28/03/2003 EP03745196.0
(97)	28/06/2006 EP1492539
(73)

JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

(54)

СТАТИН ТЕРАПИЈА ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА
КОГНИТИВНАТА ИЗДРЖЛИВОСТ

(57)

1. Продукт кој содржи како прва активна состојка
галантамин и како втора активна состојка
статин, како комбиниран препарат за употреба
во третманот на пациенти кои боледуваат од
деменциа или проблеми со памeтењето.
Има уште 14 патентни барања.

Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, BE
(74)

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

(72)

LILIENFELD, Sean;
GUTTERMAN, Elane, M. and
GLASSPOOL, Royston, John

902362

Patenti

Glasnik

(11)

902363

		

(13)

Т1

(21)

(22)	27/09/2006

(51)

A 61K 39/12
2006/351	

		
(30)

(45)	31/12/2007

126528 p  26/03/1999  US and
524624 13/03/2000 US

(96)	22/03/2000 EP00918248.6
(97)	13/09/2006 EP1165126
(73)

MERCK & Co., Inc.,
126 East Lincoln Avenue, Rahway,
New Jersey 07065-0907, US

(74)

(72)

ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ

(54)
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ПРОЦЕС ЗА ПОДГОТОВКА НА ЧОВЕЧКА
ВАКЦИНА ЗА ПАПИЛОМАВИРУС СО ОДВОЕНИ
И ПОВТОРНО СОСТАВЕНИ ЧЕСТИЧКИ СЛИЧНИ
НА ВИРУС

(57)

1. Процес за правење човечка вакцина за
папиломавирус (НРV) која опфаќа честички
слични на НРV вирус (VLP), процесот кој ги
опфаќа чекорите на:
(а) инкубацијана VLP во мешавина за одвојување
која опфаќа 2-20mМ дитиотреитол (DТТ), сол
присутна во опсег еквивалентен на 0.10-0.2М
NaСl, не-јонски сурфактант, агенс за желатирање
на метал и ублажувач сé додека не се произведат
разделени VLP;

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(б) отстранување на агенсот за редуцирање од
мешавината за одвојување; и

VOLKIN, David, B.;

(в) повторно составување на разделените VLP.

MACH, Henryk and SHI, LI

Има уште 28 патентни барања.
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(51)

(21)

C 07D 323/02,

(11)

902364
Т1

A 61P 33/06,

(13)

C 07D 405/08, 405/14,

(22)	27/09/2006

419/08, 493/10, 521/00

(45)	31/12/2007

(54)

1,
2,
4-ТРИОКСОЛАН
СРЕДСТВА

(57)

1. Диспиро
структура:

АНТИМАЛАРИСКИ

1,2,4-триоксолан

оо

следнава

2006/353		

(30)	20010886666 21/06/2001 US
(96)	21/06/2002 EP02763208.2
(97)	13/09/2006 EP1414813
(73)

Medicines for Malaria Venture
International Centre Cointrin, Entrance G, 3rd
Floor, Route de Pre-Bois 20, P.O.Box 1826   
1215 Geneva 15, CH

(74)

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

(72)

назначен со тоа што R1 и R2 земени заедно
е спироадамантан и R3 и R4   земени заедно е
спироциклохексилен прстен кој е супституиран на
4-тата позиција.
Има уште 24 патентни барања.

VENNERSTROM, J.,;
CHOLLET, Jacques;
DONG, Y.;
MATILE, Hugues,;
PADMANILAYAM, M.,; T
ANG, Y., and
CHARMAN, William N.,

902364

Patenti

Glasnik

(51)

C 07C 279/00,

(11)

A 61K 31/155, 31/44,

(13)

Т1

C 07D 213/40

(22)

02/10/2006

(21)	2006/355
(96)

902284

(45)	31/12/2007

05/10/2001 EP01979513.7

(97)	23/08/2006 EP1324981
(73)

Ortho-McNeil Pharmaceutical Inc.
U.S.Route 202,South Raritan, NJ 08869, US

(74)

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

(72)
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може да биде заситен или незаситен и кој содржи
од еден до три хетероатоми одбрани од групата
која се состои од N, O и S,
R2O(CH2)p, каде што p е 2-4,

(R2)2CF(CH2)r, каде што r е 0-4, а секој R2 може да
биде ист или различен, каде што (R2)2 може исто
така да формира прстен со C, којшто е претставен
со C3-9 циклоалкил, C7-12 бицикличен алкил, C10-16
трицикличен алкил, или 5- до 7-член моно- или
бицикличен хетероцикличен прстен кој може да
биде заситен или незаситен и кој содржи од еден
до три хетероатоми одбрани од групата која се
состои од N, O и S,

LU, Tianbao;
TOMCZUK, Bruce, E;
PAN, Wenxi and
MARKOTAN, Thomas, P.

(54)

ФЕНИЛАЦЕТАМИДИ СУПСТИТУИРАНИ СО
АМИНОПИРИДИНИЛ,
АМИНОГВАНИДИНИЛ
И АЛКОКСИГВАНИДИНИЛ КОИ СЕ КОРИСНИ
КАКО ИНХИБИТОРИ НА ПРОТЕАЗА

(57)

1. Соединение со формулата (I):

каде што s е 0 или 1, или
R2CF2C(R12)2;

R2 е:

фенил, нафтил, или бифенил, при што секој од
нив е несупституиран или е супституиран со
еден или повеќе C1-4 алкил, C1-4 алкокси, халоген,
хидрокси, CF3, OCF3, COOH, CONH2, или SO2NH2,

или негов солват, хидрат или фармацевтски
прифатлива сол, назначено со тоа што:
W е водород, R1, R1OC(O), R1C(O), R1(CH2)sNHC(O),
R1S(O)2, или
(R1)2CH(CH2)sC(O), каде што s е 0-4;

R1 е:
R 2,

R2(CH2)tC(R12)2, каде што t е 0-3, а секој R12 може
да биде ист или различен, (R2)(OR12)CH(CH2)p,
каде што p е 1-4, (R2)2(OR12)C(CH2)p, каде што p е
1-4,
R2C(R12)2(CH2)t, каде што t е 0-3, а секој R12 може да
биде ист или различен, каде што (R12)2 може исто
така да формира прстен со C, којшто е претставен
со C3-9 циклоалкил,

R2CF2C(R12)2(CH2)q, каде што q е 0-2, а секој R12
може да биде ист или различен, каде што (R12)2
може исто така да формира прстен со C, којшто е
претставен со C3-9 циклоалкил,

R2CH2C(R12)2(CH2)q, каде што q е 0-2, а секој R12
може да биде ист или различен, каде што (R12)2
може исто така да формира прстен со C, којшто е
претставен со C3-9 циклоалкил,

(R2)2CH(CH2)r, каде што r е 0-4, а секој R2 може
да биде ист или различен и каде што (R2)2 може
исто така да формира прстен со CH, којшто е
претставен со C3-9 циклоалкил, C7-12 бицикличен
алкил, C10-16 трицикличен алкил, или 5- до 7-член
моно- или бицикличен хетероцикличен прстен кој

Patenti

5- до 7-член моно- или 9- до 10-член бицикличен
хетероцикличен прстен или нехетероцикличен
прстен кој може да биде заситен или незаситен, при
што наведениот хетероцикличен прстен содржи од
еден до четири хетероатоми одбрани од групата
која се состои од N, O и S и каде што наведениот
хетероцикличен или нехетероцикличен прстен е
несупституиран или е супституиран со халоген
или хидрокси,

C1-12 алкил, кој може да биде несупституиран или
супституиран со еден или повеќе хидрокси, COOH,
амино, евентуално арил супституиран со C1-3
алкил, C3-9 циклоалкил, CF3, N(CH3)2, хетероарил
или хетероциклоалкил,
CF3,

C3-9 циклоалкил, кој може да биде несупституиран
или супституиран со арил,
C7-12 бицикличен алкил, или

C10-16 трицикличен алкил;

Y е -NH- или -O-;

R3, R4, R5 и R6 се независно водород, алкил,
циклоалкил, алкенил, алкинил, арил, аралкил,
хетероарил, халоалкил, хидрокси, алкокси,
арилокси, хетероарилокси, халоген, халоалкокси,
хидроксиалкил, цијано, нитро, -CO2Rx, -CH2ORx
или -ORx, каде што Rx, во секое свое присуство,
е независно едно од водород, C1-12 алкил или C3циклоалкил, при што наведените C1-12 алкилни
9
или C3-9 циклоалкилни групи може да имаат една
или повеќе незаситени места;
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R11 е водород, алкил, или алкенил;
R12 е:
водород или халоген,
фенил, нафтил или бифенил, при што секој од нив
може да биде несупституиран или супституиран
со еден или повеќе C1-4 алкил, C1-4 алкокси,
халоген, хидрокси, CF3, OCF3, COOH, или CONH2,
5- до 7-член моно- или 9- до 10-член бицикличен
хетероцикличен прстен, кој може да биде заситен
или незаситен и кој содржи од еден до четири
хетероатоми одбрани од групата која се состои од
N, O и S,
C1-12 алкил, кој може да биде несупституиран
или супституиран со еден или повеќе хидрокси,
COOH, амино, C6-14 арил, хетероарил, или
хетероциклоалкил,
CF3,

C3-9 циклоалкил,

каде што Re и Rf се независно водород, C1-6алкил,
C2-6алкенил или C6-14арил, R8 е водород, C1-6алкил,
C2-6алкенил или C6-14арил, Rh е водород, C1-4алкил,
C2-6алкенил или C6-14 арил, а R1 е C6-14аr(C1-12)алкил
или C1-6 алкил;
n е од нула до 8; и
m е од нула до 6;
R13 е водород, алкил, алкенил, аралкил, арил,
хидроксиалкил,
аминоалкил,
моноалкил–
аминоалкил, диалкиламиноалкил, карбоксиалкил
C1-20
алкокси,
C6-14
арилокси,
или
C1-20
алкоксикарбонил;
R14 и R15 се независно водород, алкил, циклоалкил,
халоген или алкокси; и
R16 и R17 се независно водород, алкил, хидрокси,
алкокси, арилокси, алкоксикарбонил, цијано или
-CO2Ri, каде што Ri е C1-12 алкил, C3-9 циклоалкил,
C6-14 арил, C6-14аr(C1-12)алкил, хало(C1-12)алкил или

C7-12 бицикличен алкил, или
C10-16 трицикличен алкил;

B е одбран од групата која се состои од:
каде што Re, Rf и Rg се независно водород или C1-12
алкил
каде што:
R7, R8, R9 и R10 се независно водород, алкил,
аралкил, арил, хидроксиалкил, аминоалкил,
моноалкиламиноалкил, диалкиламиноалкил или
карбоксиалкил;
или R7 и R8 заедно формираат -(CH2)n-, каде што
n е 2 до 7, а R9 и R10 се дефинирани како што е
наведено погоре;
или R9 и R10 заедно формираат -(CH2)v-, каде што
v е 2 до 7, а R7 и R8 се дефинирани како што е
наведено погоре;
или R7 и R9 заедно формираат -(CH2)y-, каде што
y е 0 (врска) или 1 до 7, а R8 и R10 се дефинирани
како што е наведено погоре;
X е -O-, -NR18-, или -CH=N- (каде што N е поврзан со
NR13), каде што R18 е водород, алкил, циклоалкил
или арил, каде што наведените алкил, циклоалкил
или арил може да бидат супституирани со
амино, моноалкиламино, диалкиламино, ал–
кокси, хидрокси, карбокси, алкоксикарбонил,
арилоксикарбонил,
аралкоксикарбонил,
арил, хетероарил, ациламино, цијано или
трифлуорометил;
R , R и R се независно водород, алкил,
хидрокси,
алкокси,
арилокси,
аралкокси,
алкоксикарбонилокси, цијано или -CO2Rw, каде
што Rw е C1-12 алкил, C3-9 циклоалкил, C6-14 арил,
C6-14аr(C1-12)алкил,
a

b

c

и каде што, освен ако не е поинаку наведено, и
кога е употребен или самиот за себе или како дел
од друга група:
терминот „алкил” значи радикали и со праволиниски
и со разгранет ланец кој содржи до 12 јаглеродни
атоми;
терминот „алкенил” значи радикал со праволиниски
или разгранет ланец со 2-20 јаглеродни атоми;
терминот „алкинил” значи радикал со праволиниски
или разгранет ланец со 2-20 јаглеродни атоми,
каде што постои најмалку тројна врска помеѓу два
јаглеродни атоми во ланецот;
терминот „алкокси” значи радикал со праволиниски
или разгранет ланец со 1-20 јаглеродни атоми,
којшто е поврзан со јаглероден атом;
терминот „арил” значи моноциклични или
бициклични ароматски групи кои содржат 6-14
јаглеродни атоми во делот на прстенот;
терминот „хетероарил” значи групи кои имаат од 5
до 14 прстенести атоми; 6, 10 или 14 p електрони
поставени во кружна низа; и кои содржат јаглеродни
атоми и 1, 2 или 3 хетероатоми на кислород, азот
или сулфур;
терминот „аралкил” значи C1-12 алкилна група која
има арилен супституент;
терминот „циклоалкил” значи циклоалкилни групи
кои содржат 3 до 9 јаглеродни атоми;
терминот „моноалкиламин” значи амино група која
е супституирана со една алкилна група која има
од 1 до 12 јаглеродни атоми;
терминот „диалкиламин” значи амино група која
е супституирана со две алкилни групи, при што
секоја има од 1 до 12 јаглеродни атоми.
Има уште 28 патентни барања.

902284

Patenti
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(51)

A 61K 31/381, 47/00,

(11)

A 61P 25/16

902331

(13)

Т1

(21)	2006/361	

(22)

06/10/2006

		

(45)	31/12/2007

(96)	21/11/2003 EP03785652.3
(97)	18/10/2006 EP1567146
(73)

SCHWARZ PHARMA AG
Alfred-Nobel-Strasse 10  

ЈОНТОФОРЕТИЧНО ПРЕНЕСУВАЊЕ НА РО–
ТИГОТИН ЗА ЛЕКУВАЊЕ ПАРКИНСОНОВА
БОЛЕСТ

(57)

1. Употреба на состав кој што содржи ротиготин
и барем една фармацевтски   прифатлива
хлориднасол во концентрација од 1 до 140 mmol/l,
состав  кој што има pH од 4 до 6.5 заподготвувањена
јонтофоретичен уред за  лекување Паркинсонова
болест.
Има уште 7 патентни барања.

40789 Monheim/Rhld, DE
(74)

(54)
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БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

(72)

WOLFF, Hans-Michael;
BOUWSTRA, Johanna, Aatje;
LI, Gai, Ling and
NUGROHO, Akhmad, Kharis

(11)

902285

		

(13)

Т1

(21)	2006/366

(22)	10/10/2006

		

(45)	31/12/2007

(51)

(96)

A 61K 49/00

09/06/2000 EP00931515.1

(97)	16/08/2006 EP1289569
(73)

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

Има уште 14 патентни барања.

ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72)

б) орално давање на течна формулација на
наведениот ß-D-галактозидаза ензим и тоа
одделно од, истовремено со или следствено на
храна која содржи лактоза; и
в) одредување на, во одбрани временски
интервали, каква било промена кај наве-деното
новороденче со симптоми од тип колика.

Crosscare Research & Development Limited
Broomhill Road Dublin 24, IE

(74)

а) евентуално мерење на најмалку еден
параметар индикативен за неспецифична колика
кај наведеното новороденче;

BUCKLEY, Mary, Margaret;
CLAYTON, Paul, Rodney and
TIERNEY, Jonathan, James

(54)

ДИЈАГНОСТИЦИРАЊЕ
НОВОРОДЕНЧЕ

(57)

1. Употреба од ß-D-галактозидаза ензим во
производството на дијагностичко средство за
дијагностицирање тип колика кај новороденче
кое покажува еден или повеќе симптоми
карактеристични за неспецифична колика, која
употреба ги опфаќа чекорите на:

Patenti
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КАЈ 
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(51)

C 07D 263/20,

(11)

902292
Т1

A 61K 31/421,

(13)

A 61P 31/04,

(22)	17/10/2006

C 07D 261/12, 307/33,

(45)	31/12/2007

под услов:
кога C е фенил кој може да биде супституиран со
R2, B да не биде:

	307/58, 413/04, 413/10,
417/04, 417/10, 471/04,
C 07F 9/6558
(21)	2006/372	

каде што:

(96)	24/02/2003 EP03743112.9

Q е независно одбран од H, C1-C6 алкил, -O-C1C6 алкил, фенил, бензил, -OH, CF3, CCl3, -NR3R3,
-C1-C6 алкилен-NR3R3, C1-C6 алкилен-(CH2фенил)NR3R3, C1-C6 алкилен-(CH2бензил)-NR3R3 и

(97)	11/10/2006 EP1478629
(73)

Pharmacia & Upjohn Company LLC
301 Henrietta Street, Kalamazoo,
Michigan 49001, US

(74)

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

(72)

POEL, TONI-JO;  
BARBACHYN, Michael, R ;  
THOMAS, Richard, C.;
GORDEEV, Mikhail, F;
LUEHR, Gary, W.;
RENSLO, Adam and
SINGH, Upinder

(54)

N-АРИЛ-2-ОКСАЗОЛИДИНОН-5-КАРБОКСА–
МИДИ И   НИВНИ ДЕРИВАТИ, КАКО И НИВНА
УПОТРЕБА КАКО АНТИБАКТЕРИСКИ СРЕД–
СТВА

(57)

Има уште 55 патентни барања.

1. Соединение со формулата (I):

или негова фармацевтски
назначено со тоа, што:

прифатлива

R1 е одбран од H, -OH, алкил, циклоалкил,
алкокси, алкенил, амино, супституиран алкил,
супституиран алкокси и супституиран алкенил;
секој R2 е независно одбран од H, алкил, амино,
NO2, -CN, хало и супституиран алкил; и секој R3 е
независно одбран од H или C1-C6 алкил.

сол,

А е структура i, ii или iii:

C е арил или хетероарил, каде што секој арил и
хетероарил може да биде супституиран со 1-3 R2;

B е одбран од циклоалкил, супституиран
циклоалкил,
циклоалкенил,
супституиран
циклоалкенил, арил, супституиран арил, het
и супституиран het, или B и еден R2, доколку
е присутен, заедно со јаглеродните атоми на
фенилот за кои се прикачени B и наведениот
еден R2, формираат het, при што het може да биде
супституиран het,

902292

Patenti

Glasnik

(11)

902349

		

(13)

Т1

(21)

(22)	18/10/2006

(51)

A 61P 35/00
2006/375

		

(45)	31/12/2007

(96)	10/07/2002 EP 02746947.7
(97)

13/09/2006 EP 1406869 B1

(73)

Synta Pharmaceuticals Corporation
БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

прифатлива

сол,

Y е ковалентна врска или супституирана или
несупституирана
хидрокарбилна
група
со
праволиниски ланец;
група

или

R3 и R4 се независно -H, алифатска група,
супституирана алифатска група, арилна група или
супституирана арилна група;
R5-R6 се независно -H или алифатска група; и

ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,

Z е =O или =S;

1000, Скопје
(72)

или негова фармацевтски
назначено со тоа што:

R1 и R2 се независно арилна
супституирана арилна група;

45 hartwell Avenue, Lexington, MA 02421, US
(74)
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под услов кога Y е -CH2-, R3 и R4 се фенил, а R5R6 се (сите) -H, тогаш R1 и R2 да не бидат и двата
фенил.

KOYA, Keizo;
SUN, Lijun;
CHEN, Shoujun;

Има уште 31 патентни барања.

TATSUTA, Noriaki;
WU, Yaming and
ONO, Mitsunori
(54)

СОЕДИНЕНИЈА
ТАКСОЛОТ

(57)

1. Соединение претставено
структурна формула:

Patenti
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ГО

АКТИВИРААТ
со

следната

902349
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(51)

C 07D 209/52,

(11)

902286
Т1

A 61K 31/40,

(13)

C 07D 401/04, 401/06,

(22)	20/10/2006

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

(45)	31/12/2007

403/10, 405/06, 409/06,

опционално заменета со еден или повеќе
супституенти независно селектирани од С1-6, алкил,
С1-6 алкокси, С3-6 циклоалкил, С1-6 халоалкокси,
С1-6 халоалкил,    С3-6    халоциклоалкил,    =О,   
ОН,   халоген,   NО2,   SiR19аR19бR19с, CONR20аR20б,
NR20аR20b, SR21а, NR21bSO2R22а, NR21сC(О)ОR22b,
NR21dCOR22с, и C1-6 алкоксикарбонил, и ако Ѕ
атом е присатен во прстенот, може да биде
присатен како дел на -Ѕ-, Ѕ(О)- или -Ѕ(О2)- група,
и карбонските атоми” во прстенот може да бидат
присатни како дел на карбонил половина;

409/10, 413/12, 417/06
(21)

2006/381		

(96)	19/11/1999 EP99954290.5
(97)

09/08/2006 EP1140828 B1

(73)

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

(74)

МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат
ул. „Народен Фронт” 21/4-5 1000 Скопје,
1000, Скопје

(72)

GIBSON, Stephen, Paul;
LUNN, Graham and
PETTMAN, Alan, John
3-АЗАБИЦИКЛО[3.1.0]ХЕКСАН

ДЕРИВАТИВИ

КАКО ОПИЈАТНИ РЕЦЕПТОРСКИ ЛИГАНТИ
(57)

R19а , R19b, R19с секој независно претставува С1-6алкил
или арил,
R20а и R20b секој независно претставува Н, С1-6 алкил,
арил, (С1-4 алкил)фенил, секој од кој алкил, арил
или алкилфенил се опционално супституиран со
еден или повеќе С1-4 алкил, С1-4алкокси, ОН, NО2,
NН2 и/или халоген,

BANKS, Bernard, Joseph;
CROOK, Robert, James;

(54)

Net1 е хетероциклична група која содржи до 4
хетероатома селектирани од Н, О или Ѕ, која може
да вклучи до 3 прстена (пожелно хетероарилна
група, опционално бензо- или пиридо-фузиран
хетероарил),

1. Супстанца која е соединение на формулата I,

или R20а и R20b може да бидат земени заедно со N
атомот на кој тие се прикачени, да формира 4- до
6-членски прстен опционално заменети со еден
или повеќе супституенти независно селектирани
од еден или повеќе С1-4 алкил, С1-4алкокси, ОН,
=О, NО2, NН2 и/или халоген,
p21а,b,c,d секој независно претставува Н, С1-6 алкил,
арил или С1-4алкилфенил, секој од кој алкил, арил
или алкилфенил се опционално заменети со
еден или повеќе С1-4 алкил, С1-4 алкокси, ОН, NО2,
халоген, NН2,

R22а,b,c секој независно претставува С1-6 алкил,
арил или С1-4 алкилфенил, секој од кој алкил,
арил или алкилфенил се опционално заменети
со еден или повеќе С1-4 алкил, С1-4 алкокси, ОН,
NО2, халоген, NH2,

каде што „Аr” прстенот претставува опционално
бензо-фузиран фенил или 5-или 6-членски
хетероарилски прстен;
R1 кога е земен самостојно е H, халоген, NO2,
NH2, NY2WY1, Net1, AD, СО2R7, С(О)R8, С(=NOH)R8,
и ОЕ,
Y2 е Н, С1-6 алкил, С3-6 алкенил (секој од кој алкил
и алкенилот се опционално заменети со арил,
арилокси и Net1),
W е ЅО2, СО, С(О)О, Р(Y1)=О, Р (Y1)=Ѕ,

902286

Y1 е  С1-10  алкил   (опционално  заменет  со  еден   
или   повеќе  заменители независно  селектирани  
од  халоген,  ОН,  С1-4 алкокси,  С1-6  алканоилокси,
СОNН2, С1-6 алкоксикарбонил, NН2, арил, моно- или
ди(С1-4 алкил)амино, С1-8 циклоалкил, фталимидил,
Net1), Net1, арил (опционално заменети од еден
или повеќе супституенти независно селектирани
од С1-4 алкил, С1-4   халоалкил и халоген), NH2,
N(C1-6, алкил)2 или NH(C1-6 алкил),

А е С1-4 алкилен, С2-4, алкенилен или С2-4
алкинилен, секој од кој е опционално заменет со
еден или повеќе С1-4алкил, С1-4 алкокси, халоген
и/или ОН,
Д е Н, ОН, СN, NR25R26, СОNR25R26, NHR27, СО2R28,
СОR29, С(=NОН)R29,
или AD е СN, NR25R26, СОNR25R26,

каде R25 и R26 се или секој независно Н, С1-3алкил,
С3-8циклоалкил, арил, С1-4 алкилфенил (секој од кој
С1-3 алкил, С1-8 циклоалкил, арил и С1-4 алкилфенил
се опционално заменети со еден или повеќе NО2,
халоген, С1-4 алкил и/или С1-4 алкокси, (секој од кој
покасно С1-4 алкил и С1-4 алкокси е опционално
заменет со еден или повеќе халогени)),
или R25 и R26 се земени заедно со N атомот на
кој тие се прикачени и може да формираат 4 - до
7- членски хетероцикличен прстен опционално
инкорпорира еден или повеќе понатаму хетеро
атоми селектирани од N, О и Ѕ, и чиј прстен е
опционално заменет со еден или повеќе С1-4
алкил, ОН, =О, NO2, NН2 и/или халоген,

Patenti

Glasnik

R27 е СОR30, СО2R31а, ЅО2R31b,

R и R се секој независно Н; С1-6 алкил, С3-8 циклоалкил,
арил или С1-4 алкилфенил, секој од кој С1-6 алкил,
С3-8 циклоалкил, арил или С1-4 алкилфенил се
опционално заменети со еден или повеќе NО2,
халоген, С1-4 алкил, С1-4 алкокси (секој од кој
покасно С1-4 алкил и С1-4 алкокси се опционално
заменети со еден или повеќе халоген),
28

29

R30 е Н, С1-4 алкил, С3-8 циклоалкил, С1-4 алкокси,
С3-8 циклоалкилкокси, арил, арилокси, С1-4
алкилфенил, фенил(С1-4 ) алкокси, од кои секој
С1-4 алкил, С3-8циклоалкил, С1-4 алкокси, С3-8
циклоалкокси е оптимално заменет со еден или
повеке NО2, халоген, С1-4 алкил, С1-4 алкокси (каде
подоцна секој алкил и алкокси е опционално
заменет со еден повеке халоген)),
Е е Н, СОНR32R33, СSNR32R33, СОR34, СО2R34,
СОСН(R34а)NH2, R35, СН2СО2 R35а, СНR35bСО2R35а,
СН2ОСО2R35с, СНR35dОСО2R35с,       СОСR36=СR37NH2,
СОСНR36СНR37NН2, или PО(ОR38)2.

R и R секој независен Н, С3-10 алкилалкенил
С3-7 циклоалкил (опционално заменет со С1-4
алкил), фенил (опционално заменет со (Х)n),
С1-10 алкил (опционално заменет со С4-7
циклоалкил(опционално заменет со С1-4 алкил)
или фенил опционално заменет со (Х)n), или
32

33

R32 и R33 може да бидат земени заедно со N атомот
на кој тие се приврзани и можат да формираат 5до 8-член хетероцикл опционално содржат покрај
тоа разнородни атоми селектирани од N, О или
Ѕ, кој хетероцикл е опционално заменет со С1-4алкил,
опционално заменет сo еден или повеке халоген,

R34 е Н, С4-7 циклоалкил (опционално заменет со
еден или повеке С1-4 алкил), фенил (опционално
замент со (Х)n) С1-4 алканоилокси, NR32R33
СОNR32R33 и/или ОН), или С1-6алкил (опционално
замент со еден или повеке халоген, С4-7 циклоалкил
(опционално заменет со еден или повеке С1-4
алкил), или фенил (опционално заменет со (Х)n С1-4
алканоилокси, NR32R33, СОNR32R33 и/или ОН)),
R34а е Н, С1-6 алкил (опционално заменет со еден
или повеке халоген, С4-7 циклоалкил (опционално
заменет со еден или повеќе С1-4 алкил), или фенил,
(опционално заменет со (Х)n, С1-4алканоилокси,
NR32R33, СОNR32R33 и/или ОН)), С4-7 циклоалкил
(опционално замемет со еден или повеќе С1-4
алкил), фенил (опционално заменет со со (Х)n, С1-4
алканоилокси, NR32R33, СОNR32R33 и/или ОН)), или
природна појава на амино ациден субстититуент.
R35 е  С4-7 циклоалкил опционално заменет со еден
или повеке С1-4 алкил, фенил (опционално заменет
со еден или повеке (Х)n, С1-4алканоил, NНR32,
СОN(R32)2 и/или ОН)), С1-6 алкил (опционално
заменет со С4-7 циклоалкил опционално заменет со
еден или повеке С1-4алкил или фенил (опцирнално
заменет со еден или повеке (Х)n, С1-4 алканоил,
NHR32, CON(R32)2 и/или ОН)), С1-4         алкокси    
(С1-4        алкил),    фенил    (С1-4)    алкилокси            
(С1-4)алкил,тетрахдропирил,тетрахидрофура
нил,цинамил или триметилсилил,
R35,а,b,c,d се секој независни Н, С4-7 циклоалкил
опционално заменет со еден или повеке С1-4
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алкил,фенил опционално заменет со еден или
повеке (Х)n, С1-6 алкил, (опционално заменет со
С4-7 циклоалкил опционално заменет со еден или
повеке С1-4 алкил, или фенил опционално заменет
со еден или повеке (Х)n),

R36 и R37 секој независен претставник на Н,
С3-6 алкилалкенил, С4-7 циклоалкил, фенил
опционално заменет со еден или повеќе (Х)n, или
С1-6 алкил (опционално заменет со С4-7 циклоалкил
опционално заменет со еден или повеке С1-4
алкил, или фенил опционално заменет со еден
или повеке (Х)n),

R38    е С4-7 циклоалкил опционално заменет со
еден или повеке С1-4 алкил, фенил опционално
заменет со еден или повеке (Х)n, или С1-6 алкил,
(опционално заменет со     С4-7 циклоалкил   
опционално заменет со еден или повеке С1-4
алкил, или фенил опционално заменет со еден
или повеке (Х)n),
R2 каде употребен сам е Н или халоген;

или   R1   или R2 кога се приврзуваат на соседните
карбон атоми, можат да бидат земени заедно со
карбонските атоми на кои тие им се врзале, и
можат да го претставуваат Het1a,
Het1a е   хетероциклична    група   што   содржи  
повеќе   од  4   хетероатоми селектирани од Н, О
и Ѕ, кои можат да содржат повеќе од 3 прстени
(и пожелно    е    извесно    опционално    бензофузиониран   5-   до   7-   членски хетероцикличен
прстен) чиа група е опционално заменета со еден
или повеќе супсидиенти независно селектирани
од ОH,=О, халоген, С1-4 алкил, С1-4 халоалкил, С1-4
алкокси и С1-4халоалкокси,

чии С1-4 алкил, С1-4 халоалкил, С1-4 алкокси и С1-4
халоалкокси групи можат опционално да бидат
замнети со С3-6циклоалкил, арил (С1-6) алкил,

која арил група е опционално заменета со еден
или повеќе халогени, С1-4 алкил, С1-4 халоалкил,
С1-4 алкокси и С1-4 халоалкокси,

кои подоцна С1-4 алкил, С1-4 халоалкил, С1-4 алкокси
и С1-4 халоалкокси групи можат   опционално   да   
бидат   заменети   со   еден   или   повеќе   NR23R24
NR23Ѕ(О)nR24, NR23С(О)mR24,
и ако Ѕ атом е присатен во прстенот, тој може да
биде присатен како дел од а-Ѕ-, Ѕ(О)- или -Ѕ(О2)група,

каде R23 и R24 кога се земаат посебно како
независни реперзенти Н, С1-4алкил, или С1-4
халоалкил,
или R23 и R24 можат да бидат заедно со N атом на
кој тие се соединети, до форма од 4 до 6-членски
хетероцикличен прстен опционално содржи еден
или повеќе покрај тоа хетероатоми селектирани
од N, О или Ѕ, и кој хетероцикличен прстен е
опционално супституиран со еден или повеќе
халоген, С1-4 алкил, С1-4алоакил, С1-4алкокси и/или
С1-4халоалкокси група,

R3 е СН, халоген, С1-6 алкокси, С1-6 алкоксикарбонил,
С2-6 алканоил, и С2-6 алканоилокси, С3-8 циклоалкил,
С3-8 циклоакилокси, С4-9 циклолкиноил, арилокси,
хетероарил, СОNR12R13, NY2WY1, С1-6 алкил, С2-10
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алкенил, С2-10 алкинил, (од кои секоја алкил, алкенил
и алкинил група е е опционално заменета со еден
или повеќе СН, халоген, ОН, С1-6 алкокси, С1-6
алкоксикарбонил, С2-6 алилоксикарбонилокси,
С1-6 алканоил, С1-6 аланоилокси, С3-8 циклоакил,
С3-8 циклоалкилокси, С4-9 циклоалкинол, арил,
арилокси, хетерарил, заситен хетероцикл NR12
R13, СОNR12R13 и/или NY2WY1).
R4 е С1-10 алкил, С3-10 алкенил или С3-10 алкинил
секој чиjа група е соединета на N атом преку а ѕр3
карбон, и која опционално е супституирана со еден
или повеќе ОН, СН, халоген, С1-6 алкокси (опционално
заменети со арил), арилокси
(опционално
субституирани со еден или повеќе халоген, С1-6
алкил(опционално субституиран со еден или повеќе
СН и/или халоген), С1-4 алкокси, С1-4 халоалкокси,
ОН и/или NY2WY1), С1-6 алкоксикарбонил, С2-6
алканоил, С2-6 алканоилокси, С3-8 циклоалкил,
С3-8 циклоалкилокси, С4-9 циклоалканоил, арил
(опционално субституирани со еден или повеќе
халоген, С1-6 алкил (опционално субституирани со
еден или повеќе СН и/или халоген), С1-4 алкокси,
С1-4 халоалкокси, ОН и/или NY2WY1), С1-4 алкокси
С1-4 халоакокси, NY2WY1, хетероцикл (опционално
бензофузиониран и опционално заменет со еден
или повеќе СН и/или повеќе халоген С1-6алкил
(опционално заменет со еден или повеќе халоген,
С1-4 алкокси, ОН, =О, С1-4 халоакокси, и/или
NY2WY1),хетероцилокси (опционално заменетсо
еден или повеќе халоген, С1-6 алкил(опционално
заменет со еден или повеќе СН и/или халоген)
С1-4алкокси, ОН, =О, С1-4 халоакокси, и/или
халоалкокси NY2WY1),адамантил ZВNR14R15,
Z е директна врска, СО или Ѕ(О)n група,

R5 и R6 или R7 можат да бидат земени заедно со карбон
атоми на кои тие се врзани до форма а С3-8 циклоалкил
прстен,
X е халоген, С1-4алкил, С1-4алкокси, С1-4халоалкил,
или С1-4халоалкокси,
м е 1 или 2

n е 0,1 или 2
р е 0, 1,2,3,4,5,6,7,8,9 или 10;
q е 0 или 1;
Природно појавување на амино киселински
субституиент” средство субституиентно средство
се случува во едно од следните амино киселини,
глицини; аланини, валини, леуцини, изолеуцини,
фенилаланини, триптофан, тирозин, хистидин,
серин, треонин, метионин, цистеин, аспартик
ацид, глутамик ацид, аспаргин, глутамин, лисин,
аргинин или пролин.
„Хетероарил” претставува ароматичен прстен
кој содржи до четири хетероатоми независно
селектирани од Н, О и Ѕ атом, ако Ѕ атомот е
присатен во прстенот, тој може да биде како дел
на -Ѕ-, Ѕ(О)- или -Ѕ(О)2- група, кој може да биде
приклучен до остатокот на составот преку некој
расположив атом/и.
„Хетероцикл” е група што содржи 1, 2 или
3 прстени, и који содржат. над 4 прстени на
хетероатоми селектирани од Н, О и Ѕ и повеќе од
18 прстени на карбонски атоми;
„Арил” содржан во дефиницијата од „арилокси”,
итн. средство од групата фенил, нафтил и инданил
и који можат да бидат споени до остатокот од
составот преку некој од присатните атом/и;

В е (СН2)p,

„Алкил”, „алкенил” и   „алкинил” група можат
да   бидат линеарно или гранесто ако бројот од
карбонски атоми дозволува.

или R12 и R13 можат да бидат земени заедно со Н
атом на кој тие се приврзани до форма а 4- до 7член хетероцикл опционално содржи уште хетеро
половина селектиран од NR16,О и/или Ѕ, И кој е
опционално субституиран со еден или повеќе С1-4
алкил,

„Циклоалкил” група може да биде полициклик
ако бројот на карбонските атоми дозволува; или
фармацеутски или ветеринарски прифатливи
нивни деривати.

R12 и R13 секој независно претставувани од Н или
С1-4 алкил,

Има уште 44 патентни барања.

R14 и R15 секој независно претставувани од Н
или С1-10 алкил, С3-10 алкенил, С3-10 алкинил, С3-8
циклоалкил, арил или хетероарил,
или R14 и R15 можат да бидат земени заедно со Н
атом на кој тие се приврзани до форма а 4- до 7член хетероцикл опционално содржи уште хетеро
половина селектирана од NR16, О и/или Ѕ, и кој е
опционално субституиран со еден или повеќе С1-4
алкил,
R16 е Н, С1-6алкил, С3-8 циклоалкил, (С1-6алкилене)(С3-8
циклоалкил) или (С1-6 алкилене) арил,

R5 и R8 кога се земат одвоенои секој поединечно,
Н, С1-6 алкил,

R5 и R8 можат да бидат земени заедно со карбон
атоми на кои тие се соединети до форма а С3-8
циклоалкил прстен,
R6, R7, R9 и R10 кога ее земаат одвоено се Н,
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1   Употреба на соединение со општата формула
(I):

(96)	21/01/2000 EP00900637.0
(97)

09/08/2006 EP1148881

(73)

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

(74)

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

(72)

MARABOUT, Benoit ;
EVANNO, Yannick;  
MARGUET, Frank;  
FROISSANT, Jacques;
FERZAZ, Badia;
BENAVIDES, Jesus;
SERVIN, Mireille and
JANIAK, Philip

(54)

УПОТРЕБА НА ДЕРИВАТИ НА ПИРИДАЗИНО4,5-(B)-ИНДОЛ-1-АЦЕТАМИД ЗА ДОБИВАЊЕ  
ЛЕКОВИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ ЗАБОЛУВАЊА
КОИ СЕ ОДНЕСУВААТ НА ПОРЕМЕТЕНА
ФУНКЦИЈА НА ПЕРИФЕРНИТЕ РЕЦЕПТОРИ НА
БЕНЗОДИАЗЕПИН

Patenti

каде што:
X претставува атом на халоген,
Y претставува еден или повеќе атоми или групи
одбрани од водород, халоген и хидроксил, метил,
метокси и нитро групи,
R1 претставува (C1-C4)алкилна група,

R2 и R3 засебно претставуваат, независно еден од
друг, атом на водород или (C1-C4)алкилна група,
или алтернативно:
R2 и R3, заедно со азотниот атом којшто ги носи,
формираат
пиролидинилна,
пиперидинилна
или морфолинилна група, за добивање лек за
превенција и третирање на болести и заболувања
кои се однесуваат на пореметена функција на
периферните рецептори на бензодиазепин и
кои се одбрани од дегенеративни заболувања
на периферниот нервен систем, болести или
заболувања на срцето и нефропатии.
Има уште 4 патентни барања.
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A 61P 25/28,

(22)	24/10/2006

C 07D 401/14

(45)	31/12/2007

(21)

2006/385		

(96)

05/06/2003 EP03757108.0

(97)	16/08/2006 EP1513835
(73)

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

(74)

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

(72)

NISATO, Dino;  

- R5 претставува атом на водород; (C1-C4)алкил;
(C1-C4)алкилкарбонил; -

R6 и R7 независно еден од друг претставуваат
атом на водород или (C1-C4)алкил;

- R8 претставува атом на водород или (C1C4)алкил;

- R9 претставува (C1-C4)алкил или група -(CH2)mNR6R7;

- R10 и R11 независно еден од друг претставуваат
атом на водород или (C1-C4)алкил;

TONNERRE, Bernard;
WAGNON, Jean;

- R12 и R13 независно еден од друг претставуваат
атом на водород или (C1-C5)алкил;

BONO, Francoise;

- R13 може, исто така, да претставува група (CH2)q-OH или група -(CH2)q-S-CH3;

BOSCH, Michael and
DOS SANTOS, Victor
ДЕРИВАТИ НА ПИПЕРАЗИНИЛАЦИЛПИПЕ–
РИДИН, НИВНО ДОБИВАЊЕ И ТЕРАПЕВТСКА
УПОТРЕБА
(57)

- наведените ароматски групи се несупституирани
или се моносупституирани или дисупституирани
со супституент којшто е независно одбран од атом
на халоген; (C1-C4)алкил; (C1-C4)алкокси; радикал
на трифлуорометил;

- m е 1, 2 или 3;

HERBERT, Jean-Marc;

(54)

- R4 претставува ароматска група одбрана од:

1. Соединение со формулата (I):

- или пак R12 и R13, заедно со азотниот атом за
кој се прикачени, сочинуваат хетероциклик којшто
е одбран од азиридин, азетидин, пиролидин,
пиперидин и морфолин;
- q е 2 или 3;
- R14 и R15 независно еден од друг претставуваат
атом на водород или (C1-C4)алкил;
- R16 и R17 независно еден од друг претставуваат
атом на водород или (C1-C4)алкил;

- R17 може, исто така, да претставува група (CH2)q-NR6R7;

каде што:
- n е 1 или 2;
- p е 1 или 2;
- R1 претставува атом на халоген; радикал на
трифлуорометил; (C1-C4)алкил; (C1-C4)алкокси;
радикал на трифлуорометокси;

- или пак R16 и R17, заедно со азотниот атом за
кој се прикачени, сочинуваат хетероциклик којшто
е одбран од азетидин, пиролидин, пиперидин,
морфолин и пиперазин, којшто е несупституиран
или е супституиран во положбата 4 со (C1C4)алкил;

- R2 претставува атом на водород или атом на
халоген;

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

- R3 претставува атом на водород; група -OR5;
група -CH2OR5; група -NR6R7; група -NR8COR9;
група -NR8CONR10R11; група -CH2NR12R13; група

Има уште 12 патентни барања.

-CH2NR8CONR14R15;
група -CONR16R17;

(C1-C4)алкоксикарбонил;

- или пак R3 е двојна врска помеѓу јаглеродниот
атом за којшто е прикачен и соседниот јаглероден
атом на пиперидинскиот прстен;
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CV THERAPEUTICS, INC
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(74)
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RYPACEK, Frantisek;

(57)
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1. Облога за медицински уред кој има површина
која е во допир со телесна течност за допир со
крв, други телесни течности и на нив олични,
облогата содржи: полимеризиран дериват на силан
ковалентно врзан со површината на медицински
уред, наведенот полимеризиран дериват на силан
содржи хидрокси или амино функционални трупи;
и
лактон
полимер
ковалентно
врзан
со
функционалните групи на полимеризираниот
дериват на силан по пат на полимеризација оо инситу отворање на прстенот.
Има уште 45 патентни барања.

LAPCIKOVA, Monika and
MACHOVA, Ludka
(54)

ПОЛИМЕРСКА
УРЕДИ

Patenti

ОБЛОГА ЗА

МЕДИЦИНСКИ
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(51)

A 23J 3/16

902330

(11)

		

(13)

Т1

(21)

(22)

01/11/2006

2006/391	

		

(45)	31/12/2007

(96)	27/01/2003 EP03706387.2
(97)	11/10/2006 EP1469741
(73)

INDENA S.p.A.
Viale Ortles, 12  20139 Milano, IT

(74)

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

(72)

DURANTI, Marello and
MORAZZONI, Paolo

(54)

ПОСТАПКА ЗА ЕКСТРАКЦИЈА, ПРОЧИСТУВАЊЕ
И ЕНЗИМСКА МОДИФИКАЦИЈА НА АЛФА ’
ПОД ЕДИНИЦА НА СОЈА 7С ГЛОБУЛИН ЗА
УПОТРЕБА КАКО ХИПОХОЛЕСТЕРОЛЕМСКО

а) екстракција на обезмастена издробена соја
со воден раствор на натриум бисулфит на слабо
киселинска pH за да се добие фракција на
растворлив протеин збогатена со ß-конглицинин;
б) таложење на фракцијата на ß-конглицинин од
чекорот а) со третирање со етанол;
ц) прочистување на наталожената фракција од
чекорот б) со Хроматографија со Афинитет кон
Метал (MAC) при денатурантни услови, за да се
изолира ß под единицата.
д) таложење на ß под единицата со органски
растворувачи;
е) ензимски третман на ß подединицата од
чекорот д) со протеолитички ензим и понатамошно
прочистување со MAC хроматографија.
Има уште 17 патентни барања.

СРЕДСТВО
(57)

902330

1.
Постапка
за
селективна
екстракција,
прочистување и ензимска модификација на ß
подединица на соја ß-конглицинин, која постапка
ги опфаќа следниве чекори:

Patenti

Glasnik

(51)

C 07K 14/00

902337

(11)

		

(13)

Т1

(21)

(22)

02/11/2006

2006/392	

		
(96)

(57)

(45)	31/12/2007

09/07/1998 EP98931006.5

(97)	18/10/2006 EP0991661
(73)

YEDA RESEARCH AND DEVELOPMENT CO.
LTD.
Weizmann Institute of Science,Herzel St.,
P.O. Box 95, 76100 Rehovot, IL

(74)

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

(72)

(54)

1000, Скопје
REVEL, Michel;
CHEBATH, Judith;
LAPIDOT, Tsvee and
KOLLET, Orit
ХИМЕРИЧЕН ИНТЕРЛЕУКИН-6 РАСТВОРЛИВ
РЕЦЕПТОР/ЛИГАНД   ПРОТЕИН, АНАЛОЗИ ОД
НЕГО И НЕГОВА ПРИМЕНА
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1.
Химеричен
гликозилиран
растворлив
интерлеукин-6 рецептор (sIL-6R)интерлеукин6 (IL-6) протеин (sIL-6R/IL-6) и биолошки активни
аналози од него кои што содржат продукт на
фузиран протеин помеѓу sIL-6R и IL-6, наведените
sIL-6R/IL-6 и наведените аналози од него го
задржуваат истиот начин на гликозилација како
кај природните секвенци кои се појавуваат кога
се експресирани во клетки на цицачи, каде што
sIL-6R и IL-6 се природни појавни форми или се
карактеризирани со амино киселински адиции
до 20 амино киселини, делеции до 30 амино
киселини и/или супституции до 30 амино киселини
на природно појавените секвенци и каде што
наведениот sIL-6R е фузиран за IL-6 директно
или преку пептиден сврзен молекул кој што е
трипептид од секвенцата E-F-M (Glu-Phe-Met),
или пептид од 13 амино киселински резидуи од
секвенцата E-F-G-A-G-L-V-L-G-G-Q-F-M (Glu-PheGly-Ala-Gly-Leu-Val-Leu-Gly-Gly-Gln-Phe-Met).
Има уште 18 патентни барања.

Слика 1Б
Слика 1А

Слика 1Ц

Patenti
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(51)

A 61K 31/66, 31/44, 31/66

902344

(54)

СОСТАВИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ ARDS ИЛИ IRDS
КОИ СОДРЖАТ 3-(ЦИКЛОПРОПИЛМЕТОКСИ)N-(3,5-ДИХЛОРО-4-ПИРИДИНИЛ)-4ДИФЛУОРОМЕТОКСИ)БЕНЗАМИД И СРЕДСТВО
КОЕ Е ПОВРИНСКИ АКТИВНО ВРЗ  БЕЛИТЕ
ДРОБОВИ

(57)

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

1. Состав за третирање IRDS  и ARDS  кој содржи N(3,5-дихлоропирид-4-ил)-3-циклопропилметокси4-дифлуорометоксибензамид
и/или
негови
фармаколошки подносливи соли и средство кое
е површински активно врз белите дробови.

ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје

Има уште 11 патентни барања.

(11)

		

(13)

Т1

(21)

(22)

02/11/2006

2006/393	

		

(45)	31/12/2007

(96)	14/02/1998 EP98910670.3
(97)	16/08/2006 EP0977577
(73)

Nycomed GmbH
Byk-Gulden-Strasse 2  78467 Konstanz, DE

(74)
(72)

AMSCHLER, Hermann;
BEUME, Rolf;  
HAFNER, Dietrich;
GERMANN, Paul-Georg;  
EISTETTER, Klaus;  
KILIAN, Ulrich and
KRUGER, Uwe

902330

Patenti

Glasnik

(51)

C 12N 15/82,

(11)

902321

A 01H 11/00,

(13)

Т1

C 12N 9/10,

(45)	31/12/2007

C 12P 21/02
(21)

2006/394		

(96)	20/12/2002 EP02028536.7
(97)

02/08/2006 EP1431394

(73)

Greenovation Biotech GmbH
Botzinger Strasse 29b, 79111 Freiburg i.Br, DE

(74)

(54)
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МЕТОДА ЗА ДОБИВАЊЕ ХЕТЕРОЛОГНИ
ГЛИКОЗИЛИРАНИ ПРОТЕИНИ ВО КЛЕТКИ НА
БРИОФИТИ

(57)

1. Трансформирана клетка на бриофит која
содржи двоен нокаут од трансфераза на фукозил
и трансфераза на ксилозил што резултира
во модифицирани N-поврзани глукани без
забележливи остатоци на 1,3-поврзан фукозил и
1,2-поврзан ксилозил.
Има уште 41 патентни барања.

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

(72)

Reski, Ralf, Prof.Dr.;   
Gorr, Gilbert, Dr.;
Lienhart, Otmar;
Koprivova, Anna, Dr.;
Decker, Eva, Dr. and
Stemmer, Christian, Dr.

Patenti
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(51)

(21)

C 07C 381/00,

902339

(11)

A 61K 31/155,

(13)

Т1

A 61P 9/06, 9/10

(22)

06/11/2006

2006/396

(45)	31/12/2007

(30)

10222192.8  18/05/2002  DE

(96)

05/05/2003 EP03752723 1

(97)	25/10/2006 EP1509498
(73)
(74)

m е нула, 1 или 2;
n, o, p, q, r и s се, независно еден од друг, нула или
1;
R2 е водород, F, Cl, Br, I, -CN, -SO2CH3, -(SOh)z(CH2)k-(CF2)1-CF3, алкил со 1, 2, 3, 4, 5 или 6
јаглеродни атоми, циклоалкил со 3, 4, 5, 6, 7 или 8
јаглеродни атоми,

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

каде што 1, 2, 3 или 4 водородни атоми може да се
заменат со атоми на флуор;

Bruningstrasse 50, 65929 Frankfurt am Main, DE

h е нула, 1 или 2;

БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

z е нула или 1;

ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,

k е нула, 1, 2, 3 или 4;

1000, Скопје

l е нула или 1;

(72)

KLEEMANN, Heinz-Werner

или

(54)

П Е Н ТА Ф Л У О Р О С У Л Ф А Н И Л - Б Е Н З О И Л ГВАНИДИНИ, МЕТОДА ЗА НИВНО ПРОИЗ–
ВОДСТВО И НИВНА УПОТРЕБА КАКО ЛЕК ИЛИ
ДИЈАГНОСТИЧКО СРЕДСТВО И ЛЕК КОЈ  ГИ
СОДРЖИ ИСТИТЕ

(57)

1. Пентафлуоросулфанил бензоилгванидин со
формулата (I) или (II):

R2 е -(CH2)t-фенил или -O-фенил,

кој може да биде несупституиран или супституиран
со 1, 2 или 3 радикали одбрани од групата која се
состои од F, Cl, Br, I, -Ou-(CH2)v-CF3, алкокси со 1,
2, 3 или 4 јаглеродни атоми, алкил со 1, 2, 3 или 4
јаглеродни атоми и -SO2CH3;
t е нула, 1, 2, 3 или 4;
u е нула или 1;
v е нула, 1, 2 или 3;
или

каде што:
R1 е водород, алкил со 1, 2, 3 или 4 јаглеродни
атоми, алкокси со 1, 2, 3 или 4 јаглеродни атоми,
F, Cl, Br, I, CN, NR10R11, -Op-(CH2)n-(CF2)o-CF3 или  
-(SOm)q-(CH2)r-(CF2)s-CF3;
R10 и R11 се, независно еден од друг, водород,
алкил со 1, 2, 3 или 4 јаглеродни атоми или -CH2CF3;

902339

R2 е -(CH2)w-хетероарил, кој може да биде
несупституиран или супституиран со 1, 2 или
3 радикали одбрани од групата која се состои
од F, Cl, Br, I, -Ox-(CH2)y-CF3, алкокси со 1, 2, 3
или 4 јаглеродни атоми и алкил со 1, 2, 3 или 4
јаглеродни атоми, -SO2CH3;

w е нула, 1, 2, 3 или 4;
x е нула или 1;
y е нула, 1, 2 или 3;

R3 и R4 се, независно еден од друг, водород или
F;
и неговите фармацевтски прифатливи соли.
Има уште 14 патентни барања.

Patenti

Glasnik

A 61K 31/66,

(11)

A 61P 1/16, 11/06, 13/12,

(13)

Т1

	15/10, 19/10, 25/28, 5/48,

(22)

06/11/2006

(51)

9/06, 9/10, 9/12,

902348

(45)	31/12/2007

C 07C 233/65
(21)	2006/397		
(30)

EPA 01102852 13/02/2001 EP

(96)	12/02/2002 EP02722066.4
(97)

08/11/2006 EP1361882 B1

(73)

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

(74)

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

(72)

WALSER, Armin;
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на ангина пекторис, заб. на прев.), акутен
коронарен синдром, срцев удар, миокардиски
инфаркт, тромбоза, заболување кое се однесува
на запушување на периферните артерии, атеро–
склероза, рестеноза, ендотелијално оштетување
по PTCA, хипертензија, есенцијална хипертензија,
пулмонарна хипертензија, секундарна хипер–
тензија, реноваскуларна хипертензија, хроничен
гломерулонефритис, неможност за постигнување
ерекција, вентрикуларна аритмија, дијабетес,
нефропатија,
ретинопатија,
ангиогенеза,
бронхијална
астма,
хронично
откажување
на функцијата на бубрегот, цироза на црниот
дроб или остеопороза, или за намалување
на кардиоваскуларниот ризик кај жени во
постменопауза, или по земање на контрацептивни
средства.
Има уште 11 патентни барања.

WOHLFART, Paulus; SUZUKI, Teri;
DHARANIPRAGADA, Ramalinga, M.;
SAFAROVA, Alena and
STROBEL, Hartmut
(54)

4-ФЛУОРО-N-ИНДАН-2-ИЛ
БЕНЗАМИД
И
НЕГОВА УПОТРЕБА КАКО ФАРМАЦЕВТСКИ
ПРЕПАРАТ

(57)

1. Употреба на 4-флуоро-N-индан-2-ил бензамид
според формулата (I):

за производство на лек за третирање на стабилна
или нестабилна ангина пекторис, коронарно
срцево заболување, Принцметал ангина (вид

Patenti
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(51)

(21)

C 07K 5/06,

902313

(11)

A 61K 38/55,

(13)

Т1

C 07K 14/81	

(22)

07/11/2006

2006/398

(45)	31/12/2007

(54)

МЕЛАГАТРАН
(57)

(96)	30/06/2000 EP00946687.1
(97)	13/09/2006 EP1196431
(73)

AstraZeneca AB

1. Супстанцијална кристална форма на мелагатран
(глицин, N-[(1R)-2-[(2S)-2-[4-(аминоиминометил
)фенил]метил]амино]карбонил]-1-азетидинил]1-циклохексил-2-оксоетил]), кој е во форма на
хидрат.
Има уште 20 патентни барања.

151 85 Sodertalje, SE
(74)

СУПСТАНЦИЈАЛНА КРИСТАЛНА ФОРМА НА

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

(72)

HEDSTROM, Lena;  
LUNDBLAD, Anita and
NAGARD, Sofia

(51)

C 07C 235/20,

(11)

902314

A 61K 31/16,

(13)

Т1

(22)

08/11/2006

A 61P 3/00
(21)	2006/399

(57)

1. S енантиомерот на соединение со формулата I

(45)	31/12/2007

(96)	18/12/2002 EP02804964.1
(97)

06/09/2006 EP1458673

(73)

AstraZeneca AB
151 85 Sodertalje, SE

(74)

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

(72)

ALSTERMARK LINDSTEDT, Eva-Lotte;
OLSSON, Anna, Christina and
LI, Lanna

(54)

902313

назначено со тоа што n е 1 или 2 и негови
фармацевтски
прифатливи
соли,
солвати,
кристални форми и C1-6алкоксиметил естери, C1алканоилоксиметил естери, C3-8циклоалкоксика
6
рбонилоксиC1-6алкил естери, и 1,3-диоксолен-2онилметил естери, C1-6алкоксикарбонилоксиетил
естери.
Има уште 16 патентни барања.

СУПСТИТУИРАНИ ДЕРИВАТИ НА ФЕНИЛ–
ПРОПИОНСКА КИСЕЛИНА КАКО АГОНИСТИ НА
ЧОВЕЧКИ ПЕРОКСИЗОМ ПРОЛИФЕРАТИВНОАКТИВЕН РЕЦЕПТОР АЛФА (PPAR)

Patenti

Glasnik

(51)

A 61K 9/10, 9/72

902333

(11)

		

(13)

Т1

(21)	2006/401	

(22)

09/11/2006

		

(45)	31/12/2007

(96)	15/04/2003 EP03725033.9
(97)

06/09/2006 EP1494647

(73)

CHIESI FARMACEUTICI S.p.A.
Via Palermo, 26/A, I-43100 Parma, IT

(74)

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

(72)

SAMBUCO, Barbara and
PIRROTTA, Daniele

(54)

ПОСТАПКА ЗА
ДОБИВАЊЕ
СТЕРИЛНА
СУСПЕНЗИЈА ОД ЧЕСТИЧКИ НА КОРТИКО–
СТЕРОИДИ ЗА ДАВАЊЕ ПРЕКУ ИНХАЛАЦИЈА

(57)

1. Постапка за добивање стерилна водена
суспензија која ќе се користи во фармацевтски
формулации за инхалација преку небулизација,
која ги опфаќа следниве чекори:

Patenti
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а) добивање воден раствор кој го формира
носачот во погоден резервоар, и полнење на
растворот во турбоемулгатор снабден со вакуум
пумпа и турбина со висока моќност поврзана со
левак;
б) употребување вакуум во турбоемулгаторот и
в) додавање една или повеќе активни состојки
во форма на стерилен микронизиран прашок на
водениот раствор кој го формира носачот;
г) хомогенизирање на активната состојка во
водената суспензија со работење со турбинскиот
систем;
назначена со тоа што микронизираниот прашок
од активна состојка од чекорот
ѓ) е наполнет во левакот, потоа пренесен во
турбоемулгаторот преку турбина со висока
моќност.
Има уште 16 патентни барања.
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(51)

A 61K 9/14, 9/72

902334

(11)

		

(13)

Т1

(21)

(22)

09/11/2006

2006/402	

		

(45)	31/12/2007

(96)	13/07/2000 EP00956180.4
(97)	13/09/2006 EP1196146
(73)

CHIESI FARMACEUTICI S.p.A.
Via Palermo, 26/A, I-43100 Parma, IT

(74)

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

(72)

VENTURA, Paolo;

(57)

1. Честички за употреба како носач за добивање
фармацевтски формулации за пулмонарно
давање на микронизирани активни состојки преку
инхалатор на прашок, назначени со тоа што
средниот дијаметар на наведените честички е
поголем од 90 сm, нерамноста на површината е
помала или еднаква на 1.1 по одредувањето на
фракталната големина како што е опишано на
страна 14, ред 15-страна 15, ред 11 и нивната
површина е барем делумно обложена со адитив
одбран од лубриканти, антилепливи средства и
растворливи полимери.
Има уште 18 патентни барања.

CAPONETTI, Giovanni;
CATELLANI, Pier, luigi;
BETTINI, Ruggero and
COLOMBO, Paolo
(54)

ПРАШОЦИ
ОД
ЧЕСТИЧКИ
СО
РАМНА
ПОВРШИНА ЗА УПОТРЕБА ВО ИНХАЛАЦИОНА
ТЕРАПИЈА

902334

Patenti

Glasnik

(51)

A 61K 9/72, 9/14

902335

(11)

		

(13)

Т1

(21)

(22)

09/11/2006

2006/403	

		

(45)	31/12/2007

(96)	17/04/2001 EP01931612.4
(97)	13/09/2006 EP1274406
(73)

CHIESI FARMACEUTICI S.p.A
Via Palermo, 26/A  I-43100 Parma, IT

(74)

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

(72)

BRAMBILLA, Gaetano;
STANIFORTH, John, Nicholas;
VODDEN MORTON, David, Alexander;
GILL, Rajbir;
MUSA, Rossella and
FERRARINI, Lorenzo

(54)

ФАРМАЦЕВТСКИ ФОРМУЛАЦИИ ЗА ИНХА–
ЛАТОРИ НА СУВ ПРАШОК ВО ФОРМА НА
ТВРДИ ГРАНУЛИ

Patenti

(57)
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1. Прашок за употреба во инхалатор на сув
прашок, прашокот опаќа
i) дел од ситни честички составен од мешавина
формирана од 90 до 99 проценти од тежината од
честички од физиолошки прифатливо средство
за врзување и 1 до 10 проценти од тежината
од магнезиум стеарат, мешавината има средна
големина на честичките од помалку од 35 μm,
ii) дел од крупни честички составен од физиолошки
прифатлив носач кој има големина на честичките
од најмалку 175 μm, и соодносот помеѓу ситните
честички и крупните честички од носачот е помеѓу
5:95 и 30:70 проценти од тежината; и една или
повеќе активни состојки во микронизирана форма
одбрана од будесонид и неговите епимери, β2агонист со продолжено ослободување одбран
од формотерол, TA 2005, стереоизомери и нивни
соли и комбинации од наведениот β2-агонист
со кортикостероид одбран од будесонид, 22R
епимерот на будесонид или дипропионат на
беклометазон.
Има уште 12 патентни барања.

902335
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(51)

A 61K 31/437, 31/435,

(11)

A 61P 35/00

902358

(13)

Т1

(21)	2006/404

(22)

09/11/2006

		

(45)	31/12/2007

(57)

1. Комбинација на најмалку едно соединение со
формулата:

(96)	26/04/2002 EP02735502.3
(97)

06/09/2006 EP1385513

(73)

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

(74)

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

(72)

CASELLAS, Pierre;  

- R1 претставува атом на водород или метилна
или етилна група;
- R2 претставува метилна или етилна група; или
- R1 и R2 заедно формираат (CH2)3 група;

BOURRIE, Bernard

- r3 претставува или фенилна група која може
да биде супституирана со атом на халоген, или
метилна или метокси група, или тиенилна група;

ФАРМАЦЕВТСКИ КОМБИНАЦИИ ЗАСНОВАНИ
НА ДЕРИВАТИ НА ПИРИДОИНДОЛОН И АНТИ–

- R4 претставува атом на водород или хлор, или
метилна или метокси група;

КАНЦЕРНИ СРЕДСТВА

со една (или повеќе) антиканцерни активни
состојки.

DEROCQ, Jean-Marie and
(54)

каде што:

Има уште 5 патентни барања.

902358

Patenti

Glasnik

(11)

902338

		

(13)

Т1

(21)

(22)	10/11/2006

(51)

C 07J 71/00
2006/406

		

(45)	31/12/2007

(96)	17/09/2001 EP01984642.7
(97)

02/11/2006 EP1325022

(73)

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

(74)

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

(72)

BURTON, Gerardo;
LANTOS, Carlos and
VELEIRO, Adriana,Silvia

(54)

ПОСТАПКА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ 21-ХИДРОКСИ6,19-ОКСИДОПРОГЕСТЕРОН (21ОН-6ОР)

(57)

1. Метода за изготвување 21-хидрокси-6,19оксидопрогестерон (1) или ацил
или фосфатен дериват од него.
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Методата ги содржи чекорите
а) добивање на 21-ацетоксипрегненолон;
б) протектирање на С-3 хидрокси групата од 21ацетоксипрегненолон преку
формирање на лабилен естер;
в) добивање на бромохидрин продуктот од него,
со додавање на бром и
хидрокси група на двојната врска на позиција на
С5-С6 од естерот
протектиран 21-ацетокси-прегненолон;
г)
изведување
на
интрамолекуларна
циклизација со С19 атомот со „Suarez reagent”,
диацетоксијодобензен, и  јод под ирадијација, така
што се добива 6,19 оксидо-мостот во скелето;
д) изведување на селективна хидролиза,
проследена со оксидација, за да се добие бромокетон;
ѓ) изведување на хидролиза на бромокетонот
произлезен од чекорот е) за да се добие
21-хидрокси-6,19-оксидопрогестерон
(1);
и
опционално
е) реагирање на соединението (1) со ацилирачки
агенс или фосфорилирачки агенс.
Има уште 11 патентни барања.
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(51)

A 61K 31/44, 31/55,

(11)

902357

A 61P 11/00, 27/00, 43/00,

(13)

Т1

9/00, 9/02, 9/04, 9/10, 9/12	

(22)	10/11/2006

(21)	2006/407

(45)	31/12/2007

(96)	17/12/2001 EP01992150.1
(97)

06/09/2006 EP1345607

(73)

Novartis AG
LIchtstrasse 35 4056 Basel, CH

(74)

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

(72)

COMFORT, Ann, Reese;
DALEY, William, Lionel;
FLERES, Santo, Joseph;
ROYCE, Alan, Edward;
WEBB, Randy, Lee and
WEI, William, Shifeng

(54)

ТЕРАПЕВТСКА КОМБИНАЦИЈА ОД  АМЛОДИПИН

(2) амлодипин или негова фармацевтски
прифатлива сол, за произведување на медикамент
за третман или превенција или успорување на
напредокот на состојба одбрана од хипертензија,
ангина, миокардичен инфаркт, атеросклероза,
дијабетска нефропатија, дијабетска срцева
миопатија, бубрежна инсуфициенција, периферно
васкуларно заболување, хипертрофија на левата
комора, когнитивна дисфункција, цереброваскуларно заболување поврзано со крвниот
притисок, удар, пулмонарно заболување или
пулмонарна хипертензија и главоболка;
назначена со тоа што
i) количината на амлодипин или негова
фармацевтски прифатлива сол одговара на 6 mg
до 40 mg од слободната база и
ii) количината на ACE инхибиторот или негова
фармацевтски прифатлива сол одговара на 20 mg
до 160 mg од беназеприл хидрохлорид.
Има уште 16 патентни барања.

И БЕНАЗЕПРИЛ/БЕНАЗЕПРИЛАТ
(57)

1. Употребата на комбинација која содржи
(1) ACEI одбран од групата која се состои од
беназеприл, беназеприлат, и нивни фармацевтски
прифатливи соли, и

902357

Patenti

Glasnik

C 12N 15/70,

(11)

C 07K 14/01, 14/475, 14/535

Т1
(13)
(22)	13/11/2006

(21)

2006/408

(45)	31/12/2007

(30)

USA 237712  26/01/1999  US and

(51)

902346

ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје

1. Транслаторен потиснувачки систем за
употреба при клонирање или изразување
специфичен хетеролошки ген, назначен со тоа
што наведениот систем содржи транслаторен
потиснувачки протеин кој шифрира регион
оперативно поврзан со формирачки промотор,
и наведениот хетеролошки ген оперативно
поврзан за индуци-рачки промотор, и место
за препознавање на потиснувач, и при што
транслаторниот
потиснувач
контролира
изразување на наведениот хетеролошки ген, и при
што местото на поврзување на потиснувачкиот
протеин ja вклучува врзувачката секвенца на
рибозом и иницирачки кодон, но не ги покрива
дополнителните
шифрирачки
региони
на
хетеролошкиот ген.

(72)

BROWN, William, C.

Има уште 15 патентни барања.

(54)

ВИСОКО ЕФИКАСНО КОНТРОЛИРАНО ИЗРАЗУ–
ВАЊЕ НА ЕГЗОГЕНИ ГЕНИ ВО Е.COLI

USP 72794 28/01/1998 US
(96)	27/01/1999 EP99905493.5
(97)	15/11/2006 EP1051502
(73)

Amgen Inc.,
One Amgen Center Drive, Thousand Oaks,
California 91320-1799, US

(74)

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

Patenti

(57)
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(51)

A 61K 31/44, 31/435,

	31/47, 31/505, 31/535, 31/65,
A 61P 35/00
(21)	2006/409
(96)

(11)

902332

(13)

Т1

MONAHAN, Mary-Katherine;
NATERO, Reina;

(22)	13/11/2006

TRAIL, Pamela;

(45)	31/12/2007

CARTER, Christopher, A.;

03/12/2002 EP02786842.1

GIBSON, Neil;
HIBNER, Barbara;

(97)	15/11/2006 EP1450799
(73)
(74)

Bayer Pharmaceuticals Corp.

HUMPHREY, Rachel, W.;

400 Morgen Lane, West Haven, CT 06516, US

VINCENT, Patrick, W.;

БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

ZHAI, Yifan and
WOOD, Jill, E.

ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(72)

DUMAS, Jacques;  

(54)

АРИЛ УРЕА СОЕДИНЕНИЈА ВО КОМБИНАЦИЈА
СО ДРУГИ ЦИТОСТАТИЧНИ ИЛИ ЦИТО–
ТОКСИЧНИ АГЕНСИ ЗА ЛЕКУВАЊЕ РАК КАЈ 
ЛУЃЕТО

(57)

1. Составот содржи арил уреа соединение коешто
е инхибитор на раф киназа и (а) цитотоксичен агенс
или (б) цитостатичен агенс или (c) фармацетски
прифатлива сол на (а) или (б).

KHIRE, Uday;  
LOWINGER, Timothy, B;  
SCOTT, William J.;  
SMITH, Roger, A;  
SIBLEY, Robert, N.;
RIEDL, Bernd;
RENICK, Joel;

902332

Има уште 33 патентни барања.

Patenti

Glasnik

(11)

902355

		

(13)

Т1

(21)

(22)	14/11/2006

(51)

B 65D 43/16, 25/28, 43/02
2006/410

		
(30)

(45)	31/12/2007

10141969  20/08/2001  DE

(96)	20/08/2002 EP 02018624.3
(97)

18/10/2006 EP 1285857 B1

(73)

Adolf Wurth Gmbh &Co.KG
74653 Kunzelsau, DE

(74)

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

(72)

Hohl, Wolfgang;
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назначена со тоа што зглобот опишува зглоб
во вид на лист (21) на елементот со капак со
две тесни плочи (23), едната држи цилиндричен
зглобна игла (22), и една со зглоб во вид на лист
(17) обезбедена со процеп (18) на долниот дел со
внатрешен отвор за држење на зглобната игла (22),
така што зглобот, во одредена отворена положба
на елементот со капак (7), имено во случај на
коресподенција на мрежите (23) со процепот (18)
на внатрешниот отвор од зглобот во вид на лист
(17), преку поместување на елементот со капак
(7) и/или долниот дел (1), во аксијален правец на
зглобот во вид на лист, може да се расклопи.
Има уште 14 патентни барања.

Palosi, Gabor and
Humm, Siegfried
(54)

КУТИЈА ЗА СКЛАДИРАЊЕ ПРЕДМЕТИ

(57)

1. Кутија за складирање, со долен дел во облик на
коцка (1), елемент со капак на отворање (7) споен
на наведениот долен дел (1) со зглоб кој може
да се оддели без помош на алати, и рачка, која
спречува отворање на затворената кутија кога
истата е во состојба на носење,

Patenti

902355
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(51)

A 43B 3/14, 13/26, 7/12

(11)

902347
Т1

		

(13)

(21)	2006/411	

(22)	11/11/2006

		

(45)	31/12/2007

(30)

PD 20020153  06/06/2002  IT

(96)

04/06/2003 EP03012182.6

(97)

04/10/2006 EP1369048

(73)

GEOX S.p.A.
Via Feltrina Centro 16, 31044   Montebelluna
Localita Biadene (Treviso), IT

(74)

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

(72)

POLEGATO Moretti, Mario

(54)

ЧЕВЕЛ СО ПЕРМЕАБИЛНА И ПРОПУСТЛИВА ЗА
ВОЗДУХ ГОРНА ПОВРШИНА КОЈА ГО ПОКРИВА
БАРЕМ ДЕЛУМНО НЕПРОПУСТЛИВИОТ ЃОН
НАМЕНЕТ ДА ПРОПУШТА ВОЗДУХ

(57)

1. Чевел со пермеабилна и пропустлива за воздух
горна површина го покрива барем делумно
непропустливиот ѓон кој е наменет да пропушта
воздух, содржи:
- ѓон (11); на рамен од гума или од сличен
материјал внатрешно поврзан со покривен:
внaтрешен слој (12) направен од кожа или

902347

сличен материјал со дупки (14), пропустлив или
перфориран заштитен слој (17),
- мембрана (18) пропустлива
непропустлива за вода и

за

пареа

и

- пропустлив за воздух или перфориран
внатрешен меѓуѓон или анатомски внатрешен ѓон
(21) кој е поставен над ѓонот (11) од гума или друг
еластомер, заштитнирт слој (17) и мембраната (18)
имаат рабови кои се многу блиски и херметички
поврзани со ѓонот (11) направен од гума или друг
еластомер и внатрешниот ѓон (21), назначен
со тоа што ѓонот (11) направен од гума или
друг еластомер е поединечен слој интегрално
формиран од крампони (13) кои поминуваат
низ дупките (14) од горниот дел (12) и го градат
меѓуслојот, некои од крампони (13) имаат барем
една дупка (16), внатрешниот ѓон (21) со
вшмукување е поставен одоздола на дупките (16)
од крампоните (13) и заштитниот   слој    (17)    и    
мембраната    (18)    пропустлива   за    пареа    и
непропустлу ва за вода се многу блиску припиени
и на рабовите кои се преклопувает се запечатени
со периферен елемент кој е излеан во калап,
залепен или термички запечатен.
Има уште 15 патентни барања.

Patenti

Glasnik

(51)

A 61K 31/085,

(11)

902351

A 61P 15/02	

(13)

Т1

(21)	2006/412	

(22)	11/11/2006

		

(45)	31/12/2007

(96)	14/05/2003 EP03725238.4
(97)

02/11/2006 EP1509215

(73)

Hormos Medical Ltd.
Itainen Pitkakatu 4B 20520 Turku, FI

(74)

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

(72)

HALONEN Kaija;
BLOM, Taru;
GRONROOS, Paula and
HARKONEN, Pirkko

(54)

(57)

ТРЕТМАН ИЛИ ПРЕВЕНЦИЈА НА УРО–
ГЕНИТАЛНАТА АТРОФИЈА И НЕЈЗИНИТЕ
СИМПТОМИ КАЈ ЖЕНИТЕ
1. Употреба на соединението со формула (I)  
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или геометриски изомер, стереоизомер, негова
фармацевтски прифатлива сол, негов метаболит
избран од групата TORE VI (4-хидрокси(деамино
хидрокси)торемифен), TORE VII (4,4’-дихидрокси
(деаминохидрокси)торемифен),
TORE
XVIII
((деаминокарбокси) торемифен), TORE VIII (4хидрокси(деаминокарбокси)торемифен) и TORE
XIII (торемифен монофенол), за производство
на фармацевтско соединение за инхибиција на
урогенитална атрофија кај жената, назначена со
тоа што урогениталната атрофија е поврзана
со
i) уринарните симптоми се избрани од
групата која се состои од пореметувања на
миктурацијата, дисуриа, хематуриа, зачестено
мокрење, дразнење, инфекции на уринарниот
тракт, воспалувања на уринарниот тракт, ноќно
мокрење, невоздржано мокрење, невоздржано
дразнење и ненамерно уринарно течење, или
ii) вагинални симптоми избрани од групата која
се состои од иритација, чешање, воспалување,
болно гноење, инфекција, леукореа, вулвар
пруритус, чувство на притисок и крварење по
сексуален однос.
Има уште 4 патентни барања.

Patenti
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(51)

C 12N 5/06,

(11)

902366
Т1

C 07K 14/715,

(13)

C 12N 15/12

(22)	15/11/2006

(21)

2006/413	

(45)	31/12/2007

(30)

USP 152311 03/09/1999 US

(96)

01/09/2000 EP00959701.4

(97)

02/11/2006 EP1208192

(73)

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

(74)

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

(72)

CUNNINGHAM Mark and IHEY, Tom

(54)

ПОСТАПКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ХЕТЕРО–
ЛОГЕН СЕКРЕТИРАН ПРОТЕИН ОД КЛЕТКИ ОД
ОВАРИУМ ОД КИНЕСКИ ХРЧАК, ИЗРАСНАТИ

(57)

1. Постапка за производство на хетерологен
секретиран протеин од клетки од овариум од
кинески хрчак израснати на микроносачи, која што
ги содржи чекорите на:

НА МИКРОНОСАЧИ

            - инокулирање на клеточен биореактор, кој што
содржи микроносачи како цврста поддршка за
израснување на прилепени клетки и медиум на
клеточна култура што содржи серум, со инокулум
од клетки домаќини од овариум од кинески хрчак
трансфомирани да експресираат хетерологен
секретиран протеин, каде што инокулумот бил
подготвен со израснување на трансформираните
клетки домаќини од овариум од кинески хрчак во
медиум на клеточна култура што содржи серум;

902366

           - културирање на инокулираните клетки домаќини
од овариум од кинески хрчак во прилепена
клеточна култура без протекување на медиумот
на клеточна култура за период во опсегот од околу
еден до три дена;
           - иницирање на хранење на медиум на клеточна
култура без серум дополнет со инсулин, железен
цитрат, селениум и микроелементи  на клеточниот
биореактор преку континуирано протекување
на ниво на протек во опсег од околу 0.1 до 0.4
волумен/волумен/ден;
           - зголемување на нивото на протек на храна
на медиумот на клеточна култура без серум
дополнет со инсулин, железен цитрат, селениум
и микроелементи во фази низ период од шест до
десет дена додека не се достигне конечно ниво на
протек во опсег од околу 1 до 3.5 волумен/волумен/
ден за да се произведе и секретира хетерологен
протеин од клетките домаќини од   овариум од
кинески хрчак во медиум на клеточна култура без
серум; и
          - културирање на клетките од овариум од кинески
хрчак во прилепена клеточна култура на конечното
ниво на протек на храна.
Има уште 11 патентни барања.
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902353

		

(13)

Т1

(21)

(22)	15/11/2006

(51)

A 61K 9/16, 47/36
2006/415

		

(45)	31/12/2007

(96)	14/05/1998 EP99923091.5
(97)	25/10/2006 EP1079811
(73)

Amgen Inc.,
One Amgen Center Drive, Thousand Oaks,
California 91320-1799, US

(74)

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

(72)

(57)
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1. Состав од гел со успорено продолжено
ослободување, кој содржи:
а) биодеградирачки анјонски полисахарид;
б) биолошки активно средство; и
в) барем еден врзан поливалентен метален јон,
назначен со тоа што биолошки активното
средство содржи протеин и при што наведениот
биодеградирачки анјонски полисахарид е естер на
алгинат кој е јонски вкрстено поврзан да обезбеди
инјектирачки, биодеградирачки, биокомпатибилен
хидрогел на естер на алгинат.
Има уште 30 патентни барања.

GOLDENBERG, Merrill, Seymour and
GU, Jian,Hua

(54)

БИОДЕГРАДИРАЧКИ ГЕЛОВИ НА АЛГИНАТ СО
ПРОДОЛЖЕНО ОСЛОБОДУВАЊЕ
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(51)

C10J 3/10,

902340

(11)

C10B 47/22,

(13)

Т1

C10J 3/46,

(22)

16/11/2006

C10J 3/50,

(45)

31/12/2007

C10B 53/00
(21)

2006/417

(96)

16/06/1999 EP99926628.1

(97)

13/09/2006 EP1012215

(73)

Graveson Energy Management Ltd.
Keer Bridge House, Wharton Carnforth,
Lancashire LA5 9HA, GB

(74)

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

(72)

MATON, Maurice, Edward, George

(54)

РЕАКТОР ЗА ГАСИФИКАЦИЈА

(57)

1. Реактор за гасификација (10), кој содржи комора
за согорување (70) назначен со тоа што е
поставен сад за гасификација (12) кој има горен
дел, влез (41) за залихи за дополнување (14,
14’) кои треба да се претворат во гас и излез (24,
38) за испуштање јна произведениот гас, влезот
(41) вкпучува воздушно-изолирани и запечатени

902340

средини (50) кои спречуваат влегување на воздух
во садот (12) со залихи за дополнување, и во
горниот дел од (12) од садот (12) има комбинација
ротационен вентилатор и циклон единица (20)
која, при употреба, соодветно (а) ги растура
новодојдените залихи за дополнување (14, 14’)
во контакт со загреан внатрешен ѕид на садот
(12) и (б) формира циклон во произведениот
гас за отстранување на парти-куларна материја
од произведениот гас пред истиот да се
испушти од излезот (24, 38), вентилаторот има
вентилаторски лопатки кои содржат исправени,
радијално протегачки плочки (163) на неговата
горна површина за растурање на новодојдените
залихи за дополнување (14,   14’) кон загреаниот
внатрешен ѕид на врвот од садот, и влезот (41) е
ставен да доставува залихи за дополнување до
плочките (163).
Има уште 12 патентни барања.
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A 61K 31/397, 45/06,
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902329

A 61P 17/00

(13)

Т1

(21)	2006/418

(22)	16/11/2006

		

(45)	31/12/2007

(96)	19/09/2002 EP02773469.8
(97)	22/11/2006 EP1429756
(73)

Schering Corporation
2000 Galloping Hill Road, Kenilworth,
New Jersey 07033-0530, US

(74)

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

(72)

DAVIS, Harry, R

(54)

ТРЕТИРАЊЕ НА КСАНТОМ СО ДЕРИВАТИ НА
АЗЕТИДИНОН КАКО ИНХИБИТОРИ НА АП–
СОРПЦИЈАТА НА СТЕРОЛ

(57)

1. Употреба на најмалку еден инхибитор на
апсорпцијата на стерол, најмалку еден инхибитор
на апсорпцијата на 5α-станол, или негова
фармацевтски прифатлива сол или солват, за
добивање на лек за спречување или намалување
на појавата на ксантоми кај субјект, назначена со
тоа што наведениот најмалку еден инхибитор
на апсорпцијата на стерол или 5α-станол е
претставен со формулата (I):
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-NR6SO2R9, -COOR6, -CONR6R7, -COR6, -SO2NR6R7,
S(O)0-2R9, -O(CH2)1-10-COOR6, -O(CH2)1-10CONR6R7,
-(понизок алкилен)COOR6, -CH=CH-COOR6, -CF3,
-CN, -NO2 и халоген;

R5 е 1-5 супституенти независно одбрани од
групата која се состои од -OR6, -O(CO)R6, O(CO)OR9, -O(CH2)1-5OR6, -O(CO)NR6R7, -NR6R7,
-NR6(CO)R7, -NR6(CO)OR9, -NR6(CO)NR7R8, NR6SO2R9, -COOR6, -CONR6R7, -COR6, -SO2NR6R7,
S(O)0-2R9, -O(CH2)1-10-COOR6, -O(CH2)1-10CONR6R7, (понизок алкилен)COOR6 и -CH=CH-COOR6;
R6, R7 и R8 се независно одбрани од групата која се
состои од водород, понизок алкил, арил и понизок
алкил супституиран со арил; и
R9 е понизок алкил, арил или понизок алкил
супституиран со арил, каде што наведениот алкил
или понизок алкил имаат од 1 до 6 јаглеродни
атоми, а арил значи фенил, нафтил, инденил,
тетрахидронафтил или инданил.
Има уште 12 патентни барања.

или негова фармацевтски прифатлива сол или
солват,
каде што:
Ar1 и Ar2 се независно одбрани од групата која се
состои од арил и арил супституиран со R4;
Ar3 е арил или арил супституиран со R5;
X, Y и Z се независно одбрани од групата која се
состои од -CH2-, -CH (понизок алкил)- и -C(дипонизок алкил)-;
R и R2 се независно одбрани од групата која
се состои од -OR6, -O(CO)R6, -O(CO)OR9 и O(CO)NR6R7;
R1 и R3 се независно одбрани од групата која се
состои од водород, понизок алкил и арил;
q е 0 или 1;
r е 0 или 1;
m, n и p се независно одбрани од 0, 1, 2, 3 или
4; под услов најмалку еден од q и r да биде 1, а
збирот на m, n, p, q и r да биде 1, 2, 3, 4, 5 или 6; и
под услов кога p е 0, а r е 1, збирот на m, q и n да
биде 1, 2, 3, 4 или 5;
R4 е 1-5 супституенти независно одбрани од
групата која се состои од понизок алкил, -OR6, O(CO)R6, -O(CO)OR9, -O(CH2)1-5OR6, -O(CO)NR6R7,
-NR6R7, -NR6(CO)R7, -NR6(CO)OR9, -NR6(CO)NR7R8,
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902378

		

(13)

Т1

(21)

(22)	22/11/2006

(51)

B 27K 3/08
2006/427

		
(30)

(45)	31/12/2007

200200700  08/05/2002  DK and
200201107  16/07/2300  DK

(96)

08/05/2003 EP03722303.9

(97)	23/08/2006 EP1501664
(73)

VKR HOLDING A/S
Tobaksvejen 10, DK-2860 Soborg, DK

(74)

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

(54)

ПОСТАПКА ЗА ОБРАБОТКА НА ДРВО КОРИС–
ТЕЈЌИ ТЕЧЕН НОСАЧ ПОД ВИСОК ПРИТИСОК
БЕЗ ДА СЕ ОШТЕТИ ДРВОТО

(57)

1. Метода за обработка на дрво осетливо на
оштетување кое има должина над критичната
должина користејќи флуиден носач кој има
критична точка на температура од 20-5СС и
притисок од 5-100 бари под притисок од барем 20
бари и температура под 65°С назначена со тоа
што на флуидот не му е дозволено да постои
во неговата течна форма во внатрешноста на
дрвото.
Има уште 23 патентни барања.

ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72)

HENRIKSEN, Ole;
LARSEN, Tommy;
IVERSEN, Steen, Brummersted and
FELSVANG, Karsten

902378
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(21)	2006/429

(22)	24/11/2006

		

(45)	31/12/2007

(30)

DKA200001294  01/09/2000  DK

(96)	29/08/2001 EP01610091.9
(97)	25/10/2006 EP1184103
(73)

CONSAFE ApS
c/o Metalvarefabriken Baltic A/S  
130 Amager Strandvej. 2300 Copenhagen, DK

(74)

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

(72)

Sebbelov, Lars Erik

(54)

ПОСТАПКА ЗА ПРОИЗВЕДУВАЊЕ ЗАОБЛЕН
МЕТАЛЕН КОНТЕЈНЕР, КАКО КОНТЕЈНЕР
И КАКО АПАРАТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА
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- Коничност и свиткување на ивиците на дел од
дното (11) на обвивката
- Монтирање на дното (9) од соодветен лимен
материјал и
- Притискање на обвивката (1) околу дното (9) при
што е предвидена додатна прстенеста површина
на дното (13) околу монтираното дно (9),
обележана со тоа  што обвивката (1) се проширува,
при што делот (17) кој се наоѓа непосредно
над делот на дното (11) значително посилно се
проширува отколку делот од дното (11)
и
дека повеќе проширениот дел (17) се притиска
околу дното (9) за да се стави додатната прстенеста
подна површина (13) околу монтираното дно (9).
Има уште 10 патентни барања.

ПОСТАПКАТА
(57)

1. Постапка за производство на контејнер од тенок
метал која опфаќа:
- Образување на обвивка (1) со свиткување
на во суштина четвороаголно, претпочитано
правоаголно парче тенок метал и поврзување (16)
на две во суштина паралелни странични ивици на
тенкиот метал, чии страни со тоа се сретнуваат

Patenti

902379

136 Glasnik 14/4 str.2-155 dekemvri 2007 Skopje

(51)

B67D 1/04

902356

(11)

B67D 1/08

(13)

Т1

B67D 1/14

(22)

06/12/2006

(21)	2006/436

(45)	31/12/2007

(96)	22/05/2003 EP03736368.6
(97)	15/11/2006 EP1506129
(73)

Heineken Supply Chain B.V.
2e Weteringplantsoen 21
1017 ZD Amsterdam, NL

(74)

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

(72)

VLOOSWIJK,Johannes, Jacobus, Thomas  and
SILLINCE, Mark, Erich

(54)

КОНТЕЈНЕР ЗА ПИЈАЛаК ОБЕЗБЕДЕН СО
ВЕНТИЛ ЗА ИЗДАВАЊЕ СО ПОДОБРЕНИ
РАБОТНИ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ПРОТИВ
КАПЕЊЕ

(57)

902356

1. Контејнер за пијалок (2), кој содржи куќиште
(80), тело поd притисок (19), вентил за
издавање (7) и канал за издавање (31) поврзан
со наведениот вентил за издавање, кој што е
обезбеден со зглобна рачка (41) која формира,
во положба на одмор при што вентилот е
затворен, агол со рамнина која е вертикална на
приближно вертикалната надолжна оска (4) од

вентилот за издавање, при што наведеното тело
под притисок (19) е обезбедено помеѓу зглобната
‘рачка и наведениот вентил, така што, при зглобно
движење на рачката од наведената положба
на одмор, телото под притисок е поместено и
вентилот е отворен од телото под притисок,
при што дел од куќиштето е распореден барем
делумно преку телото под притисок и е осигуран
на контејнерот, при што зглобната рачка е зглобно
поврзана на наведениот дел од куќиштето и има
површина под притисок (37) соседно на телото под
притисок, барем додека се притиска телото под
притисок надолу во или кон положба на отворање
на вентилот назначен со тоа, што телото под
притисок е обезбедено со поврзувачки средини
(17) кои го поврзуваат со вентилот, така што
канал (23) во телото под притисок од една страна,
е во флуидна врска со премин (63) од вентилот
и, од друга страна, е или може да биде донесен
во флуидна врска со каналот за издавање, и при
што обезбедени се средини (96,97) за, веднаш
по издавањето, на пијалокот и затворањето на
вентилот за издавање, да допуштат воздух во
каналот за издавање соседно на вентилот за
издавање за изедначување на притисокот и да
допуштат истекување на остатокот пијалок во
каналот за издавање.
Има уште 15 патентни барања.
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(73)

Trinity S.A.
23 rue Beaumontt, 1219 Luxembourg, LU

(74)

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

(72)
(54)

ZANDONELLA BALCO, Sandro
МЕТОДА И СИГУРНОСЕН УРЕД ЗА ЗАШТИТА
ОД ЗЕМЈОСПОЈНА ГРЕШКА

(57)

1. Метода за заштита од протекување струја кое
се создава при напојување на електричен уред
(16) поврзан со електрична мрежа (10), назначена
со тоа, што ги опфаќа следните фази:
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i) дефинирање на нулта референтна вредност
по пат на добивање, еднаш или повеќе пати,
сигнал (90u) пропорционален на протекувањето
на струја, без да се создаваат испитни струи на
протекување;
ii) создавање на испитна струја на протекување
и добивање на соодветен сигнал (90u)
пропорционален на истата, како испитна
вредност;
iii) откривање на стварните струи на протекување
и создавање на сигнал пропорционален на нив;
iv) добивање
на
пропорционален
сигнал
(90u), којшто е пропорционален на стварното
протекување на струи и исклучување на
електричниот уред (16) од електричната мрежа
(10), кога ќе се достигне опасна состојба која
одговара на добиен сигнал со вредност поголема
од граничната вредност.
Има уште 33 патентни барања.
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(51)

C 12N 15/19,

902367

(11)

A 61K 38/19,

(13)

Т1

A 61P 7/06,

(22)

05/03/2007

C 07K 14/52,

(45)	31/12/2007

C 12N 1/21, 5/10
(21)	2007/77		
(30)	19980105348P 23/10/1998 US

(Glu)n, при што n е 1 преку 20, и кога n е поголемо
од 1, до половина од Gly остатоците може да се
супституирани од друга амино киселина одбрана
од останатите 19 природни амино киселини или
нејзин стереоизомер;
(Glu)3Lys(Glu)4 (SEQ ID NO: 6);

(Glu)3AsnGlySer(Glu)2 (SEQ ID NO: 7);
(Glu)3Cys(Glu)4 (SEQ ID NO: 8);

(96)	22/10/1999 EP 99970998.3

GluProAsnGlu (SEQ ID NO: 9);

(97)

13/12/2006 EP 1124961 B1

Cys остаток; и

(73)

Amgen Inc.,

(CH2)n, при што n е 1 преку 20

(74)

One Amgen Center Drive Thousand Oaks,

Fc е Fc регион од имуноглобин;

California  91320-1799, US

n е 0 или 1;

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

m, p, q и r се секој независно одбрани од групата
која се состои од 0 и 1, при што барем едно од m
или p e 1, и дополнително при што ако m е 0 тогаш
q е 0, и ако p e 0, тогаш r e 0;

ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72)

LIU, Chuan-Fa;
FIEGE, Ulrich and
CHEETHAM, Janet

(54)

ТРОМБОПОЕТСКИ СОЕДИНЕНИЈА

(57)

1. Соединение кое се врзува со mpl рецептор која
ја содржи структурата

и негови физиолошки прифатливи соли.
Има уште 21 патентни барања.

(Fc)m-(L2)q-TMP1-(L1)n-TMP2-(L3)r-(Fc)p

назначен со тоа што TMP1 и TMP2 се
секој независно одбрани од групата на јадро
соединенија кои ја содржат структурата:

X2-X3-X4-X5-X6-X7-X8-X9-X10,
при што,

X2 е одбрано од групата која се состои од Glu,
Asp, Lys, и Val;
X3 е одбрано од групата која се состои од Glu и
Ala;
X4 е Pro;

X5 е одбрано од групата која се состои од Thr и
Ser;
X6 е одбрано од групата која се состои од Leu, IIe,
Val, Ala, и Phe;
X7 е одбрано од групата која се состои од Arg и
Lys;
X8 е одбрано од групата која се состои од Gln, Asn,
и Glu;
X9 е одбрано од групата која се состои од Trp, Tyr,
Cys, Ala, и Phe;
X10 е одбрано од групата која се состои од Leu, IIe,
Val, Ala, Phe, Met, и Lys;
и
при што L1, L2 и L3 се групи поврзувачи кои се секоја
независно одбрани од групите поврзувачи кои се
состојат од Yn, каде што Y е амино киселина која
природно се јавува или нејзин стереоизомер и n е
1 преку 20;

902367

Patenti

Glasnik

(51)

A 61K 31/402,

(11)

A 61P 3/04,

(13)

Т1

C 07D 207/32, 207/34,

(22)

05/03/2007

	207/36, 207/38, 207/42	

902354

(45)	31/12/2007

(21)

2007/78		

(30)

20010019172  06/08/2001  GB

(96)

06/08/2002 EP 02753136.7

(97)

10/01/2007 EP 1414440 B1

(73)

Action Pharma A/S
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назначено со тоа што
X е (CH2)n каде што n е 0, 1 или 2;

R1, R2, R3, R4 и R5 може да се исти или различни
и се одбрани од водород, халоген, алкил кој има
1 до 5 јаглеродни атоми, алкокси кој има 1 до 5
јаглеродни атоми, хидрокси, алкилсулфонилокси,
циано, нитро, трихалоалкил, сулфо и некој од
следниве структури:

c/o Forskerparken Brendstrupgardsvej 102
8200 Arhus N, DK
(74)

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

(72)

LUNDSTEDT, Torbjorn;
SKOTTNER, Anna;
BOMAN, Arne;
ANDERSSON, Per;
SEIFERT, Elisabeth and
ANDRIANOV, Victor

(54)

ДЕРИВАТИ НА N-ФЕНИЛПИРОЛ ГВАНАДИН
КАКО ЛИГАНДИ НА МЕЛАНОКОРТИН РЕЦЕП–
ТОР

(57)

1. Соединение со општата формула (I), и негови
таутомерски форми

и/или два од R1, R2, R3, R4 и R5 може заедно да
формираат метилендиокси или етилендиокси
средина;
R6, R7, R8 и R9 се исти или различни и се
одбрани од водород, халоген, алкил кој има 1
до 5 јаглеродни атоми, алкокси кој има 1 до 5
јаглеродни атоми, хидрокси, амини (примарни,
секундарни или терцијарни) кои имаат 0, 1 или
2 јаглеродни атоми, циано, нитро, трихалоалкил,
амид или сулфо, и z каде прикажаното ја
претставува точката на прикачување на остатокот
на фенил или пирол прстенот;
или негова фармаколошки активна сол.
Има уште 42 патентни барања.

Patenti

902354

140 Glasnik 14/4 str.2-155 dekemvri 2007 Skopje

(51)

C 07K 5/06

902361

(11)

		

(13)

Т1

(21)

(22)

05/03/2007

2007/79

		

(57)

1. Соединенија со формулата (I):

(45)	31/12/2007

(30)	19980005243 27/04/1998 FR
(96)	26/04/1999 EP 99915834.8
(97)

10/01/2007 EP 1073673 B1

(73)

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

(74)

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

COLLADANT, Colette  and

во форма на мешавина 9S1R + 9S1S, каде што R
претставува атом на водород, радикал на алкил
или аралкил кој може да содржи до 18 јаглеродни
атоми, при што аминската група може да биде
слободна или заштитена.

LARKIN, John, Patrick

Има уште 14 патентни барања.

1000, Скопје
(72)

CROCQ, Veronique;  
ROUSSEL, Patrick;  

(54)

ДЕРИВАТИ НА ОКТАХИДРО-6,   10-ДИОКСО6Н-ПИРИДАЗИНО /1,2-А// 1,2/ДИАЗЕПИН-1КАРБОКСИЛНА КИСЕЛИНА, ПОСТАПКА НА
ДОБИВАЊЕ И УПОТРЕБА ЗА Подготвување 
ТЕРАПЕВТСКИ АКТИВНИ СОЕДИНЕНИЈА

A 61K 31/135,

(11)

902341

A 61P 25/00, 43/00

(13)

Т1

(21)	2007/80

(22)

05/03/2007

		

(45)	31/12/2007

(51)

(30)

(57)

1. Лек којшто содржи (S)-2-N-пропиламино5-хидрокситетралин,
негови
фармацевтски
прифатливи соли или пролекови, кадешто
пролекот има општа формула I

20031059528  18/12/2003  DE

(96)	13/12/2004 EP04803781.6
(97)	14/03/2007 EP 1694318
(73)

SCHWARZ PHARMA AG
Alfred-Nobel-Strasse 10  
40789 Monheim/Rhld, DE

(74)

(S)-2-N-ПРОПИЛАМИНО-5-ХИДРОКСИ–

каде што R1 е избран од групата ацил,
алкоксикарбонил, циклоалкоксикарбонил, арило–
ксикарбонил, аралоксилкарбонил, ацетал, кетал,
-C(O)NR2R3, -C(O)NHR2, -P(O2H)OR2, -P(O2H)R2,
кадешто R2 и R3 во секој случај се избрани од
H, C1-6 алкил, C3-10 циклоалкил, бензил или
фенил.

ТЕТРАЛИН КАКО D3-АГОНИСТ

Има уште 5 патентни барања.

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

(72)

SCHELLER, Dieter and
HANSEN, Klaus

(54)

902361

Patenti

Glasnik

(51)

C 22F 1/04,

(11)

902359

C 22C 21/02,

(13)

Т1

C 22F 1/043	

(22)

09/03/2007

(21)	2007/82	

(45)	31/12/2007

(30)	20010001733 05/11/2001 AT
(96)

05/11/2002 EP 02774155.2

(97)

03/01/2007 EP 1442150 B1

(73)

SALZBURGER ALUMINIUM
AKTIEN–GESELLSCHAFT
Lend 25  A-5651 Lend, AT

(74)

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

(72)

OGRIS Erhard;
UGGOWITZER Peter and
WOHRER Josef

(54)

ЛЕГУРИ

НА

АЛУМИНИУМ-СИЛИЦИУМ

(57)
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1. Процес на термален третман за подобрување на
растегливоста на производите кои се состојат од
гипс или  ковано железо, преферирајки збогатена
или прочистена алуминум-силиконска легура во
еутетична фаза (фаза на точка на топење или
на мрзнење), којашто легура по избор содржи
други легурни и/или контаминирачки елементи
како што се магнезиум, манганенс, железо и
слични споменати производи кои се носители на
прекалувачки третман и субсеквентно стареење,
карактеризирано во тоа што прекалувањето
е предизвикано како шок прекалување кое се
состои од брзо затоплување на материјалот до
прекалувачка температура од 4000С до 5550С,
одржувајки го на оваа температура на период на
држење од најмногу 14.8 минути, и субсеквентно
присилно ладење на основна собна температура.
Има уште 11 патентни барања.

КОИ

ИМААТ ПОДОБРЕНИ МЕХАНИЧКИ СВОЈСТВА

Patenti
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(51)

B 31B 37/02, 19/10, 37/00,
B 65H 23/188

(11)

902371

(13)

Т1

(21)	2007/83	

(22)	13/03/2007

		

(45)	31/12/2007

(30)

19981024797  03/06/1998  DE

(96)	29/04/1999 EP 99107472.5
(97)

07/03/2007 EP 0962309 B1

(73)

INDAG Gesellschaft fur Industriebedarf mbH &
Co. Betriebs KG
Rudolf-Wild Strasse 4-6,
69214 Eppelheim/Heidelberg, DE

(74)

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

(54)

НАПРАВА ЗА ПРАВЕЊЕ ЌЕСИЧКИ И ПОС–
ТАПКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЌЕСИЧКИте

(57)

902371

1. Постапка за производство на фолиени кесички,
пред се фолиени кесички   за пијалоци (2), при
која се доставуваат најмалку две фолии (4, 6), кои
служат како странични фолии (8) на фолиената
кесичка, фолиите се ставаат една врз друга и се
поврзуваат со секој страничен раб на фолиената
кесичка, така меѓусебно   поврзаните фолии
се пренесуваат и се сечат долж поврзувањето

за да се добијат поединечни фолии, при што
со истегнување на соодветната кесичка се
израмнуваат   евентуално настанатите разлики
во количините на фолиениот материјал, кои се  
предвидуваат од најмалку две фолии (4, 6) во
доставата (20) за една фолиена кесичка, за една
фолиена кесичка се подготвува помала количина
на фолиен материјал, при што истегнувањето
се постигнува со тоа што фолијата (4, 6) на две
меѓусено раздалечени места за притегнување
(54, 56)   во доставата (20)   се   држи кратко со
помош на механизми за затегнување (48, 50) и
со истовремено зголемување на затегнатоста
на фолијата помеѓу двете места за држење (54,
56), која се постигнува со еден механизам за
истегнување (52) независно од   механизмите
за затегнување (48, 50) и при тоа евентуално
настанатите разлики во количините на фолиениот
материјал се откриваат со помош на сензори,
означена со тоа што, сензорите се поставени во
правец на механизмите за затегнување на една
врз друга поставените и се уште не заварените
фолии.
Има уште 17 патентни барања.
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pregledi
PREGLED NA objavENI PATENTI SPORED ME\UNARODNATA KLASIFIKACIJA NA PATENTITE
(51)
kod po Me|unarodnata klasifikacija na patentite (MKP)
(51)
kod po Me|unarodnata klasifikacija na patentite (MKP) - osnoven
(11,13) registarski broj na dokumentot, vid na dokumentot
(51)		

A01H5/00
A01H5/10
A43B3/16
A43D11/00
A61K31/192	
A61K31/195
A61K31/216
A61K31/381	
A61K31/40
A61K31/41
A61K31/415
A61K31/42	
A61K31/437
A61K31/445
A61K31/4985
A61K31/50
A61K36/15
A61K9/20
A61K9/50
A61P1/04
A61P3/10
A61P31/04
A61P35/00
A61P9/04
B67D1/04
B67D1/08
B67D1/14
C07D209/22
C07D209/24
C07D209/42
C07D401/04
C07D401/12
C07D405/14
C07D487/04
C07D498/22
C07K5/06
C12N15/82
Patenti

(51) osnoven

C12N15/82
C12N15/82
A43B3/16
A43B3/16
A61K31/216
A61K31/216
A61K31/216
A61K31/381	
C07D401/12
C07D403/04
A61K31/42	
A61K31/42	
C07D498/22
A61K31/445
C07D487/04
A61K31/50
A61K36/15
A61K31/42	
A61K31/42	
A61K31/381	
C07D487/04
C07D498/22
A61K31/50
A61K31/216
B67D1/04
B67D1/04
B67D1/04
C07D401/12
C07D401/12
C07K5/06
A61K31/445
C07D401/12
A61K31/445
C07D487/04
C07D498/22
C07K5/06
C12N15/82

(11,13)

902289 T1
902289 T1
902271 T1
902271 T1
902258 T1
902258 T1
902258 T1
902275 T1
902257 T1
902306 T1
902268 T1
902268 T1
902304 T1
902291 T1
902293 T1
902266 T1
902256 T1
902268 T1
902268 T1
902275 T1
902293 T1
902304 T1
902266 T1
902258 T1
902356 T1
902356 T1
902356 T1
902257 T1
902257 T1
902269 T1
902291 T1
902257 T1
902291 T1
902293 T1
902304 T1
902269 T1
902289 T1

(51)		

A01H11/00
A01N25/04
A01N25/10
A01N43/653
A23J3/16
A43B13/26
A43B3/14
A43B7/12
A61F13/00
A61K31/00
A61K31/085
A61K31/135
A61K31/15
A61K31/155
A61K31/155
A61K31/155
A61K31/16
A61K31/165
A61K31/19
A61K31/197
A61K31/205
A61K31/22	
A61K31/35
A61K31/381
A61K31/381	
A61K31/397
A61K31/397
A61K31/40
A61K31/40
A61K31/40
A61K31/401
A61K31/401
A61K31/402	
A61K31/4025
A61K31/4025
A61K31/4035
A61K31/415

(51) osnoven

C12N15/82
A01N25/04
A01N25/04
A01N43/653
A23J3/16
A43B3/14
A43B3/14
A43B3/14
A61F13/00
A61K31/00
A61K31/085
A61K31/135
A61K31/15
A61K31/4035
C07C279/00
C07C381/00
C07C235/20
C07C271/22	
A61K9/00
A61K9/08
A61K31/205
A61K31/205
A61K9/00
C07D333/20
A61K31/381	
A61K31/397
A61K31/397
A61K31/40
A61K9/00
C07D209/52
C07D207/22
C07D207/22
A61K31/402	
C07D207/22
C07D207/22
A61K31/4035
C07D471/04

(11,13)

902321 T1
902325 T1
902325 T1
902279 T1
902330 T1
902347 T1
902347 T1
902347 T1
902309 T1
902267 T1
902351 T1
902341 T1
902276 T1
902350 T1
902284 T1
902339 T1
902314 T1
902294 T1
902368 T1
902308 T1
902300 T1
902300 T1
902368 T1
902311 T1
902331 T1
902315 T1
902329 T1
902255 T1
902368 T1
902286 T1
902377 T1
902380 T1
902354 T1
902377 T1
902380 T1
902350 T1
902281 T1
Pregledi
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(51)		

A61K31/4162
A61K31/421
A61K31/425
A61K31/427
A61K31/435
A61K31/435
A61K31/435
A61K31/437
A61K31/437
A61K31/437
A61K31/439
A61K31/44
A61K31/44
A61K31/44
A61K31/44
A61K31/44
A61K31/44
A61K31/44
A61K31/4412
A61K31/444
A61K31/445
A61K31/4468
A61K31/4468
A61K31/451	
A61K31/47
A61K31/4709
A61K31/4709
A61K31/4745
A61K31/485
A61K31/495
A61K31/497
A61K31/497
A61K31/5025
A61K31/5025
A61K31/505
A61K31/505
A61K31/517
A61K31/519
A61K31/535
A61K31/5377
A61K31/55
A61K31/55
A61K31/55
A61K31/56
A61K31/65
A61K31/66
Pregledi

(51) osnoven

C07D487/04
C07D263/20
A61K31/425
C07D275/03
C07D401/04
A61K31/437
A61K31/44
C07D471/04
C07D409/12
A61K31/437
C07D453/02
A61K9/28
C07D213/42
A61K31/40
C07C279/00
A61K31/66
A61K31/44
A61K31/44
C07D211/86
C07D471/04
C07D401/04
C07D211/58
A61K31/4468
A61K31/451	
A61K31/44
A61K31/00
C07D487/04
A61K31/00
A61F13/00
C07D213/42
C07D417/14
C07D417/14
C07D487/04
A61K31/5025
C07D211/86
A61K31/44
A61K31/00
A61K31/00
A61K31/44
A61K31/5025
C07D409/12
A61K31/55
A61K31/44
A61K9/00
A61K31/44
A61K31/66

(11,13)

902374 T1
902292 T1
902324 T1
902365 T1
902298 T1
902358 T1
902332 T1
902261 T1
902295 T1
902358 T1
902296 T1
902264 T1
902259 T1
902255 T1
902284 T1
902344 T1
902357 T1
902332 T1
902260 T1
902261 T1
902299 T1
902262 T1
902302 T1
902320 T1
902332 T1
902267 T1
902374 T1
902267 T1
902309 T1
902259 T1
902254 T1
902288 T1
902265 T1
902287 T1
902260 T1
902332 T1
902267 T1
902267 T1
902332 T1
902287 T1
902295 T1
902362 T1
902357 T1
902368 T1
902332 T1
902344 T1

(51)		

A61K31/66
A61K31/66
A61K31/70
A61K31/70
A61K31/70
A61K31/7024
A61K31/7048
A61K35/12	
A61K38/00
A61K38/04
A61K38/12	
A61K38/13	
A61K38/16
A61K38/17
A61K38/17
A61K38/18
A61K38/19
A61K38/20
A61K38/21	
A61K38/21	
A61K38/23	
A61K38/24
A61K38/27
A61K38/36
A61K38/55
A61K39/00
A61K39/12
A61K39/12	
A61K39/12	
A61K39/385
A61K39/385
A61K39/395
A61K39/395
A61K45/00
A61K45/06
A61K47/00
A61K47/02	
A61K47/36
A61K47/38
A61K49/00
A61K9/00
A61K9/08
A61K9/10
A61K9/14
A61K9/14
A61K9/16

(51) osnoven

A61K31/66
A61K31/66
A61K31/7024
C07H17/08
C12N15/30
A61K31/7024
C07H17/08
A61K35/12	
A61K38/00
A61K38/04
A61K38/00
C07K7/64
C12N15/30
A61K38/17
A61K39/395
C07K14/495
C12N15/19
A61K38/21	
A61K38/21	
A61K38/21	
A61K9/00
A61K38/24
C07K14/60
A61K38/36
C07K5/06
A61K39/00
C12N7/02
A61K39/12	
A61K39/12	
A61K39/12	
A61K39/00
A61K39/395
C12N15/30
A61K9/00
A61K31/397
A61K31/381	
A61K9/00
A61K9/16
A61K9/00
A61K49/00
A61K9/00
A61K9/08
A61K9/10
A61K9/14
A61K9/72	
A61K9/16

(11,13)

902344 T1
902348 T1
902274 T1
902316 T1
902322 T1
902274 T1
902307 T1
902317 T1
902370 T1
902303 T1
902370 T1
902312 T1
902322 T1
902278 T1
902280 T1
902282 T1
902367 T1
902373 T1
902373 T1
902373 T1
902368 T1
902277 T1
902273 T1
902263 T1
902313 T1
902290 T1
902283 T1
902336 T1
902363 T1
902336 T1
902290 T1
902280 T1
902322 T1
902368 T1
902329 T1
902331 T1
902368 T1
902353 T1
902368 T1
902285 T1
902368 T1
902308 T1
902333 T1
902334 T1
902335 T1
902353 T1
Patenti

Glasnik

(51)		

A61K9/20
A61K9/28
A61K9/70
A61K9/72	
A61K9/72	
A61K9/72	
A61L31/06
A61L31/16
A61P1/16
A61P11/00
A61P11/00
A61P11/00
A61P11/06
A61P11/06
A61P13/00
A61P13/12
A61P13/12	
A61P13/12	
A61P13/12	
A61P15/02	
A61P15/06
A61P15/08
A61P15/10
A61P15/10
A61P15/18
A61P17/00
A61P17/00
A61P19/00
A61P19/02	
A61P19/10
A61P19/10
A61P25/00
A61P25/00
A61P25/00
A61P25/00
A61P25/00
A61P25/00
A61P25/00
A61P25/16
A61P25/28
A61P25/28
A61P25/28
A61P25/28
A61P25/28
A61P25/28
A61P25/28
Patenti

(51) osnoven

A61K9/28
A61K9/28
A61F13/00
A61K9/10
A61K9/14
A61K9/72	
A61L31/06
A61L31/06
A61K31/66
C07D471/04
A61K38/17
A61K31/44
C07D409/12
A61K31/66
A61K31/5025
C07D471/04
A61K39/395
A61K31/205
A61K31/66
A61K31/085
C07D409/12
A61K38/24
C07D409/12
A61K31/66
C07D409/12
C07D471/04
A61K31/397
C07D409/12
A61K38/04
C07D409/12
A61K31/66
C07D471/04
A61K35/12	
A61K31/451	
C07D207/22
C07D207/22
A61K31/5025
A61K31/135
A61K31/381	
A61K31/15
C07D417/14
A61K39/00
C07D333/20
A61K31/55
C07D417/14
A61K31/66

(11,13)

902264 T1
902264 T1
902309 T1
902333 T1
902334 T1
902335 T1
902352 T1
902352 T1
902348 T1
902281 T1
902278 T1
902357 T1
902295 T1
902348 T1
902287 T1
902281 T1
902280 T1
902300 T1
902348 T1
902351 T1
902295 T1
902277 T1
902295 T1
902348 T1
902295 T1
902281 T1
902329 T1
902295 T1
902303 T1
902295 T1
902348 T1
902281 T1
902317 T1
902320 T1
902377 T1
902380 T1
902287 T1
902341 T1
902331 T1
902276 T1
902254 T1
902290 T1
902311 T1
902362 T1
902288 T1
902348 T1
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(51)		

A61P27/00
A61P27/02
A61P29/00
A61P29/00
A61P29/00
A61P3/00
A61P3/00
A61P3/04
A61P3/06
A61P3/10
A61P31/04
A61P31/12	
A61P31/18
A61P31/53
A61P33/02
A61P33/06
A61P35/00
A61P35/00
A61P35/00
A61P35/00
A61P35/00
A61P35/00
A61P35/00
A61P35/00
A61P35/00
A61P35/00
A61P35/04
A61P35/04
A61P37/06
A61P41/00
A61P43/00
A61P43/00
A61P43/00
A61P5/06
A61P5/48
A61P7/02	
A61P7/06
A61P9/00
A61P9/00
A61P9/00
A61P9/00
A61P9/00
A61P9/02	
A61P9/04
A61P9/06
A61P9/06

(51) osnoven

A61K31/44
C07D409/12
C07D471/04
C07D211/86
C07D409/12
C07D471/04
C07C235/20
A61K31/402	
A61K31/397
C07D251/10
C07D263/20
A61K39/12	
C07D401/04
C07D251/10
C12N15/30
C07D323/02
A61K39/12	
C07D471/04
A61K31/00
C07K14/60
C07D471/04
C07D409/12
C07D487/04
C07D275/03
A61K31/437
A61K31/44
A61K31/00
C07D409/12
C07D409/12
A61K38/00
C07D453/02
A61K31/44
A61K31/135
C07K14/60
A61K31/66
A61K31/7024
C12N15/19
C07D471/04
C07D409/12
A61K35/12	
A61K31/5025
A61K31/44
A61K31/44
A61K31/44
C07C271/22	
C07C381/00

(11,13)

902357 T1
902295 T1
902281 T1
902260 T1
902295 T1
902281 T1
902314 T1
902354 T1
902315 T1
902305 T1
902292 T1
902336 T1
902298 T1
902305 T1
902322 T1
902364 T1
902336 T1
902281 T1
902267 T1
902273 T1
902261 T1
902295 T1
902374 T1
902365 T1
902358 T1
902332 T1
902267 T1
902295 T1
902295 T1
902370 T1
902296 T1
902357 T1
902341 T1
902273 T1
902348 T1
902274 T1
902367 T1
902281 T1
902295 T1
902317 T1
902287 T1
902357 T1
902357 T1
902357 T1
902294 T1
902339 T1
Pregledi
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(51)		

A61P9/06
A61P9/08
A61P9/10
A61P9/10
A61P9/10
A61P9/10
A61P9/10
A61P9/10
A61P9/12
A61P9/12	
A61P9/12	
B21D51/26
B27K3/08
B31B19/10
B31B37/00
B31B37/02
B65B61/20
B65D25/28
B65D43/02
B65D43/16
B65D8/04
B65H23/188
C04B14/30
C04B28/04
C07C233/11	
C07C233/65
C07C233/87
C07C235/20
C07C235/38
C07C271/22	
C07C275/24
C07C275/28
C07C277/08
C07C279/00
C07C279/20
C07C311/06
C07C311/13	
C07C311/19
C07C335/12	
C07C335/16
C07C381/00
C07C69/675
C07D207/22
C07D207/22
C07D207/32
C07D207/34
Pregledi

(51) osnoven

A61K31/66
C07D409/12
A61K31/397
C07D409/12
A61K38/00
C07C381/00
A61K31/66
A61K31/44
C07D409/12
A61K31/66
A61K31/44
B21D51/26
B27K3/08
B31B37/02
B31B37/02
B31B37/02
B65B61/20
B65D43/16
B65D43/16
B65D43/16
B21D51/26
B31B37/02
C04B14/30
C04B14/30
C07C271/22	
A61K31/66
C07C271/22	
C07C235/20
C07C271/22	
C07C271/22	
C07C271/22	
C07C271/22	
A61K31/4035
C07C279/00
A61K31/4035
C07C271/22	
C07C271/22	
C07C271/22	
C07C271/22	
C07C271/22	
C07C381/00
C12P7/62	
C07D207/22
C07D207/22
A61K31/402
A61K31/402

(11,13)

902348 T1
902295 T1
902315 T1
902295 T1
902370 T1
902339 T1
902348 T1
902357 T1
902295 T1
902348 T1
902357 T1
902379 T1
902378 T1
902371 T1
902371 T1
902371 T1
902270 T1
902355 T1
902355 T1
902355 T1
902379 T1
902371 T1
902360 T1
902360 T1
902294 T1
902348 T1
902294 T1
902314 T1
902294 T1
902294 T1
902294 T1
902294 T1
902350 T1
902284 T1
902350 T1
902294 T1
902294 T1
902294 T1
902294 T1
902294 T1
902339 T1
902310 T1
902377 T1
902380 T1
902354 T1
902354 T1

(51)		

C07D207/36
C07D207/38
C07D207/42
C07D209/18
C07D209/46
C07D209/52
C07D211/58
C07D211/86
C07D211/88
C07D213/40
C07D213/40
C07D213/42
C07D213/74
C07D213/75
C07D215/12
C07D221/00
C07D231/40
C07D233/48
C07D233/54
C07D235/00
C07D237/20
C07D239/22
C07D239/42
C07D239/42
C07D241/12
C07D241/20
C07D251/10
C07D251/52
C07D251/72
C07D261/12
C07D263/20
C07D275/03
C07D285/12
C07D295/22
C07D307/33
C07D307/58
C07D307/66
C07D319/04
C07D323/02
C07D333/20
C07D333/20
C07D401/04
C07D401/04
C07D401/04
C07D401/06
C07D401/10

(51) osnoven

A61K31/402
A61K31/402
A61K31/402
C07D487/04
A61K31/4035
C07D209/52
C07D211/58
C07D211/86
A61K31/451
C07C271/22
C07C279/00
C07D213/42
C07D213/42
A61K31/425
C07D213/42
C07D471/04
A61K31/425
A61K31/425
C07C271/22
C07D471/04
A61K31/425
C07D211/86
C07D213/42
A61K31/425
C07D213/42
A61K31/425
C07D251/10
C07D251/10
C07D251/10
C07D263/20
C07D263/20
C07D275/03
A61K31/425
C07D213/42
C07D263/20
C07D263/20
A61K31/425
C12P7/62
C07D323/02
C07D213/42
C07D333/20
C07D401/04
C07D401/04
C07D209/52
C07D209/52
C07D209/52

(11,13)

902354 T1
902354 T1
902354 T1
902265 T1
902350 T1
902286 T1
902262 T1
902260 T1
902320 T1
902294 T1
902284 T1
902259 T1
902259 T1
902324 T1
902259 T1
902281 T1
902324 T1
902324 T1
902294 T1
902281 T1
902324 T1
902260 T1
902259 T1
902324 T1
902259 T1
902324 T1
902305 T1
902305 T1
902305 T1
902292 T1
902292 T1
902365 T1
902324 T1
902259 T1
902292 T1
902292 T1
902324 T1
902310 T1
902364 T1
902259 T1
902311 T1
902298 T1
902299 T1
902286 T1
902286 T1
902286 T1
Patenti

Glasnik

(51)		

C07D401/12
C07D401/12
C07D401/12
C07D401/12
C07D401/12
C07D401/14
C07D401/14
C07D403/04
C07D403/04
C07D403/04
C07D403/04
C07D403/06
C07D403/06
C07D403/10
C07D403/14
C07D403/14
C07D405/06
C07D405/06
C07D405/06
C07D405/08
C07D405/12
C07D405/12
C07D405/12
C07D405/14
C07D405/14
C07D405/14
C07D409/06
C07D409/10
C07D409/10
C07D409/12
C07D409/12
C07D409/12
C07D413/04
C07D413/10
C07D413/12
C07D417/04
C07D417/06
C07D417/10
C07D417/12
C07D417/12
C07D417/12
C07D417/12
C07D417/14
C07D417/14
C07D419/08
C07D453/02
Patenti

(51) osnoven

C07D213/42
C07D409/12
C07D207/22
C07D207/22
C07D209/52
C07D417/14
C07D417/14
C07D403/04
C07D207/22
C07D207/22
C07D209/52
C07D207/22
C07D207/22
C07D209/52
C07D207/22
C07D207/22
C07D207/22
C07D207/22
C07D209/52
C07D323/02
C07D409/12
C07D207/22
C07D207/22
C07D207/22
C07D207/22
C07D323/02
C07D209/52
C07D333/20
C07D209/52
C07D409/12
C07D207/22
C07D207/22
C07D263/20
C07D263/20
C07D209/52
C07D263/20
C07D209/52
C07D263/20
C07D213/42
C07D207/22
C07D207/22
A61K31/425
C07D417/14
C07D417/14
C07D323/02
C07D453/02

(11,13)

902259 T1
902295 T1
902377 T1
902380 T1
902286 T1
902254 T1
902288 T1
902306 T1
902377 T1
902380 T1
902286 T1
902377 T1
902380 T1
902286 T1
902377 T1
902380 T1
902377 T1
902380 T1
902286 T1
902364 T1
902295 T1
902377 T1
902380 T1
902377 T1
902380 T1
902364 T1
902286 T1
902311 T1
902286 T1
902295 T1
902377 T1
902380 T1
902292 T1
902292 T1
902286 T1
902292 T1
902286 T1
902292 T1
902259 T1
902377 T1
902380 T1
902324 T1
902254 T1
902288 T1
902364 T1
902296 T1
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(51)		

C07D471/04
C07D471/04
C07D471/04
C07D471/04
C07D473/06
C07D487/04
C07D487/04
C07D491/04
C07D493/10
C07D495/04
C07D521/00
C07F9/6558
C07H17/08
C07H17/08
C07H19/19
C07J71/00
C07K14/00
C07K14/00
C07K14/01
C07K14/44
C07K14/47
C07K14/475
C07K14/495
C07K14/52
C07K14/535
C07K14/565
C07K14/60
C07K14/705
C07K14/71	
C07K14/715
C07K14/81	
C07K16/00
C07K16/20
C07K19/00
C07K19/00
C07K5/06
C07K5/06
C07K7/64
C12N1/21
C12N15/12
C12N15/13
C12N15/19
C12N15/30
C12N15/62
C12N15/62
C12N15/62

(51) osnoven

C07D471/04
C07D471/04
C07D409/12
C07D263/20
C07D473/06
C07D487/04
C07D487/04
C07D403/04
C07D323/02
C07D403/04
C07D323/02
C07D263/20
C07H17/08
C07H17/08
C07H19/19
C07J71/00
C07K14/00
C07K14/00
C12N15/70
C12N15/30
A61K39/00
C12N15/70
C07K14/495
C12N15/19
C12N15/70
C07K14/565
C07K14/60
C07K14/705
C07K14/495
C12N5/06
C07K5/06
A61K38/00
C12N15/30
A61K39/12	
C07K14/565
C07K5/06
C07K5/06
C07K7/64
C12N15/19
C12N5/06
A61K39/395
C12N15/19
C12N15/30
A61K39/12
C07K14/565
C12N15/30

(11,13)

902281 T1
902261 T1
902295 T1
902292 T1
902369 T1
902265 T1
902374 T1
902306 T1
902364 T1
902306 T1
902364 T1
902292 T1
902307 T1
902316 T1
902372 T1
902338 T1
902323 T1
902337 T1
902346 T1
902322 T1
902290 T1
902346 T1
902282 T1
902367 T1
902346 T1
902301 T1
902273 T1
902376 T1
902282 T1
902366 T1
902313 T1
902370 T1
902322 T1
902336 T1
902301 T1
902313 T1
902361 T1
902312 T1
902367 T1
902366 T1
902280 T1
902367 T1
902322 T1
902336 T1
902301 T1
902322 T1
Pregledi
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(51)		

C12N15/70
C12N15/82
C12N15/86
C12N5/06
C12N5/10
C12N7/02
C12N9/10
C12N9/20
C12N9/26
C12P17/06
C12P21/02
C12P7/62	
C22C21/02	
C22F1/04
C22F1/043	
H02H3/33

(51) osnoven

C12N15/70
C12N15/82
C12N15/86
C12N5/06
C12N15/19
C12N7/02
C12N15/82
C12P7/62
C12N9/26
C12P7/62	
C12N15/82
C12P7/62	
C22F1/04
C22F1/04
C22F1/04
H02H3/33

(11,13)

(51)		

(51) osnoven

(11,13)

902346 T1
902321 T1
902297 T1
902366 T1
902367 T1
902283 T1
902321 T1
902310 T1
902327 T1
902310 T1
902321 T1
902310 T1
902359 T1
902359 T1
902359 T1
902375 T1

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

(73) Apoxis SA and Biogen Idec MA Inc.
(51) C 07K 14/705		
(11,13) 902376 T1
			
		
Action Pharma A/S
		
A 61K 31/402,
		
A 61P 3/04,
C 07D 207/32, 207/34, 207/36,
		207/38, 207/42				
902354 T1
			
		
Adolf Wurth Gmbh &Co.KG
B 65D 43/16, 25/28, 43/02
902355 T1
			
		
ALFA WASSERMANN S.p.A.
C 07D 498/22,
		
A 61K 31/437,
		
A 61P 31/04				
902304 T1
			
		
Allelix Neuroscience Inc. and
		
NPS Allelix Corp.
C 07D 333/20,
		
A 61K 31/381,
		
A 61P 25/28,
C 07D 409/10
902311 T1
			
		
Almirall AG
C 07D 453/02,
		
A 61K 31/439,
		
A 61P 43/00				
902296 T1
			
		
Amgen Inc.,
		
A 61K 38/21, 38/20, 38/21	
902373	T1
			
C 12N 15/70,
		
C 07K 14/01, 14/475, 14/535
902346 T1
			
		
A 61K 9/16, 47/36				
902353	T1
			
C 12N 15/19,
		
A 61K 38/19,
		
A 61P 7/06,
		
C 07K 14/52,
C 12N 1/21, 5/10
902367 T1

Patenti

Applied Research Systems
ARS Holding N.V.
(51) A 61K 38/24,
		
A 61P 15/08			(11,13) 902277 T1
			
C 07D 207/22,
		
A 61K 31/401, 31/4025,
		
A 61P 25/00,
C 07D 401/12, 403/04,
		
403/06, 403/14, 405/06,
		
405/12, 405/14, 409/12,
		
417/12				
902377 T1
			
C 07D 207/22,
		
A 61K 31/401, 31/4025,
		
A 61P 25/00,
C 07D 401/12, 403/04,
		
403/06, 403/14, 405/06,
		
405/12, 405/14, 409/12,
		
417/12				
902380 T1
			
		
C 07K 14/00				
902323	T1
			
C 07J 71/00
902338 T1
			
C 12N 5/06,
		
C 07K 14/715,
C 12N 15/12
902366 T1
			
		
Asici, Yasar, Bozkurt and
		
Okyay, Necati	
A 43B 3/16,
A 43D 11/00
902271 T1
			
AstraZeneca AB
C 07D 211/58,
		
A 61K 31/4468				
902262	T1
			
C 07D 213/42,
		
A 61K 31/44, 31/495,
C 07D 213/74, 215/12,
		239/42, 241/12, 295/22,
		333/20, 401/12, 417/12			
902259 T1
(73)

Pregledi
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(51)
		
		

C 07D 211/86,
A 61K 31/4412, 31/505,
A 61P 29/00,
C 07D 239/22
(11,13) 902260 T1
			
		
A 61K 31/425,
C 07D 213/75, 231/40, 233/48,
		237/20, 239/42, 241/20, 285/12,
		307/66, 417/12				
902324 T1
			
		
C 07K 5/06,
		
A 61K 38/55,
		
C 07K 14/81				
902313	T1
			
		
C 07C 235/20,
		
A 61K 31/16,
		
A 61P 3/00				
902314 T1
			
		
AstraZeneca UK Limited	
		
C 12P 7/62,
		
C 07C 69/675,
C 07D 319/04,
C 12N 9/20,
		
C 12P 17/06				
902310 T1
			
		
Aventis Pharma S.A.
		
C 07K 5/06				
902361	T1
			
		
BASF AKTIENGESELLSCHAFT
A 01N 41/10
902272 T1
			
Bayer Pharmaceuticals Corp.
		
A 61K 31/44, 31/435, 31/47,
		31/505, 31/535, 31/65,
		
A 61P 35/00				
902332	T1
			
		
Biogen Idec MA Inc.
		
C 07K 14/565, 19/00,
C 12N 15/62
902301 T1
			
		
Biogen Idec MA Inc. and
		
IMPERIAL COLLEGE OF SCIENCE,
		
TECHNOLOGY AND MEDICINE
		
A 61K 39/395, 38/17,
		
A 61P 13/12,
C 12N 15/13
902280 T1
			
		
C.B.F. Leti S.A.
C 12N 15/30,
		
A 61K 31/70, 38/16, 39/395,
		
A 61P 33/02,
		
C 07K 14/44, 16/20,
C 12N 15/62
902322 T1
			
Pregledi

(73)
(51)

CELGENE CORPORATION
A 61K 31/445,
C 07D 401/04, 405/14
(11,13) 902291 T1
			
C 07D 401/04,
		
A 61K 31/445				
902299 T1
			
		
CHIESI FARMACEUTICI S.p.A
		
A 61K 9/72, 9/14				
902335 T1
			
		
A 61K 9/10, 9/72				
902333	T1
			
		
A 61K 9/14, 9/72				
902334 T1
			
		
CIMENTS FRANCAIS
C 04B 14/30, 28/04
902360 T1
			
		
CONSAFE ApS
B 21D 51/26,
B 65D 8/04
902379 T1
			
		
Crosscare Research  & Development 
Limited
		
A 61K 49/00				
902285 T1
			
		
CV THERAPEUTICS, INC
		
A 61L 31/06, 31/16				
902352	T1
			
		
DANISCO SUGAR Oy
C 12N 9/26
902327 T1
			
		
DEUTSCHE SISI-WERKE GmbH & Co.
Betriebs KG and
		
PIOFLEX Kunststoff in Form GmbH &
Co.OHG
B 65B 61/20
902270 T1
			
		
Divapharma Chur AG
		
A 61K 36/15				
902256 T1
			
		
elbion AG
C 07D 401/12,
		
A 61K 31/40,
C 07D 209/22, 209/24
902257 T1
			
		
ELI LILLY AND COMPANY
C 07D 487/04,
		
A 61K 31/4162, 31/4709,
		
A 61P 35/00				
902374 T1
			
		
EURO-CELTIQUE S.A.
		
A 61F 13/00,
		
A 61K 31/485, 9/70			
902309 T1
Patenti

Glasnik

Fibrex Medical Research &
Development GmbH
(51) A 61K 38/36			(11,13) 902263	T1
			
		
FUMAPHARM AG
		
A 61K 31/15,
		
A 61P 25/28				
902276 T1
			
		
GEOX S.p.A.
A 43B 3/14, 13/26, 7/12
902347 T1
			
		
GlaxoSmithKline Istrazivacki Centar 
Zagreb d.o.o.
C 07H 17/08,
		
A 61K 31/7048				
902307 T1
			
C 07H 17/08,
		
A 61K 31/70				
902316 T1
			
		
Graveson Energy Management Ltd.
					
902340 T1
			
		
Greenovation Biotech GmbH
C 12N 15/82,
A 01H 11/00,
C 12N 9/10,
		
C 12P 21/02				
902321	T1
			
		
Heineken Supply Chain B.V.
B 67D 1/04, 1/08, 1/14
902356 T1
			
		
Hormos Medical Ltd.
		
A 61K 31/085,
		
A 61P 15/02				
902351	T1
			
		
INDAG Gesellschaft fur
		
Industriebedarf mbH & Co.
		
Betriebs KG		
B 31B 37/02, 19/10, 37/00,
B 65H 23/188
902371 T1
			
		
INDENA S.p.A.
A 23J 3/16
902330 T1
			
		
Isotechnika Inc.
		
C 07K 7/64,
		
A 61K 38/13				
902312	T1
			
		
JANSSEN PHARMACEUTICA N.V
		
A 61K 31/00, 31/4709, 31/4745, 31/517, 31/519,
		
A 61P 35/00, 35/04				
902267 T1
(73)

Patenti
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(51) A 01N 43/653
(11,13) 902279 T1
			
		
A 61K 31/55,
		
A 61P 25/28				
902362	T1
			
		
Les Laboratoires Servier
		
A 61K 31/381,
		
A 61P 1/04				
902275 T1
			
		
C 07K 5/06,
C 07D 209/42
902269 T1
			
		
Medicines for Malaria Venture
C 07D 323/02,
		
A 61P 33/06,
C 07D 405/08, 405/14, 419/08,
		
493/10, 521/00				
902364 T1
			
		
MERCK & Co., Inc
C 12N 7/02,
		
A 61K 39/12				
902283	T1
			
C 07D 487/04,
		
A 61K 31/4985,
		
A 61P 3/10				
902293	T1
			
		
MERCK & CO., INC. and
		
Arena Pharmaceuticals, Inc.
C 07D 403/04,
		
A 61K 31/41,
C 07D 491/04, 495/04
902306 T1
			
		
MERCK & Co., Inc.,
		
A 61K 39/12				
902363	T1
			
		
Merck Sante
C 07D 251/10,
		
A 61P 3/10, 31/53,
C 07D 251/52, 251/72
902305 T1
			
		
Mitsubishi Pharma Corporation
C 07D 409/12,
		
A 61K 31/437, 31/55,
		
A 61P 11/06, 15/06, 15/10,
		15/18, 19/00, 19/10, 27/02,
		29/00, 35/00, 35/04, 37/06,
		
9/00, 9/08, 9/10, 9/12,
C 07D 401/12, 405/12, 471/04
902295 T1
			
		
Monsanto Technology LLC
C 12N 15/82,
A 01H 5/00, 5/10
902289 T1
Pregledi
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(73) Novartis AG
(51) A 61K 31/50,
		
A 61P 35/00		
(11,13) 902266 T1
			
		
A 61K 31/44, 31/55,
		
A 61P 11/00, 27/00, 43/00,
		
9/00, 9/02, 9/04, 9/10, 9/12	
902357 T1
			
		
Nycomed GmbH
		
A 61K 9/28, 31/44, 9/20			
902264 T1
			
		
A 61K 38/17,
		
A 61P 11/00				
902278 T1
			
		
A 61K 31/66, 31/44, 31/66
902344 T1
			
		
Orexo AB
		
A 61K 31/4468				
902302	T1
			
		
Ortho-McNeil Pharmaceutical Inc.
C 07C 279/00,
		
A 61K 31/155, 31/44,
C 07D 213/40
902284 T1
			
		
PFIZER INC.
C 07D 209/52,
		
A 61K 31/40,
C 07D 401/04, 401/06, 401/10,
		
401/12, 403/04, 403/10, 405/06,
		
409/06, 409/10, 413/12, 417/06 902286 T1
			
		
Pfizer Products Inc.
		
A 61K 31/40, 31/44			
902255 T1
			
C 07D 275/03,
		
A 61K 31/427,
		
A 61P 35/00				
902365 T1
			
		
Pharmacia & Upjohn Company LLC
C 07D 263/20,
		
A 61K 31/421,
		
A 61P 31/04,
C 07D 261/12, 307/33, 307/58,
		
413/04, 413/10, 417/04, 417/10, 471/04,
		
C 07F 9/6558				
902292	T1
			
		
Pharmacia Corporation
		
A 61K 31/42, 31/415, 9/20, 9/50 902268 T1
			
		
Pharmexa A/S
		
A 61K 39/00, 39/385,
		
A 61P 25/28,
		
C 07K 14/47				
902290 T1
Pregledi

Prestwick Pharmaceuticals, Inc.
A 61K 31/451,
A 61P 25/00,
C 07D 211/88
(11,13) 902320 T1
			
		
Proyecto de Biomedicina Cima, S.L.
C 07K 14/495,
		
A 61K 38/18,
		
C 07K 14/71				
902282	T1

(73)
(51)
		

		
SALZBURGER ALUMINIUM
		
AKTIENGESELLSCHAFT
		
C 22F 1/04,
		
C 22C 21/02,
		
C 22F 1/043				
			
		
SANOFI - AVENTIS
C 07D 471/04,
		
A 61K 31/415,
		
A 61P 11/00, 13/12, 17/00,
		25/00, 29/00, 3/00, 35/00, 9/00,
C 07D 221/00, 235/00
			
		
Sanofi Pasteur Limited
C 12N 15/86
			
		
Sanofi-Aventis
C 07D 487/04,
		
A 61K 31/5025,
C 07D 209/18
			
		
A 61K 31/7024, 31/70,
		
A 61P 7/02				
			
C 07D 471/04,
		
A 61K 31/437, 31/444,
		
A 61P 35/00				
			
C 07D 417/14,
		
A 61K 31/497,
		
A 61P 25/28,
C 07D 401/14
			
		
A 61K 31/5025, 31/5377,
		
A 61P 13/00, 25/00, 9/00			
			
C 07D 417/14,
		
A 61K 31/497,
		
A 61P 25/28,
C 07D 401/14
			
		
A 61K 31/437, 31/435,
		
A 61P 35/00				

902359 T1

902281 T1

902297 T1

902265 T1

902274 T1

902261	T1

902254 T1

902287 T1

902288 T1

902358 T1
Patenti

Glasnik

(73) Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
(51) A 61K 31/4035, 31/155,
		
C 07C 277/08, 279/20,
C 07D 209/46
(11,13) 902350 T1
			
		
A 61K 38/04,
		
A 61P 19/02				
902303	T1
			
		
C 07C 271/22,
		
A 61K 31/165,
		
A 61P 9/06,
		
C 07C 233/11, 233/87,
		235/38, 275/24, 275/28,
		311/06, 311/13, 311/19,
		335/12, 335/16,
C 07D 213/40, 233/54
902294 T1
			
		
C 07C 381/00,
		
A 61K 31/155,
		
A 61P 9/06, 9/10				
902339 T1
			
		
A 61K 31/66,
		
A 61P 1/16, 11/06, 13/12,
		15/10, 19/10, 25/28, 5/48,
		
9/06, 9/10, 9/12,
		
C 07C 233/65				
902348 T1
			
		
Schering Corporation
C 07D 401/04,
		
A 61K 31/435,
		
A 61P 31/18				
902298 T1
			
		
A 61K 31/397,
		
A 61P 3/06, 9/10				
902315 T1
			
C 07D 473/06
902369 T1
			
		
A 61K 31/397, 45/06,
		
A 61P 17/00				
902329 T1
			
		
SCHWARZ PHARMA AG
		
A 61K 31/381, 47/00,
		
A 61P 25/16				
902331	T1
			
		
A 61K 31/135,
		
A 61P 25/00, 43/00				
902341	T1
			
		
SIGMA-TAU Industrie 
		
Farmaceutiche Riunite S.p.A.
		
A 61K 31/216, 31/192, 31/195,
		
A 61P 9/04				
902258 T1
Patenti
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(51) A 61K 31/205, 31/22,
		
A 61P 13/12	
(11,13)
902300 T1
			
		
Southern Research Institute
C 07H 19/19
902372 T1
			
		
Stressgen Biotechnologies
		
Corporation
		
A 61K 39/12, 39/385,
		
A 61P 31/12, 35/00,
		
C 07K 19/00,
C 12N 15/62
902336 T1
			
		
Syngenta Limited
A 01N 25/04, 25/10
902325 T1
			
		
Synta Pharmaceuticals Corporation
A 61P 35/00				
902349 T1
			
		
TEIJIN LIMITED
		
A 61K 9/00, 31/19, 31/35, 31/40,
		31/56, 38/23, 45/00, 47/02, 47/38 902368 T1
			
		
The Administrators of The Tulane
Educational Fund
		
C 07K 14/60,
		
A 61K 38/27,
		
A 61P 35/00, 5/06				
902273	T1
			
		
THE SCRIPPS RESEARCH INSTITUTE
		
A 61K 38/00, 38/12,
		
A 61P 41/00, 9/10,
		
C 07K 16/00				
902370 T1
			
		
Trinity S.A.
H 02H 3/33
902375 T1
			
		
Vasogen Ireland Limited
		
A 61K 35/12,
		
A 61P 25/00, 9/00				
902317 T1
			
		
VKR HOLDING A/S
B 27K 3/08
902378 T1
			
		
WARNER-LAMBERT COMPANY   LLC
		
A 61K 9/08, 31/197			
902308 T1
			
		
YEDA RESEARCH AND
DEVELOPMENT CO. LTD.
		
C 07K 14/00				
902337 T1

Pregledi
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proMena
(11)

900053

(11)

(73)

MEDA Pharma GmbH & Co.KG

(73)

901716
Nycomed GmbH
Byk-Gulden-Strasse 2  78467 Konstanz, DE

Benzstrasse 1  61352 Bad Homburg, DE

(11)

900405

(11)

901650

(73)

MEDA Pharma GmbH & Co.KG

(73)

Nycomed GmbH
Byk-Gulden-Strasse 2  78467 Konstanz, DE

Benzstrasse 1  61352 Bad Homburg, DE

(11)

900974

(73)

Nycomed GmbH

(11)

901896

(73)

Nycomed GmbH
Byk-Gulden-Strasse 2  78467 Konstanz, DE

Byk-Gulden-Strasse 2  78467 Konstanz, DE

(11)

901071

(73)

Nycomed GmbH

(11)
(73)

901470

(73)

Nycomed GmbH

(11)
(73)

901573

(73)

Nycomed GmbH

(11)
(73)

901589

(73)

Nycomed GmbH

Nycomed GmbH

902084
Nycomed GmbH
Byk-Gulden-Strasse 2  78467 Konstanz, DE

Byk-Gulden-Strasse 2  78467 Konstanz, DE

(11)

902003
Byk-Gulden-Strasse 2  78467 Konstanz, DE

Byk-Gulden-Strasse 2  78467 Konstanz, DE

(11)

Acument GmbH Co.OHG
Augustenhaler Strabe 87  56567 Neuweid, DE

Byk-Gulden-Strasse 2  78467 Konstanz, DE

(11)

902022

(11)

902248

(73)

Nycomed GmbH
Byk-Gulden-Strasse 2  78467 Konstanz, DE

Byk-Gulden-Strasse 2  78467 Konstanz, DE

prenos
(11)

901143

(11)

901369

(73)

Dewaegenaere Levi

(73)

DSM IP Assets B.V.
Het Overloon 1, 6411 TE Heerlen, NL

Huldenkens 2  2970’S Gravenwezel, BE

(11)

901369

(11)

(73)

DSM IP Assets B.V.

(73)

Het Overloon 1, 6411 TE Heerlen, NL

901862
Palau Pharma S.A.
Av.Cami Reial 51-57  08184-Palau-solita i
Plegamans, ES

Promeni, prenos, prestanok na va`ewe

Patenti

Glasnik
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prestanok na va@ewe
(11)

900624

(11)

900695

(73)

АТАНАСОВСКИ, Константин,

(73)

“Kowa Company”, Ltd,
6-29, Nishiki, 3-chome, Naka-ku, Nagoya-shi,  

ул.Јуриј Гагарин 23/4-4, 1000 Скопје,

Aichi 460, JP

(11)

900639

(73)

F. HOFFMANN-LA ROCHE AG.,

(11)

900693

124 Grenzacherstrasse, CH-4070 Basle,

(73)

“TRANSPAC, N.V.”
Avenue Herrmann-Debroux 46, B-1160 Bruxelles, BE

Patenti

Promeni, prenos, prestanok na va`ewe
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PRIJAVi

na Industri ski

di zajn

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

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

__________________________________
* Internationally agreed Numbers for the Indentification of Data

Industriski dizajn

Glasnik,

(21)

20070016

(45)

31.12.2007

(22)

23.04.2007

(30)

25.10.2006 CTM 000611965-0001

(28)

1(eden) dizajn

(72)

BOURNE, Damien, FR

(73)

The Coca-Cola Company

14/4,

str.156-170, dekemvri 2007 Skopje
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One Coca-Cola Plaza, NW, Atlanta, Georgija 30313,
US
(74)

@IVKO MIJATOVI* AND PARTNERS DOOEL
Skopje, Dru[tvo za zastapuvawe od oblasta na
industriska sopstvenost
ul.”Dame Gruev”br.3/2-11, Skopje, MK

(51)

09-01

(54)

[I[E

Industriski dizajn

20070016
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(21)

20070030

(30)

26.01.2007 US 29/276,484

(28)

1(eden) dizajn

(72)

FOXCROFT, Ron, CA

(45)

31.12.2007

(22)

04.07.2007

HILLS, Graham, CA
ORZEL, Steve, CA
(73)

Fox 40 International Inc.
20 Warrington Street, Hamilton, Ontario, L8E 3VI,
CA

(74)

BINPRO dooel Skopje
Leninova 15a-13, 1000 Skopje, MK

(51)

21-01

(54)

SVIR^E SO POVE]E KOMORI

Sl. 1.1

1.3

Sl. 1.2

       1.4

        1.7

     1.5

20070030

       1.6

              1.8

Industriski dizajn

Glasnik,

(21)

20070031

(28)

1(eden) dizajn

(72)

DIMOSKI, Jovan, MK

(73)

DIMOSKI, Jovan

(45)

31.12.2007

(22)

05.07.2007

14/4,

str.156-170, dekemvri 2007 Skopje

159

ul.”Boris Kidri~” br.22, #tip, MK
(51)

23-03

(54)

PE^KA

Industriski dizajn

20070031
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(21)

20070033

(28)

1(eden) dizajn

(72)

ILIEVSKI, Naum, MK

(73)

ILIEVSKI, Naum

(45)

31.12.2007

(22)

08.08.2007

s. Vodo~a 81, Strumica, MK
(74)

BINPRO dooel Skopje
Leninova 15a-13, 1000 Skopje, MK

(51)

11-03

(54)

MEDALJON

Slika 1.1

Slika 1.3

Slika 1.2

Slika 1.4

20070033

Industriski dizajn

Glasnik,

(21)

20070034

(28)

1(eden) dizajn

(72)

ne saka da bide naveden

(73)

LIJANOVI*I d.o.o.

(45)

31.12.2007

(22)

13.08.2007

14/4,
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Visoka Glavica b.b., 88220 Široki Brijeg, BA
(74)

BINSO d.o.o. Skopje
ul. Naroden front br.7/4, Skopje, MK

(51)

07-04

(54)

POTPIRA^ (DR@A^) ZA PR[UTA (?)

Industriski dizajn

20070034
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(21)

20070035

(28)

1 (eden) dizajn

(72)

TRAJKOVSKI, Blagoj~e, MK

(45)

31.12.2007

(22)

14.08.2007

RISTEVSKI, Riste, MK
(73)

AD Metalec Bitola-Za[titno  dru[tvo, Bitola
Industriska bb Bitola, MK

(51)

23-03

(54)

PE^KA

20070035

Industriski dizajn

Glasnik,

(21)

20070036

(45)

31.12.2007

(22)

16.08.2007

(28)

13(trinaeset) dizjni

(72)

NAUMOVSKA GRNAROVA, Marta, MK

(73)

ZAVAR KOMPANI DOOEL, Skopje

14/4,

str.156-170, dekemvri 2007 Skopje
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ul. Blagoja Stevkovski’ bb, 1000 Skopje, MK
(74)
(51)

23-03

(54)

RADIJATORI

Industriski dizajn

20070036
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20070036

Industriski dizajn

Glasnik,

(21)

20070039

(45)

31.12.2007

(22)

30.08.2007

(28)

1(eden) dizajn

(72)

GAJUR, Jakupi, MK

(73)

Rakovec Euro-Kompani, s.Bogoviwe, Tetovo, MK

(51)

23-01

(54)

EDNORA^NA BATERIJA

Industriski dizajn

14/4,

str.156-170, dekemvri 2007 Skopje
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20070039
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(21)

20070041

(45)

31.12.2007

(22)

04.10.2007

(28)

3(tri) dizajna

(72)

&UR^ESKI, Aco, MK

(73)

SAS-SISTEMI DOOEL, Skopje
bul.”Jane Sandanski” br.76/2, 1000 Skopje, MK

(51)

09-03

(54)

AMBALA@A ZA VINO - SANDA^E

20070041

Industriski dizajn

Glasnik,

(21)

20070042

(28)

6([est) dizajni

(72)

GAJUR, Jakupi, MK

(73)

RAKOVEC EURO KOMPANI

(45)

31.12.2007

(22)

09.10.2007

14/4,

str.156-170, dekemvri 2007 Skopje
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s. Bogoviwe, Tetovo, MK
(51)

06-04

(54)

ORMAR ZA KUPATILO

Industriski dizajn

20070042
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(21)

20070043

(28)

9(deve) dizajni

(72)

GAJUR, Jakupi, MK

(73)

RAKOVEC EURO KOMPANI

(45)

31.12.2007

(22)

09.10.2007

s. Bogoviwe, Tetovo, MK
(51)

23-03

(54)

EDNORA^NA BATERIJA

20070043

Industriski dizajn

Glasnik,

(21)

20070044

(28)

4(~etiri) dizajni

(72)

GAJUR, Jakupi, MK

(73)

RAKOVEC EURO KOMPANI

(45)

31.12.2007

(22)

10.10.2007

14/4,

str.156-170, dekemvri 2007 Skopje
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s. Bogoviwe, Tetovo, MK
(51)

06-04

(54)

ORMAR ZA KUPATILO

Industriski dizajn

20070044
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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)
(51)
(51)
(51)
(51)
(51)

06-04
06-04
07-04
09-01
09-03
11-03

(21)
(21)
(21)
(21)
(21)
(21)

20070042
20070044
20070034
20070016
20070041
20070033

(51)
(51)
(51)
(51)
(51)
(51)

21-01
23-01
23-03
23-03
23-03
23-03

(21)
(21)
(21)
(21)
(21)
(21)

20070030
20070039
20070031
20070035
20070036
20070043

20070016

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

(21)

20070031

(73) The Coca-Cola Company, US
(21) 20070016
(21)

(73) Fox 40 International Inc., CA
(21) 20070030
(21)

20070030

(73) ZAVAR KOMPANI DOOEL, Skopje, MK
(21) 20070036
(21) 20070036

(73) ILIEVSKI, Naum, MK
(21) 20070033

(21)

20070033

(73) LIJANOVI]I d.o.o., BA
(21) 20070034
(21)

20070034

(73) DIMOSKI, Jovan, MK
(21) 20070031

(73) Metalec
Bitola-Za{titno
dru{tvo,
Bitola, MK
(21) 20070035
(21) 20070035
(73) Rakovec
Euro-Kompani,
s.Bogoviwe,
Tetovo, MK
(21) 20070042
(21) 20070042
(21) 20070043
(21) 20070043
(21) 20070044
(21) 20070044
(21) 20070039
(21) 20070039
(73) SAS-SISTEMI DOOEL, Skopje, MK
(21) 20070041
(21) 20070041
Pregledi

Industriski dizajn

Glasnik,

14/4,

Industri ski

str.171-180, dekemvri 2007 Skopje

171

di zajn

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

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

__________________________________
* Internationally agreed Numbers for the Indentification of Data

Industriski dizajn
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(11)

00514

(45)

31.12.2007

(21)

20060021

(22)

14.07.2006

(18)

14.07.2011

(28)

3(tri) dizajni

(72)

NAJDOSKI, Metodija, MK

(73)

NAJDOSKI, Metodija
Drezdenska, 19, 204/I, Skopje, MK

(51)

09-05

(54)

AMPULI

00514

Industriski dizajn

Glasnik,

(11)

00515

(45)

31.12.2007

(21)

20060030

(22)

10.10.2006

(18)

10.10.2011

(28)

2(dva) dizajni

(72)

KOSTOVSKI, Qup~o, MK

(73)

MARATON kompani DOOEL-Skopje

14/4,

str.171-180, dekemvri 2007 Skopje
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ul.”Palmiro Toqati” br.83b,1000 Skopje, MK
(51)

20-03

(54)

REKLAMNI
AVTOBUSI

Industriski dizajn

SVETLOSNI

PANELI

ZA

00515
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(11)

00516

(45)

31.12.2007

(21)

20060032

(22)

18.10.2006

(18)

18.10.2011

(28)

1(eden) dizajn

(72)

VEQANOVSKI, Bor~e, MK
SPASENOSKI, Dejan, MK
TASEVSKI, Mi[ko, MK

(73)

MAKPETROL Akcionersko dru[tvo za promet so
nafta i nafteni derivati
ul.”Mito Haxivasilev-Jasmin” br.4, 1000 Skopje,
MK

(74)

PEPEQUGOSKI d-r Valentin, advokat
ul.”Veqko Vlahovi]” br.4/1-1, 1000 Skopje, MK

(51)

25-03

(54)

BENZINSKA PUMPA

00516

Industriski dizajn

Glasnik,

(11)

00517

(45)

31.12.2007

(21)

20060031

(22)

18.10.2006

(18)

18.10.2011

(28)

1(eden) dizajn

(72)

Gligor CVETANOV, MK

(73)

MAKPROGRES DOO

14/4,

str.171-180, dekemvri 2007 Skopje

175

Ilindenska bb, 2310 Vinica, MK
(74)

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

(51)

09-03

(54)

KUTIJA ZA KORI ZA TORTA

Industriski dizajn

00517
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(11)

00518

(45)

31.12.2007

(21)

20060012

(22)

12.04.2006

(18)

12.04.20011

(28)

2(dva) dizajna

(72)

PETROVSKI, Tode, MK

(73)

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

(74)

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

(51)

09-03

(54)

KUTIJA ZA SLATKI

00518

Industriski dizajn

Glasnik,

(11)

00519

(45)

31.12.2007

(21)

20060026

(22)

13.09.2006

(18)

13.09.2011

(28)

5(pet) dizajni

(72)

Dejan ZOTOVI], MK

(73)

Dejan ZOTOVI]

14/4,

str.171-180, dekemvri 2007 Skopje
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„Naroden front” B5/1-41, 1000 Skopje,MK
(51)

06-01

(54)

KLUPI

Industriski dizajn

00519
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(11)

00520

(45)

31.12.2007

(21)

20060027

(22)

14.09.2006

(18)

14.09.2011

(28)

1(eden) dizajn

(72)

Dejan ZOTOVI*, MK

(73)

Dejan ZOTOVI*
„Naroden front” B5/1-41, 1000 Skopje,MK

(51)

26-05

(54)

LIRA ZA EKSTERIERNO OSVETLUVAWE

00520

Industriski dizajn

Glasnik,

(11)

00521

(45)

31.12.2007

(21)

20060028

(22)

14.09.2006

(18)

14.09.2011

(28)

3(tri) dizajni

(72)

Dejan ZOTOVI*, MK

(73)

Dejan ZOTOVI* „Naroden front” B5/1-41, 1000
Skopje,MK

(51)

06-01

(54)

KLUPI

Industriski dizajn

14/4,

str.171-180, dekemvri 2007 Skopje
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00521
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IndustriPREGLEDI
ski di zajn
PREGLED NA OBJAVENI DIZAJNI SPORED ME\UNARODNATA KLASIFIKACIJA NA INDUSTRISKI
DIZAJN
(51)
(11)

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

(51)

06-01
(51) 06-01
(51) 09-03
(51) 09-03

   (11)

(11)
(11)
(11)

00519
00521
00517
00518

09-05
(51) 20-03
(51) 25-03
(51) 26-05
(51)

      (11)

(11)
(11)
(11)

00514
00515
00516
00520

PREGLED PO NOSITELI NA OBJAVENI DIZAJNI

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

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

Dejan ZOTOVI],MK
00519
00520
00521

(21)
(21)
(21)

20060026
20060027
20060028

(73) FLAMENGO Z.D. DOOEL, MK
(11) 00518
(21)

20060012

(73) MAKPROGRES DOO, MK
(11) 00517
(21)

20060031

(73) Maraton kompani DOOEL-Skopje, MK
(11) 00515
(21) 20060030
(73) NAJDOSKI, Metodija, MK
(11) 00514
(21)

20060021

(73) MAKPETROL Akcionersko dru{tvo za
promet so nafta i nafteni derivati, MK
(11) 00516
(21) 20060032

Pregledi

Industriski dizajn

Glasnik,

14/4,

str.181-321, dekemvri 2007 Skopje
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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 na objavuvawe na prijavata				
(300) Pravo na prvenstvo: datum, dr`ava, broj
(731) Podnositel: ime i adresa
(740) Zastapnik
(540) Izgled na trgovskata marka, transkripcija i prevod
(591) Nazna~uvawe na bojata, odnosno kombinaciite na boi
(551) Individualena/kolektivena trgovska marka
(510, 511)Broevite na klasite po me|unarodnata klasifikacija na proizvodi i uslugi
(Ni~anska) i spisok na proizvodite i uslugite

____________________
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

Trgovski marki
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(210) TM 2001/842

(220) 06/08/2001

(540)

(442) 31/12/2007
(731) British American Tobacco (Brands) Limited
Globe House
4 Temple Place, London, WC2R 2PG, UK
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)
(591) бела, златна, црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 брашно и производи од жито, леб
кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци;
привремено сместување
(210) TM 2003/315

(220) 09/05/2003
(442) 31/12/2007

(731) INNOTECH INTERNATIONAL Laboratory
(591) виолетова, златна, бела црна

7-9 avenue Francois Vincent Raspail, 94110
Arcueil, FR

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 цигари, тутун, тутунски производи, прибор
за пушачи, запалки, кибрити
(210) TM 2002/236

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат Ул. „Љубљанска’’ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

(220) 28/03/2002

BB TEST

(442) 31/12/2007
(731) MLADEGS PAK d.o.o.
Beogradska 85, 78430 Prnjavor, BA
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ   ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(510, 511)
кл. 5   фармацевтски и ветеринарски препарати;
санитарни препарати за медицински цели; диетски
супстанции што се користат во медицината,
храна за бебиња, фластери, материјали за завои,
материјали за пломбирање заби и забарски
смоли, средства за дезинфекција, препарати за
уништување штетници, фунгициди, хибрициди
кл. 10 медицински, хируршки, забарски и вете–
ринарни апарати и инструменти, вештачки
екстремитети, очи и заби, ортопедски производи,
хируршки материјали за шиење

(591) бела, сина, црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29   преливи за салати и месо, готови и инстант
супи во прав
кл. 30 додатоци за јадење (мирудии), шлаг пена во
прав, шлаг крем во прав, пудинзи, кечапи, преливи
за салати, чаеви, тестенини, течни кремови со
чоколадо и лешник, чоколадни напивки
(210) TM 2002/1033

(551) индивидуална

(220) 31/12/2002
(442) 31/12/2007

(210) TM 2003/398

(220) 16/06/2003
(442) 31/12/2007

(731) SEBA DIS TICARET VE NAKLIYAT ANONIM
SIRKETI
YAKACIK YOLU CAMLIK MAHALLESI CIFLIK
MEVKII, SAMANDIRA, KARTAL - ISTANBUL, TR
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје  Ул. Апостол
Гусларот 3, 1000, Скопје

(731) Производно трговско друштво Златен Клас
Славчо ДООЕЛ експорт-импорт
ул. Иван Милутинувиќ бр.42 Скопје, MK

TM 2001/842

Trgovski marki

Glasnik,

(540)

14/4,
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(510, 511)
кл. 31 jаболки; јаболкови дрвја, стебла; свежи
овошја
(210) TM 2003/471

(220) 08/07/2003
(442) 31/12/2007

(731) ВЕЛЕС ТАБАК АД Велес; АГРОТАБАК ДООЕЛ
Неготино and Проф.Д-р АЦО ГИЧЕВ Велес, MK;
Неготино, MK and ул.”Волгоградска” бр.1/32,
1000 Скопје, MK
(740) Бранко Радојчиќ, адвокат ул.Васил Главинов
бр.3/4-4, 1000 Скопје
(540)

(591) бела, црна, црвена, сина, златна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 цигари, тутун и производи од тутун; запалки
кибрити, прибор и реквизити за пушачи
(210) TM 2003/452

(220) 02/07/2003
(442) 31/12/2007

(731) Wilson Learning Worldwide Inc.
8-2 Nibancho, Chiyoda-ku, Tokyo 102, JP
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје
(540)

(591) бела, сина, црна, бордо и златна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 тутун, производи за пушачите, кибрит

WILSON LEARNING

(210) TM 2003/472

(551) индивидуална

(442) 31/12/2007

(510, 511)
кл. 9   софтвер во областа на деловното
образование за возрасни лица
кл. 16 печатени материјали; имено, книги-водичи
за проучување и насочување и други печатени
едукативни материјали кои се однесуваат на
продажба, односи со клиенти, вештини во
маркетингот и раководењето, како и соодветни
аудио и видео ленти кои се продаваат во пакет
кл. 41 услуги за образование; имено, одржување
на семинари во живо и преку веб страници во
областа на продажбата, односи со клиентите,
маркетинг и раководење
(210) TM 2003/470

(731) ВЕЛЕС ТАБАК АД Велес; АГРОТАБАК ДООЕЛ
Неготино and Проф.Д-р АЦО ГИЧЕВ Велес, MK;
Неготино, MK and ул.”Волгоградска” бр.1/32,
1000 Скопје, MK
(540)

(591) сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34   тутун, производи за пушачите, кибрити

(220) 07/07/2003
(442) 31/12/2007

(731) STAR FRUITS (a French corporation)
Route
d`Orange,
CADEROUSSE, FR

(220) 08/07/2003

Caderousse,

84860

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје
(540)

PINK LADY

(210) TM 2003/493

(220) 18/07/2003
(442) 31/12/2007

(731) E.ON Ruhrgas AG
Huttropstrasse 60, 45138 Essen, DE
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  ул. „Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална

Trgovski marki

TM 2003/493
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(591) окер и сива

(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16   печатени производи, особено печатени
работи, книги, брошури, проспекти, материјали за
подучување и инструкции
кл. 35   маркетинг услуги; истражување на
пазар и анализа на пазар; рекламирање,
особено консултации за рекламирање, услуги
на рекламна агенција, особено на интернетот;
планирање и извршување на рекламни дејствија
како клуб активности и лотарија; рекламирање
преку поштенски средства; организација на
трговски саеми за комерцијални и рекламни
цели; рекламни презентации и настани на
информирање за производ; рекламирање во
печатот; периметарско рекламирање во спортски
статиони, развој и дистрибуција на промотивни
артикли; аранжирање и склучување на трговски
договори како и рекламни и промотивни договори
за трети лица; организациско и комерцијално
консултантство; услуги на бази на податоци
кл. 39   транспортни услуги; транспорт и
дистрибуција на енергија, топлина и гориво,
особено транспорт и дистрибуција на гасни
горива со користење на цевоводи; складирање на
горива, особено во складишни услови на подземни
порозникарпи и пештери
кл. 42 технички консалтинг и планирање во
енергетскиот сектор; услуги на инженер, особено
во енергетскиот сектор, вклучувајќи го секторот на
транспорт на гас и користење на гас; енергетски
консалтинг; калкулација на цевоводни мрежи;
подготовка на технички извештаи во енергетскиот
сектор; услуги на развој во енергетскиот сектор,
особено транспорт на гас и развој на примената
на гас; развој на, и техничка подршка за програми
за обработка на податоци, особено програми во
енергетскиот сектор; развој и оперирање на бази
на податоци
(210) TM 2003/556

(220) 05/08/2003
(442) 31/12/2007

(731) FremantleMedia Operations BV,Media Centre
Sumatralaan
45,1217GP
Hilversum
The
Netherlands & 19 ТV Limited
55 Harley Place,Harley Street London W1N 1HB,
UK
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

кл. 9 кинематографски филмови; анимирани
филмиви; филмиски стрипови; играни филмови;
магнетски записи; оптички записи; магнетскооптички записи; записи на цврсти подлоги;
аудио-визуелни апарати за обука; апарати за
забава адаптирани за користење со телевизиски
приемници; електронски книги и публикации;
електронски игри; интерактивни игри адаптирани
за употреба со телевизиски приемици, електрични
и ведео апарати и инструменти за забава,
мулти-медијални дискови и публикации; мултимедијални записи и публикации; дискови кои што
се читаат ласерски; видео дискови и публикации;,
компјутерски софтвери; компјутерски програми;
дигитални записи; носачи на меди, и/или медии за
снимање звук, видео слики и/или податоци и/или
информации; апарати и инструменти за снимање
и/или репродукција на звук, видео запис и/или
информација; холограми, флопи дискови, звучни
записи; однапред уснимени дискови; дискови
за уснимување; компакт дискови; грамофонски
плочи; аудио ленти; ленти за касетофони; видео
ленти; ласерски дискови; компакт дисковиинтерактивни ЦД ромови, дигитални видео дискови
(ДВД), апарати и инструменти за комуникации;
телефони; мобилни телефони; полначи; полначи
за мобилни телефони, хедс-фри апарати за
мобилни телефони; игри за мобилни телефони и
лога; караоке машини; делови и опрема за сите
горе наведени стоки; дигитални игри
кл. 39 eмитување, телевизиско емитување; радио
емитување; емитување сателитски телевизии,
емитување кабловски телевизии; комуникации по
пат на телефон; интерактивни телефонски услуги;
комуникациски услуги по пат радио бранови,
телефон, интернет, светската мрежа; каблови,
сателити, микро бранови и електричен кабел;
телефонски услуги со намена гласање (анкета);
телефонска услуга во забавни цели
кл. 41  услуги на забава и образование, а кои што
се однесуваат на телевизија, кино, радио и театар;
филмски услуги и шоу-програми; образование по
пат или во врска со радио и телевизија; услуги на
забава по пат или во врска со радио и телевизија;
организирање натпревари (образование или
забава); интерактивни телефонски натпревари;
издаваштво; производство на кинематографски
филмови, шоу-програми, радио и телевизиски
пробрами; давање образовни и забавни услуги по
пат радио, телевизија, сателит, кабел, телефон,
светска мреза (worldwide web) и интернет;
организирање шоу-програми, изнајмување на
уснимен звук и однапред уснимени шоу-програми;
филмови, радио и телевизиски перформанси,
производство видео ленти и видео дискови;
радио забава; телевизиска забава; кино забава;
театарска забава, театарна забава, квизови, услуги
на телевизиски забави кои вклучуваат телефонско
учество на публика; интерактивна забава која се
остварува по пат мобилни телефони

(551) индивидуална
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(210) TM 2003/557

(220) 06/08/2003

14/4,

кл. 3   сонце (препарати за заштита од сонце),
козметички препарати за заштита од црнење;
сапуни, парфимерија, етерични масла, капење
(козметички производи), шампони, препарати за
нега на забите, влажни марамчиња, марамчиња
за еднократна употреба, козметички лосиони
(шамивчиња натопени во лосион), марамчиња
натопени во лосион, омекнувачи, козметички
производи за нега на кожа, дезодоранси за лична
употреба, козметички креми, креми за кожа,
лосиони за коса

(731) M.KOSTARELLOS KAI SIA O.E. trading as
FARMECO O.E.
11, Agias Glykerias Str., Galatsi, 11147 Athens,
GR
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје
(540)

COVERDERM

фармацевтски производи; заштита од
кл. 5
сонце (масти против изгореници од сонце),
изгореници (производи за заштита од изгореници),
изгореници од сонце ( масти против изгореници,
крпи, предлошки, хигиенски пелени и салфетки,
хигиенски производи за лични цели за еднократна
употреба, женски влошки, тампони, ветеринарски
препарати, санитарни препарати за медицински
цели, диететски супстанции што се користат
во медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, хигиенски пелени за впивање
на мочката

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
(210) TM 2003/558

(220) 06/08/2003
(442) 31/12/2007

185

(510, 511)

(442) 31/12/2007

(551)

str.181-321, dekemvri 2007 Skopje

(210) TM 2003/562

(220) 07/08/2003
(442) 31/12/2007

(731) N.T. Nouveau Tech Enterprises Ltd.

(731) „МЕДИА” ДОО
Митрополит Tеодосиe Гологанов 59/1/6-15,1000
Скопје, MK

1 Costakis Pantelides Ave.,Nicosia, CY
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје

(540)

(540)

TROPICAL BLEND
COVERMARK

(551) индивидуална
(510, 511)

(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
(210) TM 2003/561

(220) 07/08/2003
(442) 31/12/2007

(731) „МЕДИА” ДОО
Митрополит Tеодосиe Гологанов 59/1/6-15,1000
Скопје, MK
(540)

COPPERTONE
(551) индивидуална

Trgovski marki

кл. 3 сонце (препарати за заштита од сонце),
козметички препарати за заштита од црнење;
сапуни, парфимeрија, етерични масла, капење
(козметички производи), шампони,  препарати за
нега на забите, влажни марамчиња, марамчиња  
за еднократна употреба, козметички лосиони
(шамивчиња натопени во лосион), марамчиња
натопени во лосион, омекнувачи, козметички
производи за нега на кожа, дезодоранси за лична
употреба, козметички креми, креми за кожа,
лосиони за коса
фармацевтски производи; заштита од
кл. 5
сонце (масти против изгореници од сонце),
изгореници (производи за заштита од изгореници),
изгореници од сонце (масти против изгореници,
крпи, предлошки, хигиенски пелени и салфетки,
хигиенски производи за лични цели за еднократна
употреба, женски влошки, тампони, ветеринарски
препарати, санитарни препарати за медицински
цели, диететски супстанции што се користат
во медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, хигиенски пелени за впивање
на мочката

TM 2003/562

186 Glasnik, 14/4, str.181-321, dekemvri 2007 Skopje

(210) TM 2003/570

(220) 07/08/2003
(442) 31/12/2007

(731) AYGAZ ANONIM SIRKETI
Buyukdere caddesi No. 145/1 Aygaz Han, 80300
Zincirlikuju,Istanbul, TR
(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. 4 алатки за режење (масло за подмачкување и
ладење на алатките за режење), алкохол (горива
врз база на алкохол), алкохол користен како
гориво, антрацит, бензен, бензин, бензол, божиќно
дрво (свеќички за божиќно дрво), волна (масла
за мачкања на волната при обработка), восок
за индустриска употреба, восок за осветлување,
восок за ремење, восок од пчели, восок /суровина/,
газелин, гас (крут гас) /гориво/, гас (маслен гас),
гас (слаб гас), гас за горење, гасни горива /
супстанции/, големи свеќи /воштаници/ за цркви,
горива (не хемиски додатоци на горивата ), горива
за потпалување оган, графити за подмачкување,
дизел гориво, дрвени струготини за отпалување,
дрво (дрвен јаглен) /огрев/, дрво (прешан дрвен
јаглен), дрво за огрев, заштита на ѕидови (масла
за заштита на ѕидовите), заштита на кожни
производи (производи за заштита на кожни
производи/масти и масла/), индустриски масла,
индустриски масти, јаглен /гориво/, камен јаглен,
камен јаглен (масло од смолата на камен јаглен),
керозин, кожни производи (производи за заштита
на кожни производи /масти и масла/), кокс, коски
(масло од коски), индустриско, ксилен, ксилол,
лигнит, лизгање (препарати против лизгање на
погонски ремени), мазут /течно гориво/, масла за
закиснување, масла за заштита /конзервирање/ на
кожа, масла за заштита /конзервирање/ на ѕидови,
масла за подмачкување, масла за симнување
на оплата, масла за сликарството, масла за
ткаенини, маслен гас, масло за подмачкување и
ладење на алатките за режење, масло од рицинус
за техничка употреба, масло од соја (препарати
врз база на соино масло за обложување на кујнски
садови со цел да се спречи загорувањето на
намирниците што се варат, масти за осветлување,
масти /мазива/ за кожа, масти /мазива/ за обувки,
метење (супстанции за метење) за врзување на
правот, минерални горива, нафта (петрол етери),
нафта желе за индустиска употреба, нафта /
сурова или рафинирана/, нехемиски додатоци за
течни погонски горива, обувки (масти за обувки),
олеин, оплати (масла за симнување на оплати),
оружје (мазива за оружје), осветлување (восок за
осветлување), осветлување (гас за осветлување),
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осветлување (масти за осветлување), осветлувачки
материи, палење (стуготина од дрво за палење),
палење (хартиени ленти за палење), параффин,
подмачкување
(масла
за
подмачкување),
подмачкување (масти за подмачкување), прав
(производи за тргање на правта), прав /гориви/,
прев дрвен јаглен, прев тресет /гориво/, превест
јаглен во тркалезен облик, јагленова прашина за
огрев /брикети/, природен јаглерод /озокерит/,
ремени (восок за ремени), ремени (масти за
ремени), ремени (производи против лизгање на
ремените), репка (масло од репка ), индустриска,
рибино масло /на е за јадење/, свеќи воштаници
/осветлување/, свеќички /воштаници/ за божиќно
дрво, сиера /мрсен под на овча волна/, сијалици
(ламби), смеса на рибно масло и водородна
киселина за смекнување и импрегнација на
кожа, смола од камен јаглен (масло од смола на
камен јаглен), соја (препарати од соино масло
за обложување на кујнски садови со цел да се
спречи загорувањето на намирници кои са варат),
сончогледово масло /индустриско/, спирт за
гориво /жеста/, средства за везање прав, средство
за подмачкување, стеаринска техничка киселина,
сурова нафта, течни погонски горива, ткаении
(масла за ткаении), тресет /гориво/, церезин /ве–
штачки восок/
кл. 6 алки (железни) за врата, алпака - сребро,
алуминиум, алуминиумски жици, алуминиумски
фолии, алфенит /бели метали/ (облоги од
алфенит) за згради и за мебел, амбалажа (метални
садови за амбалажа), амбалажа од бел лим,
антифрикациски метали, арматура за градба,
арматури за бетон /метални/, арматури за врата /
метални/, арматури за градба /метални/, арматури
за цевководи /метални/, базени /метални
конструкции/, бакар /суров или полуобработен
бакар/, бакарна жица /неизолирана/, бакарни
прстени, бдликава жица, бел метал, берилиум,
бетон (метални арматури за бетон), бетон
(метални оплати за бетон), бинлаци (наплетени
лимени бинлаци), бисти од обични метали,
благајни (сигурносни благајни) /кутии за пари/,
благајни (сигурносни челични благајни), бове за
од метал за сидрење, брави (метални неелектрични
брави), брави за возила /метални/, брави на
ковчези, браме /одлев/, браници за патишта
(несветлечки и немеханички метални), бројки и
букви од обични метали /со исклучок на печатарски
букви/, бронза, бронзени статуи /надгробни
споменици/, бронзени статуи /уметнички дела/,
ванадиум, велосипеди (инсталации за паркирање
велосипеди) метални, вентили (метални вентили)
/не се делови за уреди/, вентили за водоводни
цевки /метални/, вентили за дренажни цевки,
витли (немеханички витли за еластични метални
цевки), влезна врата на зграда /метална/, вода
(метални вентили за водоводи), вода (метални
водоводни цевки), водоводи (метални водоводни
цевки), воздушни железници (фиксна метална
опрема за воздушни железници), волфрам, врата
(метални валци за врата), врата (неелектрични
звончиња за врата), врата (неелектрични уреди за
отворање на врата), врата (плошти за врата)
метални, врата /метална/, вратичка (подвижна

Trgovski marki

Glasnik,

неавтоматска метална вратичка), врзување
(метали ленти за врзување), врзување (метални
жици за врзување), врзување (шипови за
врзување), метални, врзување на бродови
(пловечки пристаништа за врзување на бродовите
-метални), врски (метални врски за употреба во
земјоделието), врски (метални врски), втиснувачи
/типли/, метални, галенит /руда/, германиум,
глициниум /берилиум/, гобови /метални/, градба
(метална градба), градба (метални градежни
материјали), градежни метални    материјали,   
градежни    облоги    /метални/,    граничници    за   
врата    /метални/, граничници за прозорци /ме–
тални/, греди (метални греди), гредички (метални
гредички), груби врски /ситна железна роба/, дрвја
(заштита за дрвјата), метални, дренажа (метални
вентили за дренажни цевки), дренажа (метални
цевки за дренажа), држачи за алатки /метални/,
држачи за крпи /фиксни, метални/, држачи за
метли, држачи за ножеви (алки за држачите   за  
ножеви),  држачи  за  шарки,  електични  водови  
(метални   столбови   за електрични водови),
железна руда, железни брани, железни ленти за
обрачи, железнички метални прагови, железнички
прагови,
железнички
прагови
(сигурносни
железнички прагови) /контра железнички прагови/,
железнички прагови (спојки за железнички
прагови), железнички свртници, железнички шини
(метални материјали за железнички шини), железо
(уреди за натегнување на железни ленти) /натезни
стремени/, железо сурово или полуобработено,
животни (ланци за животни), животни (стапици за
животни), жица (железна жица), жици (метални
жици за врзување), жици (метални жици), жици за
антени, жици од легури од обични метали /без
жици за осигурувачи/, жици /метални/ (уреди за
натегнување на метални жици) /стремени/, жичани
огради /решетки/, жлебни клинови, жлебни
покривни состави /метални/, жлебови за покриви
/метални/, жлебови за товарење и истоварување
/немеханички, метални/, жлебови /метални/,
заварување (жици за заварување) /метални/,
засолнување (метални плочи за засолнување),
затворачи за врата /автоматски неелектрични/,
затворачи за вреќи /метални/, затворачи за кутии
/метални/, затворачи за прозорци /метални/,
затворачи за садови /метални/, затворачи за
шишиња /метални/, затегнувачки винтови,
затегнувачки лостови /ситна метална стока/,
заштитни огради за печки, зл алки (железни) за
врата, алпака - сребро, алуминиум, алуминиумски
жици, алуминиумски фолии, алфенит /бели
метали/ (облоги од алфенит) за згради и за мебел,
амбалажа (метални садови за амбалажа),
амбалажа од бел лим, антифрикациски метали,
арматура за градба, арматури за бетон /метални/,
арматури за врата /метални/, арматури за градба
/метални/, арматури за цевководи /метални/,
базени /метални конструкции/, бакар /суров или
полуобработен бакар/, бакарна жица /неизо–
лирана/, бакарни прстени, бдликава жица, бел
метал, берилиум, бетон (метални арматури за
бетон), бетон (метални оплати за бетон), бинлаци
(наплетени лимени бинлаци), бисти од обични
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метали, благајни (сигурносни благајни) /кутии за
пари/, благајни (сигурносни челични благајни),
бове за од метал за сидрење, брави (метални
неелектрични брави), брави за возила /метални/,
брави на ковчези, браме /одлев/, браници за
патишта (несветлечки и немеханички метални),
бројки и букви од обични метали /со исклучок на
печатарски букви/, бронза, бронзени статуи /над–
гробни споменици/, бронзени статуи /уметнички
дела/, ванадиум, велосипеди (инсталации за
паркирање велосипеди) метални, вентили
(метални вентили) /не се делови за уреди/,
вентили за водоводни цевки /метални/, вентили за
дренажни цевки, витли (немеханички витли за
еластични метални цевки), влезна врата на зграда
/метална/, вода (метални вентили за водоводи),
вода (метални водоводни цевки), водоводи
(метални водоводни цевки), воздушни железници
(фиксна метална опрема за воздушни железници),
волфрам, врата (метални валци за врата), врата
(неелектрични звончиња за врата), врата
(неелектрични уреди за отворање на врата), врата
(плошти за врата) метални, врата /метална/,
вратичка (подвижна неавтоматска метална
вратичка), врзување (метали ленти за врзување),
врзување (метални жици за врзување), врзување
(шипови за врзување), метални, врзување на
бродови (пловечки пристаништа за врзување на
бродовите -метални), врски (метални врски за
употреба во земјоделието), врски (метални врски),
втиснувачи /типли/, метални, галенит /руда/,
германиум, глициниум /берилиум/, гобови /метал–
ни/, градба (метална градба), градба (метални
градежни
материјали),
градежни
метални   
материјали,    градежни    облоги    /метални/,   
граничници   за   врата   /метални/, граничници за
прозорци /метални/, греди (метални греди),
гредички (метални гредички), груби врски /ситна
железна роба/, дрвја (заштита за дрвјата),
метални, дренажа (метални вентили за дренажни
цевки), дренажа (метални цевки за дренажа),
држачи за алатки /метални/, држачи за крпи /фик–
сни, метални/, држачи за метли, држачи за ножеви
(алки за држачите  за  ножеви),  држачи  за  шарки,  
електични   водови   (метални   столбови   за
електрични водови), железна руда, железни
брани, железни ленти за обрачи, железнички
метални прагови, железнички прагови, железнички
прагови (сигурносни железнички прагови) /контра
железнички прагови /, железнички прагови (спојки
за железнички прагови), железнички свртници,
железнички шини (метални материјали за
железнички шини), железо (уреди за натегнување
на железни ленти) /натезни стремени/, железо
сурово или полуобработено, животни (ланци за
животни), животни (стапици за животни), жица
(железна жица), жици (метални жици за врзување),
жици (метални жици), жици за антени, жици од
легури од обични метали /без жици за осигурувачи/,
жици /метални/ (уреди за натегнување на метални
жици) /стремени/, жичани огради /решетки/, жле–
бни клинови, жлебни покривни состави /метални/,
жлебови за покриви /метални/, жлебови за
товарење и истоварување /немеханички ,
метални/, жлебови /метални/, заварување (жици
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за заварување) /метални/, засолнување (метални
плочи за засолнување), затворачи за врата /авто–
матски неелектрични/, затворачи за вреќи /ме–
тални/, затворачи за кутии /метални/, затворачи
за прозорци /метални/, затворачи за садови /ме–
тални/, затворачи за шишиња /метални/, зате–
гнувачки винтови, затегнувачки лостови /ситна
метална стока/, заштитни огради за печки, злато
(златен вар), значки за возила /метални/, ѕверки
(стапици за ѕверки), ѕвона, ѕвона /клепале/,
ѕвончиња, ѕидови (облоги за ѕидови) метални,
индиум> јажиња (метални јажиња со јамка за
пренос на товар), јажиња (метални јажиња),
јажиња (наглавувачи за јажиња), јазичиња на
брава, кабелски сгегачки завртувачи /метални/,
кабелски стопи, кабини (метални кабини за боење
со помош на апарати за прскање), кабини (метални
телефонски кабини), кабини за капење /метални/,
кабли (метални неелектрични кабли) /јажиња/,
кабли (метални неелектрични приклучоци за
кабли), кабли /јажиња/ за жичарници, кадмиум,
калапи (калапи за леење), калапи за леење /ме–
тални/, калапи за мраз /метални/, капаци за
прозорци и за врати (меални капаци за прозорци
и за врати) /жалузини/, капаци /метални/ за отвори
на подовите, капење (метални кабини за капење),
касички /метални касички /, кафези за птици /ме–
тални/, каци (метални ногарки за каци), качиња
(метални обрачи за качиња), кваки на врати /ме–
тални/, климатизација   (метални    цевки   за  
климатизација  и  вентилација),  клучеви,  клучеви
(метални прстени за клучеви), клучеви за вршење
поправки, кобалт (суров кобалт), колена (метални
цевчести колена),колца преку кои поминува јаже
со тег за поместување на англиски прозорци),
колчиња (метални колчиња за шатори),
комеморативни метални плочи, компримиран
воздух (метални арматури за цевководи за
компримиран воздух), конзерви (метални кутии за
конзерви), контејнери (метални контејнери),
контејнери (метални патувачки контејнери), корита
(метални корита за морт), корита (метални корита),
корнизи (метални венци за корнизи), корнизи
(метални корнизи), коситар, коситрена фолија,
котви, котли (метални котли), кошници (метални
кошници), крампони (метални  крампони),   кревети   
(метална  опрема   за   кревети),   кревети   (тркалца   
за кревети)метални, куки (метални куки за
прицврстување на кабли и цевки), куки за
закачување капути /метални/, куки за закачување
котли, куки /железна метална роба/, куки /метални/
за закачување алишта, кутии (метални затворачи
за кутии), кутии за конзерви /метални/, кутии од
обичени метали, куќи (куќни броеви) несветлечки,
метални,
леано
железо
/сурово
или
полуобработено/, легура сребро / никел, легури
на обични метали, лемена легура, ленти (апарати
за натегнување на метални ленти), ленти (метални
ленти за поврзување), летви (метални летви),
лизгалишта /метални конструкции/, лимови,
лимонит, лисици (за раце), локоти, магацини
(метални магацини), магацини за храна /метални/”
магнесиум, мамузи, манган, матица (метална
матица), мачкалки, мед (суров или полуобработен
мед), менгеле /метално/, метална руда, метални
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винтови /завртки/, метални гробници,   метални  
заковки,  метални каци,  метални  качиња,  метални
конструкции, метални конструкции за градба,
метални
конструкции
/преносни/,
метални
кошници, метални кутии за алати /празни/,
метални катници, метални нараквици за
идентификација /за болници/, метални   обвивки  
/блиндажа/, метални одбивачи, метални оџаци,
метални плочки за градба, метални подграде,
метални прачки (метални прачки за заварување и
лемење), метални прсгени, метални скали,
метални спојки за неелектрични кабли, метални
споменици, метални столбови /делови на
градежни конструкции/, метални тркала за
клучеви, метални фолии за амбалажа и пакување,
металокерамички производи, метли (држачи за
метли) метални, минеролошки плочи /метални/,
млазници (метални млазници), молибден, монтажа
(клучеви за монтажа), мражи од арматура, мраз
(метални калапи за мраз), мраз (чавли за на мраз)
/крампони/, мртовечки сандаци (метална опрема
за мртовечки сандаци), наглавувачи за цевки,
спојувачи за цевки /метални/, надвратници
(метални надвратници), надгробни плочи /ме–
тални/, надгробни споменици /метални/, надгробни
украси /метални/, наковални, наковални /двороги
наковални/,      натписи  метални,  никел,   ниобиум
/Нб/, ногарки (метални стативи за буриња), ногарки
/метални/, ножеви (метални држачи за ножеви),
обвиткување (метални фолии за обвиткување)
уметнички предмети од  обични  метали,  обични  
метални   сурови   или   полуобработени,   облоги
(метални облоги за ѕидови или тавани) /панели/,
обрачи /метални / за зацврстување на цевки,
обрачи за буриња /метални/, обрачно железо,
огради (метални), одливки од обичен метал,
одливки од сурово железо /металургија/, ознаки
(несветлечки ознаки /патокази,   летви/),   оклопи
/куќишта/, окови за врата /метални/, окови за
прозорци /метални/, оловни печати, олово (сурово
или полуобработено), оплат (метални за нафтени
дупчења), оплати (метални оплати за бетон),
оплати за ровови /метални/, опрема /метална / за
домаќинството, опрема /метална/ за врати,
опрема /метална/ за кревети, опрема /метална/ за
мртовечки сандаци, опрема /метална/ за прозорци,
оџаци (метални капи за оџаци), оџаци (метални
кровови за оџаци), оџаци (метални чадни цевки),
палети за пренесување/метални/, палети за
транспорт/метални/, паноа за градба /метални/,
пари (кутии за пари) метални, патувачки метални
контејнери, печки (заштитници за печки),
пирофорични метали, писма (метални кутии за
писма), плакатирање (метални столбови за
плакатирање), плочи (метални плочи) за
обложување на подови, плочи (подвижни плочи
кај машините), плочки од метал со особени
податоци за идентификација, плочници /метални/,
подови (метални подови), подови (метални
решеткасти подови), подови од метални плочки,
покажувачи на ветер, покриви (метални жлебови
за одводнување на дождовница), покриви
(метални покриви), покриви (метални покриви),
посребрен коситар /легура/, поткови за коњи
(чавли за  коњски   поткови),   поткови   за   коњи
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/метални/, потпирачи /косници/ метални, прагови
(метални прагови), прапорци, прачки на метални
решетки (метални шипови), прегради (метални
прегради),   преносливи наковална, пријеворнице,
заворњаци приклучоци за цевки /метални/,
пристаништа (метални монтажни присганишта),
продолжетоци
на
цевки,
продолжетоци,
наглавувачи, спојувачи, чаури /ситна железна
роба/, прозорски метални окови, прозорски
метални рамкии, прозорци (макари преку кои
поминува јаже за поместување на англиски
прозорци), прозорци (прозорски граничници),
прозорци /метални/, прозорчиња на врата,  
прстени или    капички   на   стапови   /метални/,  
прстени   /метални/, пружини   (метални пружини)  
/делови   на   скалила/,   пружини   /ситна   железна
роба/, рабници (метални рабници), ракети
(метални лансирни рампи за ракети), рамки
(метални рамки околу вратите), рамки за врати /
метални/, рамки за гробови /метални/, рамки за
прозорци /метални/,рамки на подвижни стакленици
/метални/,рамки на стакленици/метални/, рачки   
(кружни    метални рачки за врата), регистарски
таблички /метални/,   резе за врата, резиња за
прозорци
/затворачи/,
ремени
(метални
затегнувачки уреди за ремени), ремени (метални
ремени), не    се    за    апарати,    ремени    за   
апарати/ (метални спојки за ремени за апарати),
ремени за пренесување товар /метални/, ремени
од метал за пренесување товар, решетки (шипки
на метални решетки), решетки за печки /метални/,
садови за вода за птици /метални конструкции/,
садови за киселини /метални/, садови за течни   
горива /метални/, сандаци (метални сандаци),
сандаци /ормари/ метални, сандачиња за писма /
метални/, сандачиња од метал за алат /празни/,
свртувачи (железнички свртувачи), сигнални
паноа (несветечки немеханички) /метални/,
сигурносни метални огради за патишта, сидрење
(плочи за сидрење), силоси (метални силоси),
синџири (метални синџири), синџири (сигурносни
синџири), синџири (спојувачи за синџири), синџири
за дигалки, ситна метална роба, скали (метални
скали), скали (метални скалила), скали (подвижни
метални скали за товарење), скелиња (метални
скелиња), скокалници за капалишта /метални/,
скокачки /резиња/ за врата, скулптурички /од
обични метали/, славини за буриња /метални/,
снопови (метеални везови за снопови), спојки за
ремени на апаратите /метални/, спојки /стремени/
метални, спони /копци/ од обични метали, сребро
за лемење, сгапици за ѕверки, стапови (метални
наглавувачи за стапови), стапови (метални
стапови), столбови (метални столбови), столбови
за електрични водови /метални/, столбови за
телефонски водови /метални/, столбови /метални/,
столбови /метални/ за ставање плакати, столбови/
метални/, стреи над куќни врати /метални/,
стропови (метални стропови), стругалки за
отстранување кал од чевли, струготини (метални
струготини), суров и полуобработен челик, тантал
/метал/, тапи (метални капички на тапите за
шишиња), тапи (метални тапи), течни горива
(метални садови за течни горива), титан, товарење
(габаритни мерки за товарење во железнички
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вагони), товарни метални платоа /палети/,
томбаци/слитине/, топки (челични топки), торби
(затворачи за торби) метални, тунгстен, ќерамиди
(метални
ќерамиди),
феромолибден,
феросилициум,
феротитан,
феротунгстен,
ферохром, хафниум, храна (метални ормари за
храна), хром, хромни руди, цевки (метални
арматури за цевки), цевки (метални цевки за
слевање), цевки (метални цевки со повеќе отвори
за цевки), цевки (метални цевки), цевки (метални
цевководи),
цевки
(потиснувачки
метални
цевководи), цевки во облик на буквата Т /метални/,
централно греење (метални цевки за централно
греење), цинк, циркониум, чавли, чавли за на мраз
/крампони/, чавличиња, челик (легури на челик),
челик (леен челик), челични жици, челични
конструкции, челични ленти, челични ленти за
обрачи, челични лимови, челични пердињачелични
столбови /потпорни/, челични топчиња, челични
цевки, шајки (метални шајки), шајки /ситна железна
роба/, шарнири (метални шарнири), шишиња
(затворачи за шишиња) метални, шишиња
(метални кошници за шишиња), шишиња /метални
садови/ за гас под притисок или за течен воздух,
шкрилци од хром (куки за покривен шкрилец)
кл. 35  агенции за трговски информации, агенции
за увоз - извоз, анализа на производната цена,
вештачење на дејности /експертиза/, водење
дејност (служби за давање совети за водење
на одделни дејности), вработување (заводи
за
вработување),
дактилографски
услуги,
дејности (консултации за водење на дејностите),
дејности (помош во водењето на дејностите),
дејности (професионални консултации), дејности
(советување за организирање и водење на
дејностите), демонстрација на производи,
документи (умножување на документи), економски
прогнози, информации за дејноста, информатички
картотеки
(водење
на
информатичките
картотеки), истражувања за дејностите, изложби
(организирање изложби) во комерцијални или
рекламни цели, изнајмување рекламен простор,
изнајмување уреднички апарати, изнајмување
уреднички апарати и прибор, изнајнување
рекламен материјал, изработка на такси, изводи
од сметка (изработка на изводи од сметка),
извоз (агенции за извоз - увоз), јавно мислење
(испитување на јавното мислење), книги
(книговодство) консултации врзани за прашањата
на
персоналот,
книговодство,
лицитација
(продажба на лицитација), манекени (манекенски
услуги) во рекламни и промовирачки цели на
продажбата, објавување рекламни текстови,
обработка на текстови, огласување /рекламирање/,
организирање
дејности
(советување
за
организирање на дејностите), организирање
изложби во комерцијални и рекламни цели, пазар
(побарувачка на пазарот), пазар (проучување
на пазарот), персонал (вработување персонал),
плакатирање /огласување/, платни листови
(изработка платни листови), помош во управување
со индустриски или трговски претпријатија,
пребарувања за дејности, преместување (услуги
за премесгување на претпријатија), преписи на
соопштенија, претплата на весници (услуги за
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претплата на весници) /за трето лице/, проценка на
волна, производни цени (анализа на производните
цени), промоција /продажба за трето лице/,
пропагандни дејности, проучување на пазарот
/маркетинг/, проверка на сметки, распределба
/дистрибуција/ на примероци, рекламирање по
пат на радио, рекламирање по пат на телевизија,
рекламна документација (уредување на рекламна
документација), рекламна хроника, рекламни
агенции, рекламни огласи (ширење на рекламни
огласи), секретарство (секретарски услуги),
сметководство, соопштувања за
дејноста,
статистичко информирање, стебла во шуми
(проценка на стеблата), стенографски услуги, такси
(изработка на такси), телефонско одговарање
(служби за телефонско одговарање)/за отсутни
претплатници/, товарни вагони (компјутерска
локализација на товарни вагони), трговски
дејности (проценка на трговските дејности),
уредување излози, увоз - извоз (агенции за увоз
- извоз), хелиографско умножување, ширење
рекламен
материјал
/трактати, проспекти,
печатени примероци
кл. 39 автобуски превоз, амбалажирање на
производи, брза помош (превоз со коли за
брза помош), брод (бродски превоз), бродови
(гаражирање на кајчиња), бродови (извлекување
насукани бродови), бродови (изнајмување
кајчиња), бродови (спасување на бродови),
бродови за патување, за разонода (услуги на
патничките бродови), влечење возила, возачи
на автомобили (услуги на возачите), воздушен
лревоз, галерии за возила (изнајмување
галерии за возила), гаражи (изнајмување на
гаражи), дистрибуција на електрична енергија,
дистрибуција на вода, довод на вода, железница
(превоз со возови), завиткување на стока, земање
под наен брод за превоз на товар и петници,
земање под наен ладилници, земање под наен
паркинг простори, земање под наем скафандери /
тешки/, земање под наен вагони, земање под наен
возила, испорака /дистрибуција/ на производи,
исговарување, излети (организирање излети),
коли за брза помош (превоз со колите за брза
помош), контејнери за складирање (изнајмување
контејнери за складирање), коњи (изнајмување
коњи), крстосување (организирање крстосувања),
лични возила (изнајмување лични возила), лични
возила (превоз со лични возила), магацини
(изнајмување магацини), мразокршачи (услуги
на мразокршачи), навигациски услуги, носење
/товар,багаж/, нуркачки ѕвона (изнајмување на
нуркачки ѕвона), организирање излети, отпадоци
(превезување и истоварување на отпадоци),
пакети (испорака на пекетите), паркиралишта
(услуги на паркиралиштата), патници (превоз на
патници), патувања (организирање на патувања),
патувања (резервации за патувања), пилотирање,
пошта разнесување пошта), подвижен имот
(преселба на подвижен имот), покревање на врата
на брана, покуќнина (превезување на покуќнина),
помош (давање помош) /превоз/, помош во случај
на неисправност на возило влечење/, поморски
превоз, поморско посредување, посредување
при превоз, посредување за закуп на бродски
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простор, преселба, превоз (резервации за превоз),
превоз на поштенски пратки или стока, превоз на
капоцености, превоз на стока, превоз со камиони,
превоз со колички, превоз со траект, превознички
/шпедиторски/ услуги, придружба на патници,
разнесување пакети, разнесување весници,
речен транспорт, резервирање на места /превоз/,
скела (превоз со скела), складирање, складирање
(упатства за складирање), складирање на стока,
служби за испраќање, спасување (служби за
спасување), такси услуги, трамвајски услуги,
туристички агенции /со исклучок резервирање на
хотели, пансиони/, туристички излети, упатства
/информации/ за превоз, цевоводи (превоз по
цевоводи)
(210) TM 2003/617

(220) 22/08/2003
(442) 31/12/2007

(731) Beverage Partners Worldwide S.A
In der Luberzen 42, CH-8902 Urdorf, CH
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  ул. „Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
(540)

TIAN TEY
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32  безалкохолни пијалоци,имено пијалоци на
база на чај спремни за пиење
(210) TM 2003/643

(220) 02/09/2003
(442) 31/12/2007

(731) Dolphin Energy Limited, a corporation organized
and existing under the laws of Abu Dhabi
Abu Dhabi Trade Center Building
P.O. Box 33777 Abu Dhabi, AE

East Tower

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје
(540)

(591) бела, црна, златна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 услуги кои се однесуваат на промет на
јагленводородни производи
кл. 37   дупчење на јагленводороди
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кл. 39  складирање и транспорт преку цевководи
на јагленводороди и јагленводородни производи

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

кл. 40  обработка на јагленводород

(540)

кл. 42 развој и експлоатација во областа на
искористувањето на јагленводороди
(210) TM 2003/784

(220) 03/11/2003
(442) 31/12/2007

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
МЕДИА ДОО експорт импорт Скопје

SMAJLIK
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29   млеко, путер, сирење, крем (млечни
производи), јогурт и млечни производи

ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.59/1/615,Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

кл. 30   тестенини, слатки, сладолед и млечни
десерти
(210) TM 2003/830

(220) 12/11/2003
(442) 31/12/2007

(731) Dow AgroSciences LLC
9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268,
US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје
(540)

CRYSTAL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5   пестициди, препарати за уништување
штетници; фунгициди, хибрициди и инсектициди
(591) црвена, жолта, зелена, бела, портокалова
(554) тродимензионална

(210) TM 2003/896

(220) 03/12/2003
(442) 31/12/2007

(551) индивидуална

(731) B/BRAUN Melsungen AG

(510, 511)

Carl-Braun-Strasse 1, D-34212 Melsungen, DE

кл. 3 средства за чистење
(210) TM 2003/791

(740) ПЕТКОВСКИ МИХАЈЛО, адвокат
Гагарин’’  55/ 50, 1000, Скопје
(220) 04/11/2003

ул.’’Јуриј  

(540)

(442) 31/12/2007

ГЛУКОЗА БРАУН

(731) PLIVA d.d.
Ulica grada Vukovara 49,10000 Zagreb, HR
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  ул. „Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

AMISAL

(210) TM 2003/897

(442) 31/12/2007

(551) индивидуална

(731) B/BRAUN Melsungen AG

(510, 511)

Carl-Braun-Strasse 1, D-34212 Melsungen, DE

кл. 5 инфузиски раствори
(210) TM 2003/797

(220) 03/12/2003

(740) ПЕТКОВСКИ МИХАЈЛО, адвокат
Гагарин’’  55/ 50, 1000, Скопје

ул.’’Јуриј  

(220) 06/11/2003
(442) 31/12/2007

(731) BONGRAIN S.A. (a french Societe Anonyme a
directoire et conseil de surveillance)
42 rue Rieussec,78220 VIROFLAY, FR
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(540)

ланци, мини ролетни и јажиња; услуги поврзувања
цевки на купувачи
кл. 41   услуги на образование, имено водење
клиники и работилници кој се однесуваат на
инсталација и оправка на уреди, градежен
материјал, светлосна и електрична опрема,
водоводна опрема, материјал за покриви, куќен
мебел, предмети кој се користат за (направи сам)
унапредување/подобрување на куќи, предмети
кои служат за обезбедување на сигурност на куќи
и уредување на околно земјиште; промовирање
процедура и производи кој се однесуваат на
обезбедување и заштита на куќи и дистрибуција
пишан материјал кој е во врска со тоа

НАТРИУМ ХЛОРИД БРАУН
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5   фармацевтски производи
(210) TM 2003/928

(220) 17/12/2003
(442) 31/12/2007

(731) LF, LLC (a Delaware limited liability company)
2601 Annand Drive, Suite 17 Wilmington, Delaware
19808, US

кл. 44  услуги консултации и дизајнирање во врска
со уредување на околно земјиште и услуги на
пејзажна архитектура

(740) ИНДОВСКА АНЕТА, адвокат Ул.’’ДамеГруев’’  3/ 211, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2003/976

LOWE`S
(551)

индивидуална

(510, 511)
кл. 16 книги и часописи кој содржат идеи, методи
и инструкции кој се однесуваат на (направи
сам) подобрување/поправка на куќи, изградба,
декорација, градинарство, пејзажна архитектура
и активности во врска со тоа
кл. 35 услуги малопродајни „оutlet” продавници кој
содржат разни видови уреди, градежен материјал,
опрема за осветлување и електрична опрема,
материјали за покриви, куќен мебел, предмети
кој се користат за (направи сам) подобрување/
поправање куќи, алати, електрична опрема за
надворешна употреба, предмети за обезбедување,
заштита на куќи, материјали за уредување
земјиште; услуги за консултации и дизајн за
градежни материјали, светлосна и електрична
опрема, водоводна опрема, материјали за покриви,
куќен мебел, предмети кој се користат за (направи
сам) унапредување, подобрување и поправање
куќи; предмети кој се користат за обезбедување,
заштита на куќи; услуги на малопродажба на
цвеќе, услуги свадбени регистрации
кл. 36   обезбедување продолжена гаранција за
уреди и производи кој се користат за (направи
сам) унапредување, подобрување на куќи;
услуги во врска со кредитни картици; основање
добротворни фондови
кл. 37 услуги на инсталации, оправки и ремоделирања специјализирани за уреди, градежни
материјали, светлосна и електрична опрема,
водоводна опрема, материјали за покриви, куќен
мебел, предмети кој се користат за (направи сам)
унапредување/подобрување куќи; предмети за
обезбедување сигурности на куќи, материјали за
уредување на крајолици; изнајмување градежна
опрема и алат; услуги мешање бои/фарби; услуги
сложувања бои/фарби преку компјутер
кл. 40 услуги за сечење на дрвна граѓа, јажиња,

TM 2003/928

(220) 29/12/2003
(442) 31/12/2007

(731) SAPONIA
KEMIJSKA,
PREHRAMBENA
FARMACEUTSKA INDUSTRIJA d.d. Osijek

I

Matije Gupca 2 Osijek, HR
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат Ул. „Љубљанска’’ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

PERIN
(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 (лепливи материи)
наменети за индустријата
кл. 3 средства за белење и други супстанции
за перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи, лосиони
за коса, препарати за нега на забите
кл. 5 фармацевтски и ветеринарски препарати;
санитарни препарати за медицински цели; диетски
супстанции што се користат во медицината,
храна за бебиња, фластери, материјали за завои,
материјали за пломбирање заби и забарски
смоли, средства за дезинфекција, препарати за
уништување штетници, фунгициди, хибрициди
(210) TM 2004/60

(220) 06/02/2004
(442) 31/12/2007

(731) Трговско друштво за новинско издавачка
дејност, трговија, производство и услуги
КАПИТАЛ МЕДИА ГРОУП ДОО увоз-извоз
Скопје
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(510, 511)
кл. 29 производство на месо, риба, живина и
дивеч, месни преработки и сувомесни производи,
конзервирано месо и конзервирано овошје и
зеленчук, џемови, компоти, млеко и млечни
производи

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ   ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје
(540)

кл. 31 производство на земјоделски, градинарски
и шумски производи, животни (живи), свежо
овошје и зеленчук и храна за животни
кл. 35   промет на големо и мало со месо,
сувомесни производи, риба, живина, дивеч, месни
преработки, конзервирано месо и конзервирано
овошје и зеленчук, џемови, компоти, млеко и
млечни производи, животни (живи) храна за
животни, овошје и зеленчук

(591) жолта, црна, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16  весници, печатени изданија
кл. 35  објавување рекламни текстови, огласување
(рекламирање), обработка на текстови

(210) TM 2004/233

кл. 41   објавување текстови (текстови што не се
рекламни)

(731) British American Tobacco (Brands) Inc.

(210) TM 2004/213

(442) 31/12/2007
401 South Fourth Avenue, Suite 1800, Louisville,
Kentucky 40202, US

(220) 16/03/2004
(442) 31/12/2007

(731) ДРУШТВО
ЗА
ПРОИЗВОДСТВО
ПРОМЕТ”ПРОМЕС” ДОО Увоз-извоз Скопје

И

(220) 18/03/2004

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ  Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

Ул.Перо Наков бб Скопје, MK
(540)

PROMES
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29   производство на месо, риба, живина и
дивеч, месни преработки и сувомесни производи,
конзервирано месо и конзервирано овошје и
зеленчук, џемови, компоти, млеко и млечни
производи
кл. 31  производство на земјоделски, градинарски
и шумски производи, животни (живи), свежо
овошје и зеленчук и храна за животни
кл. 35 промет на големо и мало со месо, сувомес–
ни производи, риба, живина, дивеч, месни
преработки, конзервирано месо и конзервирано
овошје и зеленчук, џемови, компоти, млеко и
млечни производи, животни (живи) храна за
животни, овошје и зеленчук
(210) TM 2004/214

(220) 16/03/2004
(442) 31/12/2007

(731) ДРУШТВО
ЗА
ПРОИЗВОДСТВО
И
ПРОМЕТ”ПРОМЕС” ДОО Увоз- извоз Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)
цигари, тутун, тутунски производи,
кл. 34
производи за пушачи, запалки, кибрити
(210) TM 2004/234

(220) 18/03/2004
(442) 31/12/2007

(731) Reckitt & Colman (Overseas) Limited
Dansom Lane, Hull, Hu8 7DS, GB
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  ул.”Орце Николов”
155б, 1000, Скопје
(540)

FRESHMATIC

Ул.Перо Наков бб Скопје, MK
(540)
(551)

индивидуална

(510, 511)
(591) црна, црвена и бела боја
(551) индивидуална
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кл. 3 миризливи препарати за воздух; ароми и
ароматични препарати што испуштаат миризби;
миризливи артикли за освежување на воздухот;
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миризливи масла; миризливи спрејови за соба
кл. 5 препарати за освежување воздух; препарати
за чистење воздух; освежувачи на соби; препарати
за парфемирање или ароматизирање на воздухот;
дезодоранси; препарати за неутрализирање
на тешки мириси; средства за дезинфекција;
инсектициди; гермициди
(210) TM 2004/239

(220) 22/03/2004
(442) 31/12/2007

(300) 303 48720.8/35  22/09/2003  DE and
303 48718.6/21  22/09/2003  DE
(731) MIP METRO Group Intellectual Property GmbH &
Co. KG
Metro-Str. 1, 40 235 Dusseldorf, DE
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје
(540)

(591) сина и жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 хемиски производи за индустриски, научни
и фотографски цели, хемиски производи за
употреба во земјоделството, хортикултурата и
шумарството, средства за заштита на цвеќе,
хранливи соли, хемиски и природни средства за
одржување на
својствата на почвата, средства за прочистување
на водата, алгициди; непреработени вештачки
смоли и пластика; ѓубрива, конкретно, ѓубрива за
тревници, трендафили, борови, цвеќе и сложени
ѓубрива, рододендронски ѓубрива, сложени
ѓубрива; смеши за саксии, градинарски тресет,
средства за растресување на почвата; средства
за гаснење пожар; супстанции за стврднување и
лемење на металите; средства за штавење; лепила
и кит за индустриски и домашни потреби; хемиски
супстанции за конзервирање и одржување на
свежината на прехранбените производи, филмови
кои не се изложени на надворешно влијание
кл. 2
бои, лак-боја, лакови, антикорозивни
препарати, средства за заштита на дрво, средства
за подобрување на бојата; средства за обојување
што се употребуваат врз дрво и кожа, средства за
чистење и полирање; природни непреработени
смоли; метални плочи во прашкаста форма за
молери, декоратери, печатари и сликари
кл. 3   препарати за миење и   белење; средства
за чистење, полирање  и одмастување, абразиви;
сапуни, штирак за перење, парфимериски
производи, етерски масла, препарати за нега на
телото и за разубавување, деодоранси за лична
употреба, средства за зајакнување на косата,
спрејови за коса и лосиони за регулирање на
косата, пасти за заби, средства за подобрување

TM 2004/239

на мирисот и за освежување на воздухот (кои
спаѓаат во класа 3), етерски масла за прехранбени
производи
кл. 4 индустриски масла и масти; средства
за подмачкување, средства за апсорпција на
прашина, средства за навлажнување на прашината
и средства за сврзување на прашината; горива
во цврста, течна и гасовита состојба, конкретно,
јаглен, камен јаглен, кокс, пасти и коцки за
палење, тресет, дрво, нафта, дизел гориво,
гориво за греење, горива за мотори со внатрешно
согорување, бензол, бензин, метилиран шпирт,
течен гас како што се пропан и бутан, ацетилен,
кислород и водород; светлечки супстанции; свеќи,
восочни светилки, ноќни светилки и фитили,
запалки како материјал
кл. 5 хемиски и производи за здравствена заштита,
инсектициди, фунгициди, хербициди, средства
против мекотели, средства против нематоциди
(видови валчести црви); лекови (освен оние кои
се продаваат единствено во аптеките); диететски
производи за медицински потреби, диететски
производи засновани на витамини како што е
храна за диети со ниска нутрициентска и/или
контролирана калорична вредност; лековити
тревки во сува или во конзервирана форма,
екстракти од лековити тревки, додатоци на храна,
имено, производи кои се наменети за дополнување
на човековата исхрана со природни елементи,
витамини, мирудии, средства за подобрување
на вкусот и растенија за крмење; витамински
препарати; диететска храна за бебиња; цементи,
завои; антисептици и средства за дезинфекција;
лековити чаеви и лекови; препарати за уништување
на штетници, конкретно, без’рбетници; лепила
за забни протези; дезодоранси за потреби на
здравството, дезодоранси за освежување на
воздухот; производи за женска хигиена, имено,
санитарни крпи, заштитни гаќички, тампони,
санитарни гаќички
кл. 6 кабли и жици од метал (не се за електрична
употреба); градежни материјали од метал;
преносливи метални конструкции, конкретно,
монтажни гаражи; метални цевки; каси и сефови;
ситна железарија; метални парчиња, контејнери
за
отпад и буриња за вода направени од метал
и пластика, цилиндри за пропан; производи
направени од нескапоцени метали, имено
синџири, славини, капачиња за шишиња, цевни
врски направени од метал и пластика, вентили,
неповратни вентили направени од метал за
дренажни цевки и доводи за вода, вентили и
компензациони вентили како дел од машини,
термостатски вентили како дел од грејни
инсталации, вентили за гуми за моторни возила,
решетки, тркалца за мебел, табли за означување,
контејнери за транспорт, резервоари, метални
парчиња за прозорци, врати и мебел
кл. 7 електрични кујнски машини за кршење,
мелење, дробење, сечење, пресување, мешање или
гмечење, механички, електрични и рачни машини
за мелење месо, машини за шиење, машини за
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миење садови, машини за перење, ротациони и
уреди за сушење со превртување; мотори (освен
за земјоделски машини); земјоделски и машини
за хортикултура на моторен погон; земјоделски
машини, инкубатори за јајца; машини за чистење,
механички уреди за филтрирање; филтри како
дел од машини или мотори; пумпи за пренос на
течности, цврсти материи и воздух, на рачен,
електричен или моторен погон, или како прилози
на рачни уреди и машини; електрични косилки за
трева, електрични гребла, електрични секачи за
плевел; струјни агрегати; компензациони вентили,
регулатори на притисок како дел од машини;
машини за преработка на метал, дрво и пластика,
компресори, автогени уреди за заварување,
машини за метење, механички, електрични
и рачни плугови за снег, машини за чистење,
механички уреди за филтрирање, механички,
електрични и рачни уреди за подигање; машини
за шиење, машини за плетење, машини за миење
садови, машини за перење, машини за пеглање,
електрични уреди за домаќинство и кујнски потреби
(кои спаѓаат во класата 7), уреди за запечатување,
механички, електрични и рачни машини за сечење
леб и месо, отворачи за конзерви, механички,
електрични и рачни миксери, уреди за екстракција
на сок, електрични ножеви, електрични машини
за отсекување, повеќенаменски кујнски машини,
машини за правење резанки, механички,
електрични и рачни уреди за мешање, машини за
мелење месо, машини за мелење зрна, машини за
мелење  кафе  и повеќенаменски уреди за сечење,
преси за домаќинство; алати на електричен погон
за DIY-ентузијасти, машини за сечење, дупчење,
вибрационо дупчење, рамнење, дупчење со сврдло,
дробење и мелење; чекани за дупчење, одвивачи
на завртки наменети за дупчење, построенија
за дупчење и мелење, мотори за мелење и
дробење, стругови, електрични пили, пили за
сечење кривини, ланчани пили, пили (бусола),
кружни пили, кружни пили поставени на маса,
машини за сечење и работни маси прилагодени
за горенаведените алати, електрични стругови,
уреди и машини за дробење, електрични и рачни
алати за спојување, железа за електрично лемење
и построенија за лемење, пиштоли за лемење,
пиштоли за лепење со топла смеша, менгеме,
електрични агрегати, струјни агрегати, агрегати за
топол воздух, уреди за прскање боја, механички,
електрични и рачни уреди за отстранување ѕидни
тапети, уреди за топол воздух и вентилатори,
исто така и за отстранување лакови, машини за
сечење и одделување плочки, уреди и машини за
електрично завару-вање, уреди за чистење под
висок притисок, машини за пескарење, уреди за
дробење со дупчење, исто така и како прилози
на електрични дупчалки, уреди за регистрирање
метал и напон, уреди за отворање гаражни
врати, ролетни направени од метал и синтетички
материјал, мотори за ролетни и лифтови;
уреди за перење; компресори и прибор, имено,
пиштоли за прскање боја, мерачи за пумпање
гуми, пиштоли за прскање со спреј, уреди за
пескарење; ремени за макари, ремени од јажиња,
исто така и на електричен погон; механички,

Trgovski marki

14/4,

str.181-321, dekemvri 2007 Skopje

195

електрични и рачни дигалки; електрични тримери
за тревници, машина за сечење жива ограда
на акумулаторски погон, уреди за дотерување
тревници, градинарски мотики, коси на моторен
погон, секачи на плевел, апарати за уништување
документи, косилки за слама, косилки за трева на
моторен или електричен погон, косилки за трева
во вид на трактори и други возила
кл. 8 рачни алати, инструменти и уреди за потреби
на земјоделството, хортикултурата и шумарството,
за употреба во секторите за проектирање машини
и апарати и во технологијата за производство
на автомобили и во градежништвото; механички
косилки за трева, механички секачи за плевел,
електрични и механички ножици за жива ограда;
ножеви, вили и лажици; орудие за удирање и
продупчување; сечива; електрични машини за
стрижење; уреди за сечење нокти; уреди за
чешлање кучиња
кл. 9 електрични, електротехнички, електронски
апарати и инструменти (кои спаѓаат во класата 9);
апарати и инструменти за употреба во слабострујна
технологија,
имено,
за
информациската,
високофреквентната и регулирачката технологија;
научни апарати и инструменти за лабораториски
истражувања; апарати и инструменти за наутика,
премерување, фотографирање, кинематографија,
оптика, тежинско мерење, земање мерка,
сигнализација, контрола, спасување животи;
очила, двогледи; апарати за наснимување,
пренос и репродукција на звук и слики; проектори
на слики, апарати за зголемување, троногарки
за камера; уреди и машини за копирање во боја,
вклучително и од електростатски и термален
тип, машини за фотокопирање и умножување;
радио и телекомуникациски уреди; интерфонски
машини; магнетни носачи на податоци во форма
на ленти, фолии, дискови, касети, грамофонски
плочи; автоматски машини за продавање и
механизми за апарати кои се активираат со
ситни пари; регистер каси, машини за сметање,
апарати и компјутери за обработка на податоци,
за електронско, магнетно и оптичко складирање
на податоци, за складирање на РОМ-, ПРОМ-,
ЕАРОМ-, ЕПРОМ, ЦД-РОМ, чипови (интегрални
кола), дискети, магнетни дискови; електрични
табли за вклучување со мемориски уреди, сите
горенаведени производи без и со наснимени
информации;
микропроцесори;
периферни
елементи за компјутери, конкретно, печатари,
монитори,
електромеханички,
електронски,
оптички и акустички влезни и излезни единици,
тастатури, „интерфејс” уреди; компјутерски
хардвер, конкретно, уреди за контрола на курсорот
за упoтреба на компјутерски индикаторни уреди
и компјутерски табли за вклучување; уреди,
поврзување кабли и приклучници за поврзување
или мрежно организирање на апарати за обработка
на податоци и апарати за информациската
технологија; уреди за забава како прибор за ТВ
апарати или компјутери; компјутерски програми,
датотеки; противпожарни апарати; триаголни
знаци за предупредување; електрични кабли,
жици, сродни проводливи и поврзувачки парчиња,
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прекинувачи и разводни табли или ормари;
акумулатори, брзинометри, трансформатори;
филмови наменети за надворешно изложување;
облека за заштита од несреќи, вклучително чевли,
специјална облека за спасување, штитници за
лице, заштитни очила или маски за работници;
облека за нуркање, очила за нуркање, очила за
скијање; заштитни шлемови за зимски спортови,
за јавачи, за велосипедисти и мотоциклисти;
правосмукалки, машини за чистење подови,
пегли за облека уреди за запечатување;
електричен апарат за лемење, електричен апарат
за заварување, уреди за полнење батерии;
специјални контејнери прилагодени да одговараат
на горенаведените апарати и инструменти
кл. 10 ортопедски артикли, имено, ортопедски
завои, стегачи, чорапи (за навлекување) и чевли;
хируршки материјали; грејни перничиња и ќебиња
за медицински потреби; санитарни апарати,
имено, апарати за мерење крвен притисок, слушни
помагала, термометри, апарати за мерење шеќер
во крвта, инхалатори, уреди за акупунктура, уреди
за третирање на кожата, уреди за масирање,
апарати за употреба во физиотерапијата, уреди
за стимулирање - на струја, стетоскопи за уреди
за мерење на крвниот притисок; термални
перничиња, уреди за инфрацрвено зрачење,
потпорни перничиња, инвалидски колички,
помагала за одење, мерачи на пулс, кади за
создавање вртлози на водата, уреди за полирање
заби, кондоми, капачиња за шишиња за хранење,
цуцли
електрични шишиња за топла вода,
кл. 11
електрични грејачи за стопала; апарати за
осветлување, греење, производство на пареа,
готвење, ладење, сушење, вентилација и
водопроводливост,
санитарни
инсталации,
сушалки за перални; грејни перничиња и ќебиња
за медицински потреби; грејни пумпи, апарати за
правење сладолед, апарати за правење кисело
млеко
кл. 12   возила за друмски и воден сообраќај,
конкретно, приколки и бродови - носачи на
автомобили, мопеди, моторцикли, велосипеди,
кајаци, чамци и едреници, снежни плугови и
трактори за на снег; колички со едно тркало,
градинарски колички, инвалидски колички, колички
за бебиња, колички за голф, колички за црева,
чамци кои треба да се надувуваат; резервни
делови за возила за друмски и воден сообраќај,
конкретно, анласери, ауспуси, кочници, трепкачки
светла, задни аларми, труби, менувачи на брзини,
спојки, мотори и погонски ремени, вентилатори
и цилиндри за мотори, автомобилски седишта,
управувачки тркала, тркала, автомобилски
гуми, рабни елементи на тркалата, вентили за
автомобилски гуми, амортизери, спојки, прибор за
автомобили и велосипеди, багажници и простори
предвидени за скии, синџири за снег, спојлери,
потпирачи за глава, сигурносни појаси, сигурносни
седишта за деца, мрежи, ремени и пумпи за воздух
за велосипеди, прибор за поправка; кутии кои се
монтираат нa кровот на автомобилите
кл. 13  огномет
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кл. 14 скапоцени метали и нивни легури и предмети
направени од нив или обложени со истите, имено,
уметнички предмети, украсни предмети, садови
за на маса и украси за на маса (освен прибор за
на маса), тенџериња и тавчиња, часовници за
на рака, медали и брошови, табакери и држачи
за пури и/или цигари, јувелирски прибор, накит,
бижутерија, скапоцени камења и минерали; саати
и часовници и други хронометри
кл. 15 музички инструменти
кл. 16 хартија и картон (кои спаѓаат во класата 16),
производи направени од хартија и картон (хамер),
имено, хартиени крпи, салфети, филтерска
хартија, хартиени шамивчиња, тоалетна хартија,
хартиени пелени, контејнери за пакување,
хартиени торби, печатени работи, артикли за повез
на книги, имено, предиво, ленено платно и други
ткаенини наменети за повез на книги; фотографии,
канцелариски материјал, фотографски албуми,
лепила за хартија и канцелариски материјал или
за домашни потреби, вклучително и занаетчиство;
самолепливи ленти за хартија и канцелариска
употреба или за домашни потреби; сликарски
реквизити, имено, глина за моделирање, платно,
боја, палети и ногарки, препарати за обојување и
лимови; четки; електрични и електронски машини
за пишување, канцелариски артикли (освен
мебел), имено, машини за зборување, машини
за франкирање (платена поштарина), досиеја,
коншници за писма, отворачи за писма, подлошки
за работни бироа, перфоратори, хефталици,
диктафони, стеги и спајувалки за хартија,
мастилени ленти, помагала за вршење корекции
за канцелариска употреба, печати, перничиња со
мастило, мастило за печати, мастило за пишување
и цртање, водени бои, држачи за документи,
досиеја и папки за документи, заштитни табли за
досиеја и папки, држачи за пенкала со мастило
и хемиски моливи, острилки за моливи, прибор
за на работно биро, канцелариски кутии со мали
фиоки, индекси (јавачи) за картички, роковници за
на маса, корпи за отпадна хартија, канцелариски
ножици, секачи на хартија, ваги за писма,
лизгачки линијки; образовен и инструкциски
материјал (освен апарати) во форма на печатени
работи; препариран дивеч, животни и растенија,
геолошки модели и препарати, глобуси, опрема
за цртање врз училишни табли; прстенест повез,
конференциски папки, тефтери за пишување,
папки за документи, вежбанки за пишување,
за аритметика, за музика, тетратки со азбучник
и тетратки за домашна работа, материјали за
пакување направени од пластика, имено, папки,
торби и фолии; печатени писма и блокови
кл. 17   фолии, плочи и палки направени од
пластика во вид на полупроизводи; средства за
запечатување, пакување и изолирање; азбест,
светкав материјал и производи направени
од истото, имено, противпожарна облека и
изолациони костуми; црева (кои не се од метал);
самолепливи ленти, освен за медицински
потреби, за хартија и канцелариски материјал или
за домашна употреба
кл. 18   кожа и имитација на кожа и производи
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направени од кожа, имено, торби и други
производи кои не се прилагодени да одговараат
на артиклите кои треба да ги прифатат, мали
производи од кожа, конкретно, паричници и
ќесички за клучеви; кожа и крзно, куфери и мали
чанти; чадори, чадори за сонце и бастуни, рачни
торби, актовки, торби за пазарување, училишни
торби, торби за на рамо, ранци
кл. 19 градежни материјали (кои не се од метал),
конкретно, полупреработено дрво и греди, табли
и плочи, иверка, градежно стакло, конкретно,
стаклени плочки и прозорски стакла, цевки (кои
не се од метал) наменети за градежништво;
преносливи објекти (кои не се од метал),
конкретно, монтажни гаражи, градинарски куќички
и шупи
кл. 20   мебел, мебел за кампување, креветски
реквизити (освен постелнина), душеци, перници,
вреќи за спиење наменети за кампување;
огледала, рамки; производи направени од дрво
или замена за дрво, имено, „паспарту” за рамки за
слики, шини за завеси, дрвени чепови, сандаци,
транспортни палети, буриња, контејнери, ковчези,
работни маси, резервоари, чепови, летви, рачки
за алати, намотки за предиво, закачалки за палта,
штипки за алишта, уметнички предмети, украсни
предмети; производи
направени од пластика, имено, „паспарту” за
рамки за слики, шини за завеси, дрвени чепови,
сандаци, транспортни палети, буриња, контејнери,
ковчези, резервоари, клинци, завртки, пинови,
плочки за имиња, парчиња за мебел, прозорци и
врати, шини за завеси и куки за завеси, внатрешни
хоризонтални ролетни, закачалки за палта,
штипки за алишта, капачиња за шишиња, летви;
поштенски сандачиња што не се од метал и не
се ѕидани; производи направени од плута, трска,
рогозина, стапови, рогови, коска, слонова коска,
коска од кит, оклоп од желка, ќилибар, седеф и
морска пена
кл. 21 мали рачни уреди за домаќинство и за
кујнска употреба (освен ѕидни држачи за чаши
и хартиени крпи и атомизери за течности и
прашоци од било кој вид), преносливи контејнери
за домаќинство и за кујнска употреба (кои не се
направени од скапоцени метали или обложени со
истите); електрични и рачни уреди за нега на тело
и за разубавување, електрични чешли и четки
за заби, електрични маникирски уреди, водени
чепкалки за заби, прскалки за тревници; чешли,
сунгери; четки (освен четки за боење); материјали
за чистење, челични струготини; електрични
и рачни уреди за чистење; опрема за готвење
направена од метал, како што се тенџериња,
тавчиња и котлиња, кофи, производи направени
од стакло, порцелан и камен за домаќинство и
за кујнска употреба, имено, чинии, чаши, табли,
тавчиња, садови, тегли, длабоки садови, бочви со
капак, чаши за пиво, чаши за вино, вазни, пехари,
чинии, тегли за мармалад и џем, комплети за
шеќер и крем, комплети за мирудии (за оцет, бибер
и масло), садови за овошје, бокали за мешање,
бокали за турање и шишиња
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кл. 22 јажиња, сајли, мрежи, имено, мрежи
за риболов и за пазарување; шатори, церади,
едра, торби за пакување направени од штофен
материјал; торби за транспорт и складирање на
производи
кл. 23  предива и намотки за текстилни потреби
кл. 24   ткаенини, текстилни производи, имено,
штофови, завеси, ролетни на валци, текстилни
производи за домаќинство, за на маса и постелнина;
покривки за кревет и за маса, текстилни производи
за куќен мебел и за украсување
кл. 25 облека, вклучително и чевли, чизми, патики
и облека за на глава
кл. 26   конци и везови, ленти и врвки за чевли;
копчиња, куки и дупчиња, игли; вештачко цвеќе
кл. 27 ќилими, простирки за пред врата, простирки,
линолеум и подни облоги направени од гумени,
синтетички или текстилни материјали, конкретно
монтирани теписи, плочки од теписон, чергички за
покрај кревет, черги и стази, ѕидни тапети (освен
оние кои се направени од текстилен материјал)
кл. 28  игри, карти за играње, конкретно електрични
и електронски игри; играчки; гимнастички и
спортски справи, сноркел; украси за елка
кл. 29 диететски производи на протеинска и/
или јагленохидратна основа како храна за ниско
хранливи и/или диети со контролирани калории;
месо, риба, жива и нежива морска храна, живина
и дивеч, исто така и конзервирани, преработени и
замрзнати, конзервирано, сушено или замрзнато
овошје и зеленчук; екстракти од месо, месо, риба,
желе од овошје и зеленчук; џемови и мармалади;
јајца, млеко, млечни производи, имено, путер,
сирење, крем, кисело млеко, млеко во прав за
нутриционистички потреби; масла за јадење и
масти; инстант јадења кои суштински се состојат од
месо, риба, жива и нежива морска храна, живина,
дивеч, зеленчук или преработено овошје (исто
така и во замрзната форма), десерти направени
од кисело млеко, кварк (основна честичка) или
крем
кл. 30 преливи за салата, мајонези; кафе, чај,
какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за
кафе и чај, препарати од брашно и жита (освен
сточна храна), конкретно жита за појадок; паста
(од брашно), чоколадо и чоколадни производи,
чоколадни бонбони, вклучително и оние со
полнења од течно вино и/или ракија, бонбони,
леб, слатки и колач, лед за јадење, мед, меласи,
квасец, прашок за печење, сол, имено, сол за
домаќинство, сол за добиток и сол за заштита од
поледица; сенф, оцет, сосови
(освен преливи за салата); мирудии и смеши на
мирудии; средства за подобрување на вкусот на
храната (освен етернични масла)
кл. 31 земјоделски, хортикултурни и шумски
производи, имено, семиња и друг материјал
за
размножување,
непреработени
зрна,
непреработено дрво; свежи растенија и цвеќе,
луковки и тубери (корени во облик на компир)
за цвеќиња; свежо овошје и зеленчук, конкретно
компири, семиња; сушени растенија, простирка од
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слама и ѓубриво и од тресет, простирки за мачиња,
сточна храна, конкретно, храна за кучиња и мачки;
живи животни, конкретно, украсни рипки
кл. 32   пиво, минерална вода и газирана вода,
како и други безалкохолни пијалоци; сирупи и
други препарати за правење пијалоци; овошни
пијалоци и овошни сокови
кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пиво), конкретно,
вино, ракија и ликери
кл. 34 тутун; производи од тутун, конкретно,
цигари и пури, реквизити за пушачи, имено,
кутии за тутун, држачи за пури и цигари, кутии
за пури и цигари, пепелници, при што ниеден од
горенаведените производи не се состои од или не
е обложен со скапоцени метали или нивни легури,
основи за луле, чистачи за луле, секачи на пури,
лулиња, запалки за цигари, џебни реквизити за
самостојно виткање цигари, хартија за цигари,
филтри за цигари, гориво за запалки, ќеси за
тутун, наргиле, ќибритчиња
кл. 35   рекламирање, маркетинг, совети за
маркетинг и набавка; истражување и анализа на
пазарот; односи со јавноста; раководење; деловно
управување; совети за деловно работење,
организација на работата, кадровско работење
и економскиот аспект на фирмата; канцелариско
работење; презентација на производи и услуги
во хипермаркети, супермаркети, малопродажба
и магацини за храна; работење на продавниците
на големо, супермаркетите, малопродажбата
и магацините за храна, имено, преговори и
склучување, договори кои се однесуваат на
набавка и продажба на производи и користење  
услуги
кл. 36  услуги за осигурување; финансиски услуги;
трансакции на готовина; услуги за недвижен имот
кл. 37   градежни услуги; услуги за поправки;
инсталациски работи; изнајмување машини и
уреди
кл. 38 телекомуникации, конкретно обезбедување
пристап до компјутерска мрежа, информации на
интернет, пристап до интернет, телекомуникациски
врски со компјутерска мрежа, платформи и
портали на интернет и интранет, функционирање
на „теле-шопинг” канал, услуги за електронска
пошта, услуги на „жешки” линии, проследување
и прибирање новости од сите видови до или од
интернет адреси (веб пораки)
кл. 39 транспортни услуги, конкретно испорака
на пакети и производи, шпедитерски услуги,
превознички услуги, услуги за влечна служба
и транспорт, испорака на производи по пошта,
пакување и складирање на производи; организација
и договарање на патувања; пополнување на
продажни рафтови обезбедување информации за
складирање; услуги за паркиралишта; изнајмување
возила и прибори за возила (багажници)
кл. 40   обработка на материјали, конкретно
печатени работи, развивање фотографски
филмови,
производство
на
фотографски
отпечатоци, обработка на филмови (вклучително
и дигитален тип), рециклирање отпад и шут

TM 2004/239

кл. 41 образование; обука; забава; спортски и
културни активности; организација и водење
конференции,
конгреси
и
симпозиуми,
изнајмување аудио и видео апарати; услуги за
игри кои се нудат во секој момент преку централен
компјутер; објавување и издавање книги, списанија
и часописи
кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувачки
работи и сродни проектантски услуги; услуги за
индустриска анализа и истражување; креирање
и развој на компјутерски хардвер и софтвер;
ажурирање на интернет локации, совети за
креирање на свои страници и итернет локации,
совети за телекомуникациска технологија; совети
во врска со права од индустриска сопственост;
обезбедување компјутерски програми во мрежи
за податоци, функционирање на машини за
пребарување за интернет; заштита на податоци;
складирање податоци; управување со податоци
на сервери; креирање компјутерски софтвер,
домашни страници и веб сајтови; услуги за
датотеки и програмирање електронска обработка
на податоци; изготвување и обработка на
дигитални податоци; совети за електронска
обработка на податоци; услуги за креирање и
истражување кои се однесуваат на нови производи
(за други); реализација на програми во мрежи за
електронска обработка на податоци; поставување
компјутерски
програми;
конфигурација
на
компјутерски мрежи преку софтвер; лиценцирање
на софтвер; истражување и пребарување
во датотеки и на интернет за други; нега и
поставување на софтвер; емитување на интернет
страници; издавање и регистрација на називи на
„домејни”; изнајмување простор за складирање,
компјутерски софтвер, апарат за обработка на
податоци, простор за складирање на интернет,
веб сервери; правни совети и претставување;
раководење со права од индустриска сопственост
и авторски права, издавање лиценци за права од
индустриска сопственост и авторски права
кл. 43   угостителски услуги и сместување на
гости
кл. 44  медицински и ветеринарни услуги; услуги
за здравствена заштита и разубавување на луѓе
и животни; услуги во областа на земјоделството,
хортикултурата или шумарството
кл. 45 лични и социјални услуги кои се однесуваат
на индивидуални барања; услуги за обезбедување
заради заштита на стоки и лица
(210) TM 2004/326

(220) 30/04/2004
(442) 31/12/2007

(731) BRIGHTPOINT, INC. (a corporation of the State of
Delaware)
501 Airtech Parkway Plainfield, Indiana 46168,
US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  ул. „Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

Trgovski marki

Glasnik,

(540)

14/4,
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(540)

BRIGHTPOINT CREATIVE WIRELESS
DISTRIBUTION CUSTOMER
COMMITMENT CUSTOMIZED
SERVICES
(551)

индивидуална

(510, 511)
кл. 35  дистрибутерство во областа на опремата за
безжична комуникација, имено, уреди за безжична
комуникација вклучително и телефонски апарати
со слушалка, пејџери и уреди за евиденција на
лични податоци; полначи на батерии за безжични
телефони, уреди за отстранување батерии, замена
на батерии, засилувачи на нивото на ватите;
уреди и прибори што се поставуваат на глава;
носачи и лулки; чанти и торби; слушалки што
се поставуваат на увото; микрофони; адаптери
за запалки за цигари; антени; капачиња за
слушање телефонски разговор; продолжни кабли
за телефонски уреди со слушалка; енергетски и
кабли за пренос на податоци; резервни делови
за опрема за безжична комуникација; игри за
опрема за безжична комуникација, што може да
се преземат од мрежа и што се наснимени на CDROM; уреди за безжична комуникација што се
компатибилни со „Вluetooth”; уреди за безжично
пресметување; челни плочи за уреди за безжична
комуникација; графика за уреди за безжична
комуникација; аудио и видео за уреди за безжична
комуникација; дигитални камери за уреди за
безжична комуникација; уреди за складирање
податоци за опрема за безжична комуникација;
сите според нарачка и спецификација; водење на
залихи
кл. 36 финансиски услуги што се однесуваат
на опрема за безжична комуникација, имено
водење побарувања од купувачите, обработка
на побарувањата и наплатата, како и депозити
(гаранции) за кредитни ризици
кл. 37  поправка и санација на опрема за безжична
комуникација
кл. 39 водење залихи и раководење со опрема за
безжична комуникација за други
кл. 42   дизајнирање пакувања за опрема за
безжична комуникација за други
(210) TM 2004/327

(220) 30/04/2004
(442) 31/12/2007

(731) BRIGHTPOINT, INC. (a corporation of the State of
Delaware)
501 Airtech Parkway Plainfield, Indiana 46168,
US

BRIGHTPOINT YOUR SUCCESS IS OUR
BUSINESS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35  дистрибутерство во областа на опремата за
безжична комуникација, имено, уреди за безжична
комуникација вклучително и телефонски апарати
со слушалка, пејџери и уреди за евиденција на
лични податоци; полначи на батерии за безжични
телефони, уреди за отстранување батерии, замена
на батерии, засилувачи на нивото на ватите;
уреди и прибори што се поставуваат на глава;
носачи и лулки; чанти и торби; слушалки што
се поставуваат на увото; микрофони; адаптери
за запалки за цигари; антени; капачиња за
слушање телефонски разговор; продолжни кабли
за телефонски уреди со слушалка; енергетски и
кабли за пренос на податоци; резервни делови
за опрема за безжична комуникација; игри за
опрема за безжична комуникација, што може да
се преземат од мрежа и што се наснимени на CDROM; уреди за безжична комуникација што се
компатибилни со „Вluetooth”; уреди за безжично
пресметување; челни плочи за уреди за безжична
комуникација; графика за уреди за безжична
комуникација; аудио и видео за уреди за безжична
комуникација; дигитални камери за уреди за
безжична комуникација; уреди за складирање
податоци за опрема за безжична комуникација;
сите според нарачка и спецификација; водење на
залихи
кл. 36 финансиски услуги што се однесуваат
на опрема за безжична комуникација, имено
водење побарувања од купувачите, обработка
на побарувањата и наплатата, како и депозити
(гаранции) за кредитни ризици
кл. 37 поправка и санација на опрема за безжична
комуникација
кл. 39 водење залихи и раководење со опрема за
безжична комуникација за други
кл. 42   дизајнирање пакувања за опрема за
безжична комуникација за други
(210) TM 2004/336

(220) 06/05/2004
(442) 31/12/2007

(731) SEBA DIS TICARET VE NAKLIYAT ANONIM
SIRKETI
FATIH MAHALLESI, YAKACIK CADDESI, NO:23,
34885 SАMANDIRA-KARTAL, ISTANBUL, TR
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје Ул. Апостол
Гусларот 3, 1000, Скопје

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

Trgovski marki
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(540)

(540)

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

(591) темноцрвена, кафена, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34  тутн, производи за пушачите, кибрит
(210) TM 2004/337

(220) 06/05/2004
(442) 31/12/2007

(731) SEBA DIS TICARET VE NAKLIYAT ANONIM
SIRKETI
FATIH MAHALLESI, YAKACIK CADDESI, NO:23,
34885 SАMANDIRA-KARTAL, ISTANBUL, TR
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје  Ул. Апостол
Гусларот 3, 1000, Скопје
(540)

кл. 35 дистрибутерство во областа на опремата за
безжична комуникација, имено, уреди за безжична
комуникација вклучително и телефонски апарати
со слушалка, пејџери и уреди за евиденција на
лични податоци; полначи на батерии за безжични
телефони, уреди за отстранување на батериите,
замена на батериите, засилувачи на снагата,
уреди и прибори што се поставуваат на глава;
носачи и лежишта ташни и торби; слушалки што
се поставуваат на увото; микрофони; адаптери за
запалки за цигари; антени; капачиња за слушање
на-телефонски разговои; продолжни кабли за
телефонски уреди со слушалка; енергетски и
кабли за пренос на податоци; резервни делови
за опрема за безжична комуникација; игри за
опрема за безжична комуникација што може да
се преземат од мрежа и се наснимени на СDRОМ; уреди за безжична комуникација што се
компатибилни со „Bluetooth”; уреди за безжично
пресметување; челни плочи за уреди за безжична
комуникација; графика за уреди за безжична
комуникација; аудио и видео за уреди за безжична
комуникација; дигитални камери за уреди за
безжична комуникација; уреди за складирање
податоци за опрема за безжична комуникација;
сите според нарачка и спецификација; водењ
залихи
кл. 36   финансиски услуги што се однесуваат
на опрема за безжична комуникација, имено
водење на побарувања од купувачите, обработка
на побарувањата и наплатата, како и депозити
(гаранции) за кредитни ризици
кл. 37 поправка и санација на опрема за безжична
комуникација

(591) црвена, црна, бела, розова, кафена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34  тутн, производи за пушачите, кибрит
(210) TM 2004/339

(220) 06/05/2004
(442) 31/12/2007

(731) BRIGHTPOINT, INC. (a corporation of the State of
Delaware)
501 Airtech Parkway Plainfield, Indiana 46168,
US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  ул. „Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

TM 2004/337

кл. 39 складирање на залихи и раководење со
опрема за безжична комуникација за други
кл. 42   дизајнирање на пакувањето опрема за
безжична комуникација за други
(210) TM 2004/352

(220) 18/05/2004
(442) 31/12/2007

(300) 003587896  18/12/2003  ES
(731) ULTRA d.o.o Proizvodnja elektronskih naprav
Cesta Otona Zupancica 23a, 1410 Zagorje, SI
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  ул.”Орце Николов”
155б, 1000, Скопје

Trgovski marki

Glasnik,

14/4,

(540)

(551)

(510, 511)

кл. 36   осигурување, финансиски работи;
монетарни работи; работи околу недвижностите;
услуги на мобилни системи за исплата (платежни
инструменти); пружање деловни информации што
се однесуват на мобилни системи на плаќање;
деловен информационен сервис за корисници на
мобилни системи на плаќање; услуги на банкарски
системи и услуги на системска интеграција;
услуги за мобилни и за електронско тргување во
банкарството и ПОС системите
кл. 38 телекомуникации; телефонски комуникации;
комуникации по пат на мобилни телефони; услуги
на пренос на писма, документи, видео, аудио и
други информации по пат на телекс, телефон,
мобилен телефон, електронски или по пат на друг
медиум за пренос
кл. 42
научно и индустриско истражување;
компјутерско програмирање; техничка поддршка
или консалтинг услуги; консултации што
се однесуваат на користење и управување

Trgovski marki

201

со мобилни платежни системи, технички
консултации и информациони услуги што се
однесуваат на карактеристиките, конфигурацијата
и инсталацијата на погоре споменатото;
програмирање електронски и говорни комуникации
помеѓу купувачи, провајдери за трансакции
(податоци и пари или други трансакции) и
трговци; криптографски услуги вклучително
и криптографија со елиптично закривување,
услуги на системи за електронска сигурност за
сигурен пренос на компјутерски податоци; услуги
за електорнски системи за идентификација на
корисници; услуги на обработка на податоци
вклучително и обезбедување и подготовка на
податоци што се однесуваат на набавка

индивидуална

кл. 9
научно, електрично мерење, сигнали,
проверка (супервизија), апаратура и инструменти;
апаратура за снимање, пренос и репродукција на
звук и слики; магнетски медиуми за податоци;
дискови за снимање звук; телефони, мобилни
телефони; автоматски машини за продажба и
механизми за апаратите што се активираат со
монети или жетони; регистар-каси; машини за
сметање; опрема за обработка на податоци и
компјутери; терминали за плаќање; мобилни
терминали за плаќање; електронски терминали
за плаќање; продажни автомати; провајдери на
податоци на платежни центри; провајдери на
апликации на продажни центри; модеми за пренос
на податоци преку говорни телекомуникациони
мрежи; хардвер и софтвер и други средства за
електронска комуникација помеѓу купувачите;
провајдери за трансакции (податоци и парични
трансакции) и трговци; хардвер и софтвер
и други средства за гласовна комуникација
преку електронски медиуми помеѓу купувачите;
провајдери на трансакции (податоци, пари и
други трансакции) и трговци; книги, магазини,
прирачници, билтени, технички инструкции за
користење со терминали за плаќање; системи за
плаќање и банкарство (во електронска форма);
хардвер и софтвер; компјутерски софтвер за
криптографија; компјутерски софтвер за поддршка
на системите за идентификација на корисникот;
компјутерски софтвер за сигурен пренос на
комјутерски податоци; комјутерски софтвер за
дијагностички функции; компјутерски софтвер за
оперативни системи; компјутерски софтвер за
пристап на бази на податоци
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(210) TM 2004/353

(220) 18/05/2004
(442) 31/12/2007

(300) 003587862  18/12/2003  ES

(731) ULTRA d.o.o Proizvodnja elektronskih naprav
Cesta Otona Zupancica 23a, 1410 Zagorje, SI
(740) ЈОАНИДИС
ЈОВАН,
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје

АДВОКАТ  

(540)

MPAY
(551) индивидуална
(510, 511)
научно, електрично мерење, сигнали,
кл. 9
проверка (супервизија), апаратура и инструменти;
апаратура за снимање, пренос и репродукција на
звук и слики; магнетски медиуми за податоци;
дискови за снимање звук; телефони, мобилни
телефони; автоматски машини за продажба и
механизми за апаратите што се активираат со
монети или жетони; регистар-каси; машини за
сметање; опрема за обработка на податоци и
компјутери; терминали за плаќање; мобилни
терминали за плаќање; електронски терминали
за плаќање; продажни автомати; провајдери на
податоци на платежни центри; провајдери на
апликации на продажни центри; модеми за пренос
на податоци преку говорни телекомуникациони
мрежи; хардвер и софтвер и други средства за
електронска комуникација помеѓу купувачите;
провајдери за трансакции (податоци и парични
трансакции) и трговци; хардвер и софтвер
и други средства за гласовна комуникација
преку електронски медиуми помеѓу купувачите;
провајдери на трансакции (податоци, пари и
други трансакции) и трговци; книги, магазини,
прирачници, билтени, технички инструкции за
користење со терминали за плаќање; системи за
плаќање и банкарство (во електронска форма);
хардвер и софтвер; компјутерски софтвер за
криптографија; компјутерски софтвер за поддршка
на системите за идентификација на корисникот;
компјутерски софтвер за сигурен пренос на
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комјутерски податоци; комјутерски софтвер за
дијагностички функции; компјутерски софтвер за
оперативни системи; компјутерски софтвер за
пристап на бази на податоци
осигурување, финансиски работи;
кл. 36
монетарни работи; работи околу недвижностите;
услуги на мобилни системи за исплата (платежни
инструменти); пружање деловни информации што
се однесуват на мобилни системи на плаќање;
деловен информационен сервис за корисници на
мобилни системи на плаќање; услуги на банкарски
системи и услуги на системска интеграција;
услуги за мобилни и за електронско тргување во
банкарството и ПОС системите
кл. 38  телекомуникации; телефонски комуникации;
комуникации по пат на мобилни телефони; услуги
на пренос на писма, документи, видео, аудио и
други информации по пат на телекс, телефон,
мобилен телефон, електронски или по пат на друг
медиум за пренос
научно и индустриско истражување;
кл. 42
компјутерско програмирање; техничка поддршка
или консалтинг услуги; консултации што
се однесуваат на користење и управување
со мобилни платежни системи, технички
консултации и информациони услуги што се
однесуваат на карактеристиките, конфигурацијата
и инсталацијата на погоре споменатото;
програмирање електронски и говорни комуникации
помеѓу купувачи, провајдери за трансакции
(податоци и пари или друри трансакции) и
трговци; криптографски услуги вклучително
и криптографија со елиптично закривување,
услуги на системи за електронска сигурност за
сигурен пренос на компјутерски податоци; услуги
за електорнски системи за идентификација на
корисници; услуги на обработка на податоци
вклучително и обезбедување и подготовка на
податоци што се однесуваат на набавка
(210) TM 2004/354

(220) 18/05/2004
(442) 31/12/2007

(300) 003588076  18/12/2003  ES
(731) ULTRA d.o.o Proizvodnja elektronskih naprav
Cesta Otona Zupancica 23a, 1410 Zagorje, SI
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  ул.”Орце Николов”
155б, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9   научно, електрично мерење, сигнали,
проверка (супервизија), апаратура и инструменти;
апаратура за снимање, пренос и репродукција на
звук и слики; магнетски медиуми за податоци;
дискови за снимање звук; телефони, мобилни
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телефони; автоматски машини за продажба и
механизми за апаратите што се активираат со
монети или жетони; регистар-каси; машини за
сметање; опрема за обработка на податоци и
компјутери; компјутерски софтвер; компјутерски
хардвер; компјутерски хардвер и софтвер за
имплементација и поддршка на систем за следење
на возилата; компјутерски хардвер и софтвер
за имплементација и поддршка на комуникација
помеѓу центарот за комуникација и возачот;
компјутерски хардвер и софтвер за конекција со
другите информативни системи; компјутерски
хардевер и софтвер за имплементација и поддршка
на местоположбата на возилото, мониторинг на
телеметрички податоци на возилото, контрола
на функционирањето на возилото, мониторинг
на функционирањето на возачот, давање помош
во управување на возилото до местото на
дестинацијата, преместување од моменталната
и од претходната позиција на    возилото,
оптимална маршута на возилото, мониторинг и
снимање на оперативните функции на возилото
и функционирањето на возачот, подготовка на
стандардни извештаи во врска со оперативните
функции на возилото и функционирањето на
возачот, анализи на моментални и снимени
податоци; дијагностички апарати за контрола на
оперативните функции на моторот на возилото;
податоци и сервери за сите гореспоменати;
книги, магазини, прирачници, билтени, технички
инструкции во електронска форма, микрофони,
модеми за телефонски апарати, телефонски
приемници, телефонски пренесувачи; видеофони
кл. 38 телекомуникации: комуникација и инфор–
мација (услуги) преку телекс, телефон, мобилен
телефон, преку електронска или на друг начин
трансфер на информација; комуникација и
информација преку телекс, телефон, мобилен
телефон, преку електронска или на друг начин
трансфер на информација (телекомуникациски
услуги);  комуникација преку мобилен; комуникација
преку компјутеркски терминали; е-маил; примање
и праќање СМС пораки; комуникација преку
телефон; компјутерска поддршка на трансфер  на
пораки и слики; изнајмување апарати за примање
и праќање пораки
кл. 39 услуги што се однесуваат на детекција на
позицијата на
одредено возило, дефиниција на оптимална
маршрута
на
возилото,
мониторинг
на
телеметричките податоци на возилото, услуги
поврзани со пружање помош во насочувањето на
возилото кон неговата дестинација, следење на
движењето на определено возило, прикажување
на
сегашната
и
претходната
позиција,
воспоставување
оптимална
маршрута
за
возилото; услуги што се однесуваат на контрола
на функциите на возилото за навигациони потреби
и услуги што се однесуваат на мониторинг и
снимање на функционирањето на возилото и
возачот за навигациони потреби; подготовка
на стандардни и средени извештаи што се
однесуваат на функционирањето на возилото
и возачот за навигациони потреби, анализа на
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сегашните и снимените податоци за навигациони
потреби, услуги што се однесуваат на контролата
на употребата на горивото (совети за навигациони
потреби)
кл. 42   научно и индустриско истражување;
компјутерско
програмирање;
апдејт
на
компјутерскиот
софтвер; техничка поддршка и консултантски
услуги, вклучително консултации на полето на
користење и употреба, одржување, технички
консултации и информации што се однесуваат на
карактеристиките, конфигурацијата на системот
за следење на возилото; услуги на обработка
на податоци, имено, прибирање податоци за
позицијата на возилата; одржување и апдејтирање
на компјутерски софтвер
(210) TM 2004/411

(220) 07/06/2004
(442) 31/12/2007

(731) ГОРАН ИВАНОВСКИ

14/4,
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(540)

BRAUNBERG
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 20  технички мебел
(210) TM 2004/416

(540)

(220) 07/06/2004
(442) 31/12/2007

(731) Друштво за трговија и услуги МАГРОНИ ДОО
Скопје
ул.”Градски стадион” бб, 1000 Скопје, MK
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  ул.”Орце Николов”
155б, 1000, Скопје
(540)

бул.”Партизански одреди” бр.99-2/10, 1000
Скопје, MK
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  ул.”Орце Николов”
155б, 1000, Скопје

203

BERGMAN
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33  вино

MONTECO

(210) TM 2004/419

(551) индивидуална

(220) 09/06/2004
(442) 31/12/2007

(510, 511)

(731) Unilever N.V.

кл. 32  безалкохолни пијалоци
(210) TM 2004/412

Weena 455 3013 AL Rotterdam, NL
(220) 07/06/2004
(442) 31/12/2007

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  ул. „Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
(540)

(731) ГОРАН ИВАНОВСКИ
бул.”Партизански одреди” бр.99-2/10, 1000
Скопје, MK
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  ул.”Орце Николов”
155б, 1000, Скопје
(540)

MONTEKO
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32  безалкохолни пијалоци
(210) TM 2004/413

(591) сино-зелена, црвена
(220) 07/06/2004
(442) 31/12/2007

(731) ГОРАН ИВАНОВСКИ
бул.”Партизански одреди” бр.99-2/10, 1000
Скопје, MK
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  ул.”Орце Николов”
155б, 1000, Скопје
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(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 детерѓенти; препарати и супстанции, сите
наменети за перење, препарати за кондиционирање
(третирање) на ткаенина; препарати за белење;
препарати за чистење, полирање, рибање и
абразија; препарати за миење садови; сапуни;
препарати за рачно миење
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кл. 5   средства за дезинфекција; санитарни
препарати; препарати за уништување на
штетници, инсекти и штетни животни; фунгициди;
гермициди;
бактерициди;
паразитициди;
алгициди; инсектициди; средства за уништување
коров; дезодоранси, различни од оние за лична
употреба; препарати за освежување на воздухот;
средства што ги одбиваат инсектите
(210) TM 2004/457

компјутерски софтверски алатки за поддршка на
софтверски апликации за трети лица
кл. 42 лиценцирање технологија; лиценцирање
патенти, трговски марки, авторски права, деловни
тајни и/или знаења и искуства (know-how) во
врска со производство на полупроводници и
нивна употреба; лиценцирање полупроводници;
лиценцирање софтвер во врска со производство на
полупроводници и нивна употреба; лиценцирање
технологија во врска со полупроводници и
производство на полупроводници; лиценцирање
технологии инкорпорирани во и во врска со
полупроводнички
производи,
интегрирани
кола, плочи за кола, микрокомпјутери, микро
контролери, микропроцесори и компјутерски
периферии
мемории
и
полупроводнички
материјал за истите, кола за конверзија на
податоци,
вграден
компјутерски
софтвер
(firmware), електронски, електрични и електромеханички апарати за употреба со компјутери,
плочи за видео кола, производи за видео системи,
апарати и опрема за снимање, репродукција и
менување звук, слики и податоци, компјутерски
програми, инструкциски материјал во врска со
компјутерски алгоритми и алгоритми податоци
за компресија и декомпресија на податоци;
изработка на компјутерски и телекомуникациски
системи по нарачка; консултантски услуги во
областа на компјутери и телекомуникација и
сродни технологии за изработка на софтвер

(220) 25/06/2004
(442) 31/12/2007

(731) Freescale Semiconductor,
corporation

Inc.

a

Delaware

6501 William Cannon Drive West, Austin, Texas
78735, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје
(540)

FREESCALE
(551) индивидуална
(510, 511)
полупроводници,
кл. 9
процесори, чипови за

полупроводнички

полупроводнички
процесори,
интегрални
кола, чипови за интегрални кола, плочи за
кола,
микрокомпјутери,
микроконтролери,
микропроцесори и компјутерски периферии,
мемории и полупроводнички материјал за истите;
полупроводници за машини и машински алатки;
полупроводници за апарати за осветлување,
греење, производство на пареа, готвење, ладење,
сушење и вентилација; полупроводници за
часовници и апарати и инструменти за мерење на
времето; полупроводници за музички инструменти;
полупроводници за игри и играчки; кола за
конверзија на податоци; вграден комјутерски
софтвер (firmware); електронски, електрични
и електро-механички апарати за употреба со
компјутери; производи за видео системи; апарати
и опрема за снимање, репродукција и менување
звук, слика и податоци; плочи за видео кола;
плочи за аудио кола; плочи за аудио-видео кола;
видео графички ацелератори; мултимедијални
ацелератори; видео процесори; компјутерски
програми; инструкциски материјал во врска со
компјутерски алгоритми и алгоритми податоци
за компресија и декомпресија на податоци;
апарати за тестирање и калибрирање; делови и
опрема за сите наведени производи; опрема за
тестирање и програмирање на интегрални кола и
полупроводнички мемории; компјутерски софтвер,
и тоа: софтвер за интеграција и врзување на
апликации, компјутерски услужни програми,
компјутерски програми за управување со мрежа,
компјутерски програми за пристап на глобалната
компјутерска мрежа и меѓусебно врзани
компјутерски мрежи; компјутерски оперативни
системи; софтвер за компјутерски оперативни
системи; компјутерски оперативни програми; и
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(210) TM 2004/500

(220) 13/07/2004
(442) 31/12/2007

(731) ПЕТРОВСКИ ИГОР
ул.”Тоне Томшиќ” 25/2-1, 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. 20   буренца /неметални/, воздух (перничиња
наполнети со воздух), не се за медицинска
употреба, затворачи за шишиња, ковчежиња,
ковчези, кошници, кутии за, накит (неметални),
ладала, маси, накит (кутии за накит), потпирачки,
натписни плочки од дрво или пластика, ножеви,
неметални рачки за ножеви, облека (штипки за
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14/4,

облека), ознаки, перници, пушки, рамки за слики,
сандаци, седеф, скулптури од дрво, софи, спиење
(вреќи за спиење), украсни ѕидни апликации,
украсување, уметност (уметнички предмети од
дрво, восок, гипс или пластични маси)

кл. 39   излети (организирање излети), коњи
(изнајмување
на
коњите),
крстосување
(организирање крстосувања), патници (превоз
на патниците), патувања (организирање на
патувањата), превоз, придружба на патници,
скела (превоз со скела), спасување (служби за
спасување), туристички агенции, туристички
излети

кл. 26   брошеви, везови (рачна изработка),
вештачки бради, мустаќи, коса, еполети, значки,
злато, игленици, копци за појаси, копчиња,
метални значки (позаментерија), сребро, тантели,
украсни значки

кл. 35 трговија на големо и мало со: буренца /
неметални/, воздух (перничиња наполнети со
воздух), не се за медицинска употреба, затворачи
за шишиња, ковчежиња, ковчези, кошници, кутии
за накит (неметални), ладала, маси, накит (кутии
за накит), потпирачи, натписни плочки од дрво или
пластика, ножеви, неметални рачки за ножеви,
облека (штипки за облека), ознаки, перници,
пушки, рамки за слики, сандаци, седеф, скулптури
од дрво, софи, спиење (вреќи за спиење),
украсни ѕидни апликации, украсување, уметност
(уметнички предмети од дрво, восок, гипс или
пластични маси), блузи, долна облека, влечки,
вратоврски, гаќички со пелени за доенчиња,
горна облека, долна облека, елеци, капи за
капење, машки гаќички за капење, капи (беретки),
коленици, конфекциска облека, костуми, кошули,
куси чорапи, машки гаќи, наметки за бања,
обувки, пелени, пиџами, планинарски чевли,
пуловери, ракавици, ремени, сандали, тоги,
топуци, трикотажни предмети за облекување,
униформи, чизми, шалови, шапки, широки појаси,
брошеви, везови (рачна изработка), вештачки
бради, мустаќи, коса, еполети, значки, злато,
игленици, копци за појаси, копчиња, метални
значки (позаментерија), сребро, тантели, украсни
значки, балони за игра, билијар, боди билдинг
направи, бокс (ракавици за бокс), воздух (пиштол
на воздух) /играчки, гимнастичарски справи,
градежни елементи (играчки), друштвени игри,
заштитници, змејови од хартија, играчки, игри,
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карневалски маски, коњи за лулање, кугли за
играње, кукли, лак за стрелање, маски (театарски
маски), мечиња од кадифе, мечување (оружје за
мечување), пехари за успех во игрите, пиштоли
играчки, подвижни играчки, ракавици за бокс,
рекети, стрели, тобогани, флорет (вид меч) за
мечување, шах, штици за отскокнување, џамлии
за играње, изложби (организирање изложби) во
комерцијални или рекламни цели, изнајмување
рекламен простор, манекени и манекенски услуги,
објавување рекламни текстови, пропагандни
дејности, рекламирање по пат на радио и
телевизија, рекламна хроника, рекламни агенции,
уредување излози, ширење рекламен материјал

кл. 25 блузи, долна облека, влечки, вратоврски,
гаќички со пелени за доенчиња, горна облека,
долна облека, елеци, капи за капење, машки
гакички за капење, капи (беретки), коленици,
конфекциска облека, костуми, кошули, куси
чорапи, машки гаќи, наметки за бања, обувки,
пелени, пиџами, планинарски чевли, пуловери,
ракавици, ремени, сандали, тоги, топуци,
трикотажни предмети за облекување, униформи,
чизми, шалови, шапки, широки појаси

кл. 28 балони за игра, билијар, боди билдинг
направи, бокс (ракавици за бокс), воздух (пиштол
на воздух)/играчки, гимнастичарски справи,
градежни елементи (играчки), друштвени игри,
заштитници, змејови од хартија, играчки, игри,
карневалски маски, коњи за лулање, кугли за
играње, кукли, лак за стрелање, маски (театарски
маски), мечиња од кадифе, мечување (оружје за
мечување), пехари за успех во игрите, пиштолииграчки, подвижни играчки, ракавици за бокс,
рекети, стрели, тобогани, флорет (вид меч) за
мечување, шах, штици за отскокнување, џамлии
за играње

str.181-321, dekemvri 2007 Skopje

кл. 41  образовни услуги, видео ленти, кампови за
летување, конференции, конгреси, модни агенции
за уметници, монтажа на радио и телевизиски
програми,
музејски
услуги
/презентација,
изложби/, натпревари, објавување текстови,
приредби, разговори, разонода, семинари,
симпозиуми, спортска опрема, конференции,
филмови, централни бази на податоци, спортски
натпревари, филмови
(210) TM 2004/503

(220) 14/07/2004
(442) 31/12/2007

(731) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstr. 1, D-74167 Neckarsulm, DE
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ бул. „Кочо Рацин”
бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје
(540)

AQUATICA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3  сапуни
кл. 4  свеќи; горилки, посебно запалки за скара и
јаглен
кл. 21  сунѓери; крпи направени од сунѓер
(210) TM 2004/505

(220) 14/07/2004
(442) 31/12/2007

(731) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstr. 1, D-74167 Neckarsulm, DE
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ  бул. „Кочо Рацин”
бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје
(540)

CLEFFEKT
TM 2004/505
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(210) TM 2004/556

(551) индивидуална

(220) 26/07/2004

(510, 511)

(442) 31/12/2007

кл. 3  детергенти и препарати за чистење, посебно
прашок за перење, прашок за рибање, млеко за
триење, течности за перење, повеќенаменски
средства за перење; чистачи за тоалет, посебно
тоалетен камен, распрскувачи за тоалети;
распрскувачи за соба
(210) TM 2004/549

(220) 23/07/2004

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
МЕДИА ДОО експорт-импорт
ул.”Митрополит Теодосиј Гологанов” бр.591/6-15, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(442) 31/12/2007

ПЕТ

(731) IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC
20 Manchester Square, London, W1U 3AN, GB
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ  Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3   средства за белење и други супстанции
за перење; препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување; средства за отстранување
каменец, чистење (производи за чистење),
сапуни; парфимерија; етерични масла; капење
(козметички производи), шампони, препарати за
нега на косата, лосиони за коса, препарати за
нега на забите; влажни шамичиња, шамичиња
за еднократна употреба натопени со козметички
лосиони, козметички препарати за нега на кожата,
дезодоранси за лична употреба, производи
за бричење, креми за кожа, лосиони за коса,
препарати за заштита од сонце, масло, масло за
козметичка употреба

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 2  бои, глазури, лакови; адитиви за сушење и
впивање боја; разредувачи, производи за боење,
сите наведени стоки како додатоци на бои,
фирнајзи (глазури) и лакови; средства за заштита
од ’рѓа и гниење на дрвото; заштитни материјали
(во форма на боја); препарати за третман на
дрвото; мастика; пасти за пополнување дупки
и пасти за изолација; бојадисани, лакирани или
премачкани со фирнајз површини што можат да
се преместуваат
(210) TM 2004/550

кл. 5  фармацевтски производи, крпи, предлошки,
хигиенски пелени и салфети; хигиенски
производи за лични цели за ендократна
употреба; женски влошки, тампони; ветеринарни
препарати; санитарни препарати за медицински
цели; диететски супстанции што се користат
во медицината; храна за бебиња; фластери,
материјали за завои

(220) 23/07/2004
(442) 31/12/2007

(731) IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC

кл. 16  хартија, картон и производи 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

20 Manchester Square, London, W1U 3AN, GB
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(210) TM 2004/557

(220) 26/07/2004
(442) 31/12/2007

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
МЕДИА ДОО експорт-импорт
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 2 бои, глазури лакови; адитиви за сушење и
впивање боја; разредувачи, производи за боење,
сите наведени стоки како додатоци на бои,
фирнајзи (глазури) и лакови; средства за заштита
од ’рѓа и гниење на дрвото; заштитни материјали
(во форма на боја); препарати за третман на
дрвото; мастика; пасти за пополнување дупки
и пасти за изолација; бојадисани, лакирани или
премачкани со фирнајз површини што можат да
се преместуваат

TM 2004/549

ул.”Митрополит Теодосиј Гологанов” бр.591/6-15, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

FIVE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други супстанции
за перење; препарати за чистење, полирање,
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триење и нагризување; средства за отстранување
каменец, чистење (производи за чистење),
сапуни; парфимерија; етерични масла; капење
(козметички производи), шампони, препарати за
нега на косата, лосиони за коса, препарати за
нега на забите; влажни шамичиња, шамичиња
за еднократна употреба натопени со козметички
лосиони, козметички препарати за нега на кожата,
дезодоранси за лична употреба, производи
за бричење, креми за кожа, лосиони за коса,
препарати за заштита од сонце, масло, масло за
козметичка употреба

14/4,

(210) TM 2004/619

(220) 01/09/2004
(442) 31/12/2007

(731) Kemiska, prehrambena i farmaceutska industrija
SAPONIA d.d. Osijek
ul. M. Gupca 2, Osijek, HR
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат Ул. „Љубљанска’’ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје

кл. 9 електрични пегли за коса, електрични
завиткувачи за коса, електрични фенови за коса;
претходно снимени видео ленти, ДВД-а, аудио
касети, и ЦД ромови, сите карактеристични
информации за козметиката, фризерството,
бојадисувањето и обликувањето на косата
кл. 16 брошури, каталози, периодични списанија,
учебници и материјали за подучување, прирачници
за студенти и професори, работни тетратки и
прирачници, сите во областа на козметиката,
фризерството и обликувањето на косата, пробни
пакувања за бојадисување на косата и трајна
ондулација што содржат мостри за тестирање
боја за коса, табличка со штипка, врзувач, книшка
за тестирање боја, книшка за тестирање трајна
ондулација, палета и контејнери за чување на
пробната боја и хемикалии за трајна ондулација
кл. 41   дистрибуција на едукативни материјали
во козметиката, фризерството и обликувањето на
косата; обука и едукација за друго во козметиката,
фризерството, обликувањето на косата и сите
други аспекти за нега на убавината
(210) TM 2005/28

(220) 13/01/2005
(442) 31/12/2007

731) Фармацевтска хемиска козметичка индустрија
АЛКАЛОИД АД - Скопје
бул. „Александар Македонски” бр. 12, 1000
Скопје, MK
(540)

DIPROL

(540)
(551) индивидуална

KALODONT

(510, 511)
кл. 5  фармацевтски производи

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3   средства за белење и други супстанции
за перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи, лосиони
за коса, препарати за нега на забите
(210) TM 2004/978

207

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи, крпи, предлошки,
хигиенски пелени и салфети; хигиенски
производи за лични цели за ендократна
употреба; женски влошки, тампони; ветеринарни
препарати; санитарни препарати за медицински
цели; диететски супстанции што се користат
во медицината; храна за бебиња; фластери,
материјали за завои
кл. 16 хартија, картон и производи 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

str.181-321, dekemvri 2007 Skopje

(220) 15/12/2004
(442) 31/12/2007

(731) Pivot Point International, Inc.

(210) TM 2005/63

(220) 02/02/2005
(442) 31/12/2007

(731) Друштво за промет и услуги АНЕКС Зоран увоз
извоз ДООЕЛ Скопје (со скратен назив Анекс
експорт импорт ДООЕЛ Скопје)
ул.”Тоне Томшиќ” бр.25, 1000 Скопје, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје
(540)

1560 Sherman Avenue, Suite 700, Evanston,
Illinois 60201, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје
(540)

PIVOT POINT
(551) индивидуална
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(591) црвена, светло и темно сина и бела

работи; книговезнички материјал; пластични
материјали за пакување, што не се опфатени во
другите класи; производи направени од хартија
и/или целулоза за санитарни/хигиенски намени
вклучително шамичиња, крпи, влошки, пелени,
тампони, обични и/или обложени слип-гаќички
сите за еднократна употреба направени од хартија
и/или целулоза

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 4  материи за осветлување, светилки (ламби),
свеќи (свеќи од восок за елки)
кл. 11  ламби, сите видови електрични светилки,
грла за електрични светилки, жарни нишки за
електрични светилки, уреди за осветлување,
електрични свеќички за елка и делови и прибори
за сите горенаведени производи
кл. 35
огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи;
услуги на мало и големо поврзани со сите
производи од горенаведените класи
(210) TM 2005/64

(220) 02/02/2005
(442) 31/12/2007

(731) Друштво за промет и услуги АНЕКС Зоран увоз
извоз ДООЕЛ Скопје (со скратен назив Анекс
експорт импорт ДООЕЛ Скопје)
ул.”Тоне Томшиќ” бр.25, 1000 Скопје, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје

кл. 35
огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи;
услуги на мало и големо поврзани со сите
производи од горенаведените класи
(210) TM 2005/81

(220) 09/02/2005
(442) 31/12/2007

(731) IRENA ELEKTRIK DIS TICARET KOLL.STI AHMET
HANPOLAT VE ORTAGI
A.H.L. Serbest Bolge, Isbi E Block No.1/A2, 34480
Bakirkoy, Istanbul, TR
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  ул.”Орце Николов”
155б, 1000, Скопје
(540)

(540)

(591) светло и темно сина, бела, жолта, жолто кафена и
црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3  средства за белење и други супстанции за
перење; препарати за чистење, полирање, триење
(рибање) и нагризување; сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи, препарати
за нега на телото и убавината, лосиони за коса;
препарати за нега на забите, пасти за заби,
преимпрегнирани шамичиња и крпи за чистење
направени од хартија, целулоза и/или текстил
кл. 5   фармацевтски, ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
санитарни
производи,
хигиенски
крпи
импрегнирани со медицински или дезинфекциски
препарати, хигиенски производи, женски хигиенски
производи, хигиенски влажни шамичиња за
чистење, хигиенски влошки, хигиенски пелени,
хигиенски тампони, хигиенски чепкалки за уши,
хигиенски слип-гаќички, хигиенски заштитно
обложени долни алишта и/или заштитено
обложени слип-гаќички
кл. 16   хартија, картон и производи од нив, што
не се опфатени со другите класи; печатени

TM 2005/64

(591) бела, црвена и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9  електрични адаптери; штекери, приклучоци
за штекери; прекинувачи на електрични синџири;
електричен излезен сигнал (излезна сила);
затворени електрични прекинувачи; осветлено
јаже (јаже со светилка) за електрични кабли;
електрични
затворачи;
електрични
кабли;
терминални блокови; флуоросцентни ламби; мини
циркуларни прекинувачи; електрични контролни
плочи; телефонски кабли; издвоени приклучоци
регулатори за светлоелектрични; електрични
врски; сензори; зголемувачи на трансформатори;
електрични
трансформатори;
намалувачки
електрични
трансформатори;
телефонски
приемници
кл. 11 цевчести ламби; држачи за ламби; цевки
за електрични ламби; масивни глави прегради
за електрични ламби; халогенки; ламби за
новогодишни дрвја вклучително двојни светла;
спирални ламби; електрични ламби; лустери;
приклучок за ламби; електрични приклучоци за
ламби вклучително и за ламбите од керамика;
светла за аквариум; прибор и алат за светлина;
спот светла; проектори; долни светла; мини ноќни

Trgovski marki
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ламби; ѕидни ламби; ламби за бироа; надворешни
ламби; тавански ламби; придушени халоген
ламби; флуоросцентни цевки; фенери
(210) TM 2005/82
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(540)

(220) 09/02/2005
(442) 31/12/2007

(731) IRENA ELEKTRIK DIS TICARET KOLL.STI AHMET
HANPOLAT VE ORTAGI
A.H.L. Serbest Bolge, Isbi E Block No.1/A2, 34480
Bakirkoy, Istanbul, TR
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  ул.”Орце Николов”
155б, 1000, Скопје
(540)

(591) во сите бои и комбинации
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 хартија, картон и производите од нив,
што не се опфатени со другите класи; печатени
работи; книговезнички материјал; фотографии;
канцелариски прибор /освен мебелот/; материјали
за пакување, што не се опфатени во другите класи;
карти за играње, печатарски букви; клишиња

(591) бела, црна, црвена и темно црвена
(551) индивидуална

кл. 25  облека, чевли и капи

(510, 511)
кл. 9 електрични адаптери; штекери, приклучоци
за штекери; прекинувачи на електрични синџири;
електричен излезен сигнал (излезна сила);
затворени електрични прекинувачи; осветлено
јаже (јаже со светилка) за електрични кабли;
електрични
затворачи;
електрични
кабли;
терминални блокови; флуоросцентни ламби; мини
циркуларни прекинувачи; електрични контролни
плочи; телефонски кабли; издвоени приклучоци
регулатори за светлоелектрични; електрични
врски; сензори; зголемувачи на трансформатори;
електрични
трансформатори;
намалувачки
електрични
трансформатори;
телефонски
проемници
кл. 11   цевчести ламби; држачи за ламби; цевки
за електрични ламби; масивни глави прегради
за електрични ламби; халогенки; ламби за
новогодишни дрвја вклучително двојни светла;
спирални ламби; електрични ламби; лустери;
приклучок за ламби; електрични приклучоци за
ламби вклучително и за ламбите од керамика;
светла за аквариум; прибор и алат за светлина;
спот светла; проектори; долни светла; мини ноќни
ламби; ѕидни ламби; ламби за бироа; надворешни
ламби; тавански ламби; придушени халоген
ламби; флуоросцентни цевки; фенери
(210) TM 2005/88

(220) 11/02/2005
(442) 31/12/2007

(731) Костовски Трифун
ул.„Славе Георгиевски Шнајдер” бр.4, 1000
Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво   ПОЛЕНАК   ул. ‘’Орце
Николов’  98, 1000, Скопје

Trgovski marki

кл. 35 огласување; водење на работење; управу–
вање со работи; канцелариски работи
кл. 41 образовни услуги; подготвување настава;
забава; спортски и културни активности
(210) TM 2005/89

(220) 11/02/2005
(442) 31/12/2007

(731) STARBUCKS CORPORATION d/b/a STARBUCKS
COFFEE COMPANY
2401 Utah Avenue South Seattle, Washington
98134, US
(740) Бајалски Димитар, адвокат Ул. Ѓуро Ѓаковиќ бр.
72/1-1 1000 Скопје
(540)

FRAPPUCCINO
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25  облека, чевли и капи
кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалоци;
привремено сместување
(210) TM 2005/142

(220) 07/03/2005
(442) 31/12/2007

(731) ТД ОГЛАСНИК М ЕМ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул.Иво Лола Рибар 59/6-16, 1000 Скопје, MK
(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПJЕ  
бул. „Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8, 1000,
Скопје

TM 2005/142
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(540)

уреди за брзо предзагревање за дизел систем
за стартирање, дизел системи за стартирање,
роботи за монтажа, контролори на роботни тела,
хидраулични машини, инструменти и нивни
делови и опреми; пумпи и нивни делови и опреми;
компресори, наизменични компресори, ротациони
компресори и нивни делови и опреми; вентилатори
и нивни делови и опреми; земјоделски и градежни
машини и инструменти и нивни делови и опреми;
системи за вбризгување дизел гориво кај мотори
со внатрешно согорување, in-line видови пумпи
за вбризгување гориво, пумпи за вбризгување
гориво без брегасти осоки, електронски системи
за вбризгување гориво кај мотори со внатрешно
согорување

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 хартија, картон и производите од нив
што не се опфатени со другите класи; печатени
работи; книговезнички материјал; фотографии,
канцелариски материјал; лепила за канцелариска
и куќна употреба; машини за пишување и
канцелариски прибор (освен мебел); материјали
за пакување, што не се опфатени со другите
класи, печатарски букви, клишиња
кл. 35  огласување, водење на работење, управу–
вање со работи, канцелариски работи

(210) TM 2005/153

кл. 36  работи поврзани за недвижен имот

(731) FUJINON CORPORATION a corporation of Japan,
organized and existing under the laws of Japan

(210) TM 2005/147

(220) 08/03/2005

(442) 31/12/2007

1-324 UETAKE-CHO, KITA-KU, SAITAMA CITY,
SAITAMA, JP

(442) 31/12/2007

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

(731) Bosch Corporation
3-6-7, Shibuya, Shibuya-ku, Tokyo, JP
(740) БИНПРО
ДООЕЛ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје

(220) 10/03/2005

СКОПЈЕ

(540)

FUJINON

(540)
(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 7 мотори (освен копнени возила) и нивни
делови и опреми; мотори со внатрешно
согорување, мотори на бензин, дизел мотори и
нивни делови и опреми; дизел гориво, системи
за вбризгување; дистрибутерски тип на пумпи за
вбризгување на горивото, пумпи за вбризгување
за мотори со внатрешно согорување, пумпи за
вбризгување без брегасти осоки, електронски
командни системи за вбризгување гориво,
системи за контрола на брзината на вбризгување
со тајмери, млазници, држачи за млазници;
електронски системи за вбризгување бензин,
пумпи за гориво, инјектори на гориво, апарати
за тестирање за вбризгување дизел гориво,
испитувачи на пумпи, испитувачи на млазници,
апаратура за тестирање на мотори со внатрешно
согорување; пумпи за употреба кај хидраулична
опрема, запчасти пумпи, вентили за промена
на правец, контролни вентили со управувач,
соленоидни
вентили,
електрохидраулични
контролни апарати со запирач, вентили за
контрола на правецот, алати за обработка, алати
за обработка со акустични емисиони сензори;
стартери за мотори со внатрешно согорување,

TM 2005/147

кл. 9 дигитални камери, камери, видео кам–
кордери, леќи за телевизиски камери, леќи за
камери, леќи за факсови, прожектори, леќи за
прожектори, фотографски машини и апарати,
кинематографски машини и апарати, оптички
апарати и инструменти, интерферометри и
други мерни и испитни машини и инструменти,
ендоскопи за индустриска употреба и нивни
делови и прибор, видео-фреквентни машини и
апарати за едукативни цели, аудио-фреквентни
машини и апарати за едукативни цели, други аудиовизуелни машини и апарати за едукативни цели,
телекомуникациски машини и апарати, елeктронски
машини апарати и нивни делови, чепови за уши,
преработено стакло (не е за градење), машини
за електрично заварување, машини за сечење
метал (електрично, оксигенско, или плазма),
електричен апарат за заварување, озонизатори
(озонатори),
електролизери
(електролитски
ќелии), држачи за јајца, регистер каси, машини за
броење или сортирање ситни пари, електрични
табли за прикажување на бројките, моменталните
резултати и слично, машини за фотокопирање,
апарати за пресметување што работат на рачен
погон, машини и апарати за цртање или скицирање,
машини за отчукување време и дата, временски
часовници (уреди за запишување на времето),
канцелариски машини за дупчени картички,
машини за гласање, машини за фактурирање,
апарат за проверка на поштенски марки, машини
за продавање, опрема за бензински пумпи, врати

Trgovski marki
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на паркиралишта што се активираат со ситни пари,
апарат и опрема за спасување, противпожарни
апарати, противпожарни хидранти, млазници
за противпожарни црева, системи за прскање
(спринклери) за противпожарна заштита, уреди за
дојава на пожар, уреди за дојава на гас, апарат за
дојава на кражба, заштитни шлемови, железнички
сигнали, триаголници за сигнализација на дефект
на возило, светлечки или механички ознаки на
патот, машини и апарати за нуркање (не се за
спорт), машини за аркадни видео игри, електрични
уреди за отворање врати, симулатори за обука за
управување со возило, симулатори за спортска
обука, лабораториски апарати и инструменти,
машини и апарати за енергетски развод и
контрола, ротациони претворувачи, модификатори
на фаза, акумулатори и ќелии, електрични или
магнетни мерачи и тестери, електрични жици
и кабли, електрични рамни пегли, електрични
апарати за виткање коса, електрични зумери,
магнетни јадра, жици за отпорност, електроди,
бродови пумпи за гаснење пожар (Fire boats),
ракети, противпожарни возила, запалки за цигари
вградени во автомобили, нараквици за заштита
од несреќи, маски за заштита од прашина, гасмаски, маски за заварување, облека за заштита
од пожар, очила (окулари и заштитни очила),
видео игри за широка потрошувачка, електронски
кола и програми за игри со рачна контрола
наснимени на ЦД РОМ дискови, со екран од течен
кристал, машини со процеп, тежински ремени (за
нуркање), одело (за нуркање), пловен прибор што
може да се дува, заштитни шлемови за спорт,
резервоари за воздух (за нуркање), даски за
пливање, регулатори (за нуркање), фонографски
запишувачи, метрономи, електрични кола и
програми за автоматска изведба наснимени на ЦД
РОМ дискови, наменети за електронски музички
инструменти, уреди за прикажување слајдови,
прикажување
кинематографски
филмови,
прикажување филмови од слајдови, стативи за
филмови од слајдови, наснимени видео дискови
и видео ленти, електронски публикации
кл. 10   ендоскопи и други медицински машини и
апарати, цуцли за бебиња, перници со ќеси за лед
(за медицинска намена), триаголни завои (шамии),
завои за поддршка, хируршки конци, чаши за
хранење (за медицинска намена), капалки, пипети
(за медицинска намена), гради, медицински ќеси
за лед, шишиња за бебиња, вакуумски шишиња
за хранење, памучни тампони, штитници за
прсти (за медицинска намена), контрацептиви
(апарат), вештачки слушни мембрани, протезни
или материјали за пломбирање (не се за
дентална употреба), апарати за естетска масажа
за индустриски потреби, електричен апарат за
масажа за домашна употреба, нараквици за
медицински потреби, уринали (за медицински
потреби), лопатки, чепкалки за уши
кл. 37 поправка на леќи за телевизиски камери,
поправка или одржување на кинематографски
машини и апарати, поправка или одржување на
оптички машини и инструменти, поправка или
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одржување на фотографски машини и апарати,
поправка или одржување на електронски
машини и апарати, поправка или одржување на
телекомуникациски машини и апарати, поправка
или одржување на мерни и испитни машини и
апарати, поправка или одржување на медицински
машини и апарати, градежништво, градежна
консултација, работење, проверка или одржување
на градежна опрема, бродоградба, поправка или
одржување на бродови, поправка или одржување
на воздухоплови, поправка на велосипеди,
поправка или одржување на автомобили,
поправка или одржување на железнички превозни
средства, поправка или одржување на моторни
возила на две тркала, поправка или одржување
на машини и апарати за утовар и истовар,
поправка или одржување на уреди за дојава на
пожар, поправка или одржување на канцелариски
машини и апарати, поправка или одржување на
климатизери (за индустриски потреби), поправка
или одржување на горилници, поправка или
одржување на котли (бојлери), поправка или
одржување на пумпи, поправка или одржување  
на машини и апарати за замрзнување, поправка
или одржување на градежни машини и апарати,
поправка или одржување на електрични уреди за
широка потрошувачка, поправка или одржување
на апарати за електрично осветление, поправка
или одржување на машини и апарати за
енергетски развод или контрола, поправка или
одржување на агрегати на eнергија, поправка
или одржување на електрични мотори, поправка
или одржување на лабораториски апарати и
инструменти, поправка или одржување на огнено
оружје, поправка или одржување на машини и
апарати за печатење или повез на книги, поправка
или одржување на машини и апарати за хемиска
обработка, поправка или одржување на машини и
апарати за производство на стакло, поправка или
одржување на машини и инструменти за риболов,
поправка или одржување на машини и алати за
обработка на метал, поправка или одржување на
машини и инструменти за производство на чевли,
поправка или одржување на индустриски печки,
поправка или одржување на рударски машини и
апарати, поправка или  одржување на машини и
апарати за производство на гумени производи,
поправка или одржување на машини и системи за
производство на интегрални кола, поправка или
одржување на машини и системи за производство
на полупроводници, поправка или одржување
на машини и апарати за преработка на храна и
пијалоци, поправка или одржување на машини
и апарати за сечење дрвја, преработка на дрво,
или производство на фурнир или шпер-плочи,
поправка или одржување на текстилни машини
и апарати, поправка или одржување на машини
за преработка на тутун, поправка или одржување
на машини и апарати за бојосување, поправка
или одржување на земјоделски машини и алатки,
поправка или одржување на машини и апарати за
производство на пулпа, хартија или преработка
на хартија, поправка или одржување на машини
и апарати за преработка на пластика, поправка
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или одржување на машини и апарати за пакување
или завиткување, поправка или одржување на
машини за шиење, поправка или одржување на
складишни резервоари, поправка или одржување
на опрема за бензински пумпи, поправка или
одржување на системи за паркиралишта на
механички погон, поправка или одржување на
апарати за паркирање велосипеди, поправка или
одржување на индустриски машини за миење
садови, поправка или одржување на апарати за
готвење за индустриски потреби, поправка или
одржување на индустриски машини за перење,
поправка или одржување на постројки за миење
возила, поправка или одржување на машини за
продавање, поправка или одржување на машини
за чистење подови на енергетски погон, поправка
или одржување на машини и апарати за забава,
поправка  или  одржување  на  машини и апарати  
за   употреба   во салони за разубавување или
берберници, поправка или одржување на опрема
за контрола на загаденоста на водата, поправка
или одржување на апарати за прочистување на
водата, поправка или одржување на машини
и апарати за набивање отпадни материјали,
поправка или одржување на машини и апарати
за дробење отпаден материјал, поправка или
одржување на машини и апарати за нуркање,
поправка или одржување на нуклеарни енергетски
постројки, поправка или одржување на хемиски
постројки, реставрација на мебел, поправка на
чадори, поправка или одржување на музички
инструменти, поправка или одржување на сефови,
поправка на чевли, поправка или одржување на
саати и часовници, острење ножици и кујнски
ножеви, поставување или поправка на брави,
поправка или одржување на бојлери за греење
вода со помош на гас, поправка или одржување
на неелектрични уреди за готвење, поправка или
одржување на тенџериња и тавчиња за готвење,
поправка или одржување на сигнални табли,
поправка на чанти или торби, поправка на лични
украси, поправка на играчки или кукли, поправка
на спортска опрема, поправка на опрема за
билијард, поправка на машини и апарати за
играње, поправка или одржување на кади за
купатило и слично, поправка на клозетски шолји
со казанче, поправка на риболовен прибор,
поправка на очила, нега и поправка на крзно
перење, пресување облека, поправка на облека
(крпење), чешлање памучно предиво за мандраци,
поправка на „татами”   простирки (врз кои се
одвиваат јапонски боречки спортови), чистење
оџаци, чистење на надворешни површини на
згради, чистење прозорци, чистење килими
и черги, полирање подови, чистење септички
јами, чистење кади и бојлери за купатила,
чистење улици, чистење складишни резервоари,
дезинфекција
на
телефонски
слушалки,
уништување штетници (различно од земјоделство,
шумарство или хортикултура), стерилизирање
медицински машини и апарати, изнајмување
градежни машини и апарати, изнајмување
машини за чистење подови, изнајмување
мопеди, изнајмување апарати за миење возила,
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изнајмување електрични машини за перење,
изнајмување уреди за сушење во перална,
изнајмување ротациони уреди за сушење алишта,
изнајмување апарати за ладење простории (за
домашни потреби), изнајмување рударски машини
и аларати, изнајмување климатизери
(210) TM 2005/163

(220) 15/03/2005
(442) 31/12/2007

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
„АТРЕЈД - Р” ДООЕЛ Скопје
ул.„Методи Митевски” бр.9/7-6, 1000 Скопје,
MK
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29   желатин за исхрана, желиња за исхрана,
замрзнато овошје, зашеќерено овошје, зеленчук
(салата од зеленчук), изматен шлаг, кокос,
кристализирано овошје, мармалад, овошје
(конзервирано во алкохол), овошје (конзервирано
овошје), овошни желиња, овошни кришки, овошни
салати, салати од зеленчук, џем
кл. 30  /арашид/слатки врз база на арашид/, ароми
за слатки (различни од етеричните масла), бадеми
(слатки врз база на бадеми), бисквити, божиќни
дрва (слатки за украсување на божиќните дрва),
бомбони, брашно (јадења врз база на брашно),
ванилија /арома/, вафли, екстракти на слад за
употреба во исхраната, жита (приправки од жита),
жита (снегулки од сушени жита), какао, какао
(пијалоци врз база на какао), какао со млеко,
карамел бомбони, леб, мед, медени слатки,
мента за слатки, месни пити, овошни салати,
палачинки, пица, погача /од жито/ за употреба во
исхраната, прехранбено брашно, пудинзи, салати
(сосови за салати), саќести слатки, сендвичи,
слад (екстракти за слад) за исхрана, слад
(слатки од слад) за исхрана, сладолед, сладолед
(прашок за сладолед), слаткарски производи,
слатки, слатки (прашок за слатки), слатки (тесто
за слатки), слатки од бадем, стапчиња - слатки,
тестенини, тестенини за исхрана, торти, украси за
слатки /за јадење/ за слатки, фино ситно печиво,
чајни колачиња /мињони/, чоколадни пијалоци,
чоколадно млеко /напивка/, чоколада, шеќерни
производи
кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалоци;
привремено сместување
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(210) TM 2005/166

(220) 16/03/2005
(442) 31/12/2007

(731) La Senza Inc.
1604 St. Regis, Dorval, Quebec, Canada H9P 1H6,
CA
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје
(540)

LA SENZA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25  облека, чевли и капи, вклучително облека,
облека за на глава и обувки, вклучително и женска
долна облека, пиџами, ноќни кошули, ноќна
облека, градници, женски гаќички, прслучиња,
комбинезони, „беби-дол”, појаси за чорапи,
најлонски чорапи, хулахопки, фустани, домашни
фустани, машки „слип” гаќички и „боксерски”
гаќички; маици со куси ракави, поткошули,
џемпери, кошули, наметки, хеланки, мантили,
долна облека, блузи, чизми, чевли и влечки
кл. 35
огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи,
вклучително услуги за малопродажба, при што
малопродажбата се занимава со промет на
облека, женска долна облека, обувки и сродни
помошни производи, парфеми, козметика,
производи за лична хигиена, препарати за нега на
коса и производи за капење
(210) TM 2005/168

(220) 18/03/2005
(442) 31/12/2007

(731) ABRO Industries, Inc.
3580 Blackthorn Court South Bend, IN 46628, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  ул. „Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
(540)

ABRO
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1   лепило за автомобилско стакло; лепливо
средство за запечатување спони; лепила што
се користат во индустријата; средство против
мрзнење; флуид за автоматски пренесувачи;
третман против замаглување автомобилски стакла;
третман против водени наслаги на автомобилски
стакла; флуид за сопирачки системи; средство
за чистење карбуратор и регулатор за воздух;
хемикалии што се користат во индустријата;
флуиди за одмрзнување; детергентски адитиви
за употреба со моторни масла; масло за дизел
мотори; средство за чистење на инјекциониот
систем кај дизел моторите; третман на дизел
мотори (или горива); разладно средство за
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машини; епоксид; лепило за епоксиден челик;
средства за запечатување и цемент за издувни
системи; средство за заштита на ткаенини;
средства за полнење на блокови мотори; средства
за гаснење пожар; адитиви за гориво; третирање
на бензини; средство за чистење на инјекциони
системи за гориво; средство за чистење системи
за гориво; масло за запчаници; третирање на
маслото за запчаници; лепило и други лепливи
средства; миење мотори; третман на маслото за
мотори; средство за зголемување на октанската
вредност; флуид за управување со енергија;
цемент pvc/cpvc; разладно средство за радијатори;
средство за миење радијатори; лепило за
внатрешен ретровизор; средства за запечатување
на процепи на радијатори, јадра на грејачи,
утикачи за замрзнување, глави на цилиндер
и други автомобилски компоненти; средство
за запечатување што се користи за метални
производи  што подлежат на високи темпертури;
спреј за силикон; флуид за задвижување; супер
лепило; пумба за гуми; средство за лепење гуми;
непреработена вештачка смола; непреработена
пластика; средство за одмрзнување ветробранови
стакла; комплет за поправка на ветробранови
стакла
кл. 2 премачкувачи за одржување на авто–
мобилите; средства за бојадисување; шелак
за дихтунзи; кит за застаклување; боја што се
распрскува во услови на високи температури;
лак боја и разредувач за лак; средства за
лакирање; средства за фиксирање бои; средства
за отстранување бои; бои; средства за заштита
од корозија и од уништување на дрвото; сурови
природни смоли; средство за запечатување на
грејни и разладни автомобилски системи; боја
што се нанесува со распрскувње; подлога за боја
што се нанесува со распрскување; лакови
кл. 3   средство за чистење сопирачки и делови
од сопирачки; средство за отстранување инсекти
и катран; средство за полирање на автомобилите;
средство за чистење карбуратор и регулатор
за воздух; препарати за чистење, полирање,
рибање и абразија, наменети за третирање на
внатрешноста на возилата и автомобилите;
средства за полирање на возачката табла;
средства за чистење електрични контакти;
средство за одмастување на моторите; средство
за заштита на ткаенини; сунѓересто средство за
чистење; пенасто (сунѓересто) средство за чистење
автомобилски гуми; средство за чистење мебел;
средство за чистење стакло; основен премаз за
стакло; паста за триење; средство за чистење
раце; средство за чистење рерни; средства за
отстранување боја; паста за полирање; средство
за рибање; миризливо средство за полирање
на возачката табла; средство за отстранување
гребнатини; силиконско средство за полирање
автомобили; силиконско средство за заштита;
средство за отстранување дамки; штирак кој се
нанесува со распрснување; средство за чистење
автомобилски гуми; средство за сјајност на
автомобилските гуми
кл. 4 адитиви на флуиди за автоматски пренос;
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адитиви на флуиди; горива; средства за
подмачкување запчаници; масло за запчаници;
хидрауличко масло; индустриски масла и
масти (различни од масла и масти за јадење и
есенцијални масла); литиумова маст; средства за
подмачкување; моторно масло; повеќенаменска
маст за подмачкување лежишта за тркала,  
префрлувачки спојници, кардани и лежишта за
лагери; продирачко масло; масло за амортизери;
средство за подмачкување што се нанесува со
распрснување; флуид за преносни системи
кл. 16 лепила за канцелариски или домашни
потреби; лепило и други лепливи средства;
гумирана хартија; маскирна лента; маскирна
лента за бојадисување; ленти за пакување;
пластичен материјал за завиткување и пакување;
пренослив држач за ленти наменети за пакување
со растеглив материјал; производи за пакување
со растеглив материјал; супер лепак; ленти
кл. 17 лента од алуминиумска фолија; лента за
завиткување - за секаква намена; силиконско
средство за запечатување автомобилски стакла;
автоматски фитили во кутија; маскирна лента
за автомобили; двоаксијално ориентирана
полипропиленска лента; средство за исполнување
на тело; лента за запечатување кутии; обоена
цевчеста лента; обоено силиконско средство за
правење дихтунзи; плутена лента; средство за
згуснување кремови; цевчести ленти; електрична
лента; средство за запечатување на издувни
системи; термичка лента од стаклена волна;
пенасто средство за изолација; лента од стаклена
волна со мазна површина; лента за спојување;
средство за запечатување дихтунзи; шелак за
дихтунзи; гума; гутаперка; автомобилска лента
за високи температури; индустриски ленти;
изолациони материјали; изолациона пенаста
лента; средство за исполна со долго влакно;
маскирни ленти; најлонска лента; материјали
за пакување; пластично средство за исполна;
полипропиленска акрилна лента; полипропиленски
топло растопени ленти; полипропиленски ленти;
лента за запечатување кровови; гума; средство за
запечатување утикачи за замрзнување и глави на
цилиндри; средство за запечатување радијатори;
средство за правење силиконски дихтунзи;
силиконско средство за запечатување; сребрена,
штофена цевчеста лента; ленти за специјални
намени; материјали за запечатување; растеглив
филм; држачи за ленти; ленти; средство за
запечатување од тефлонски навој; лента за
корекција на ветробраново стакло
кл. 21 крпа, т.н. „еленска кожа”
(210) TM 2005/171

(220) 21/03/2005
(442) 31/12/2007

(731) KOKA d.d.
Jalkovecka b.b., HR-42000 Varazdin, HR
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

LIVADA
TM 2005/171

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29   месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; конзервирано сушено и варено
овошје и зеленчук: желе, џемови, компоти; јајца,
млеко и млечни производи; масло за јадење и
масти
кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалоци; пијалоци од овошје и
овошни сокови; сирупи и други препарати за
производство на пијалоци
(210) TM 2005/185

(220) 25/03/2005
(442) 31/12/2007

(731) ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА
ИНДУСТРИЈА „АЛКАЛОИД„ АД - Скопје
бул. „Александар Македонски„ бр. 12, 1000
Скопје, MK
(540)

ZYTRON
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи
(210) TM 2005/192

(220) 30/03/2005
(442) 31/12/2007

(731) Друштво за производство на мало и големо
КАМ ДОО бул.Србија 35, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ   ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје
(540)

LALIN
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 абразиви /средства за стружење/, алишта
(производи за закиснување на алиштата), алишта
(синило за алишта), алишта (средства за
парфимирање на алиштата), амбра /парфимерија/,
амонијак користен како средство за миење,
анисово дрво (етерични масла од анисово дрво),
апретура (скробна апретура) /штирка/, аромати
(етарични масла), бадемов сапун, бадемово
масло, бадемово млеко за козметичка употреба,
белење (сода за белење), белење (соли за
белење), белила /деколоранти/ за козметичка
употреба, бергамота /стебло/ (масти на бергамота),
бои (производи за отстранување бои), бои
(средства за отстранување бои), бои (хемиски
производи за оживување на боите) за употреба во
домаќинството /чистилници/, бои за тоалетна
употреба, брада (антисептички камења за
бричење брада), брада (бои за брада), брада
(сапуни за брада), бричење (паста за ремења за
бричење), бричење (производи за бричење),
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хартија за стружење /абразив/, брусно платно,
веѓи (козметички средства за веѓи), веѓи (моливи
за веѓи), вештачки мустаќи, бради, коса (лепила
за зацврстување на вештачки мустаќи бради и
коса), вештачки нокти, вештачки трепки, вештачки
трепки (лепила за вештачки трепки), виткана коса
(препарати за виткање коса), виткана коса
(средства за израмнување природно виткана
коса), влакненца (средства за отсранување
влакненца), водороден супероксид за козметичка
употреба, восок за во кројачкиот занает, восок за
л’скање, восок за мустаќи, восок за отстранување
влакненца, восок за паркети, восок за столарски
занает, восок за чистилници, врзувачки средства /
анстригенси/ за козметичка употреба, вулканска
пепел за чистење, голтерија (масла од голтерија)
/растенија од Северна Америка/, дезодоранси за
лична употреба /парфимерија/, дезодорирачки
сапуни, депилатори, детергенти различни од оние
што се користат во медицината или во текот на
производни процеси, дијаманти (абразивно
средство), екстракти од цвеќе /парфимерија/,
етерични екстракти /есенции/, етерични масти,
жавелова вода /хромен раствор/, жераниол, забни
протези (препарати за чистење на забните
протези), забни протези (препарати за нега на
забните протези), забни протези (препарати за
полирање забни протези), закиснување алишта
(средства за закиснување на алиштата),
избелување (производи за избеливање) /алкалии/,
јаглерод на терпентински топ, јасмин (јасминово
масло), јонон (парфимерија), хемиски материи со
мирис на темјанушки, кадење (производи за
кадење) /мириси/, камен за мазнење, капење
(козметички препарати за капење), капење (соли
за капење) не се за медицинска употреба,
капилари (лосион за капилари), кожа (козметички
производи за нега на кожата), кожа (креми за
кожни производи), кожа (креми за чистење на
кожата), кожа (препарати за чистење на кожни
производи), кожа (производи за заштита на
кожата), кожни производи (средства за чистење
на кожните производи), козметика (украсни детали
за козметичка употреба), козметички бои,
козметички креми, козметички лосиони (шамичиња
натопени во козметички лосиони), козметички
препарати за животни, козметички прибор,
козметички
производи,
колонска
вода,
конзервирање на кожа (производи за конзервирање
на кожата) /лустро/, кора килаи /вид растение/ за
чистење, корозија (производи за симнување на
корозијата), корозија (средства за отстранување
на корозијата), корунд /абразивно средство/, коса
(бои за коса), коса (препарати за боење коса),
коса (препарати за виткање на косата), коса
(средства зa израмнување на природно виткана
коса), креда за чистење, крема за кожени ремења
за бричење, креми за кожа, креми за козметичка
употреба, креми за полирање, креми /пасти/ за
чевли, кројачки восок, куќни миленици (шампони
за куќните миленици), лавандина водичка, лак
(производи за отстранување на лак), лак за нокти,
лаштити (производи за л’скање), лепила врз
основа на скроб, лепила за зацврснување на
уметнички украси, перики, мустаќи, брада, лимон
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(етерични масла на лимон), лице (белило,
црвенило за лице), лосион за козметичка употреба,
лустра /масти/ за подови, лустро /бикс/, шамичиња
натопени во козметички лосиони, маски за
убавина, масла за парфимерија, масла за
чистење, масла /етерични масла/, масло
(бадемово масло), масло за козметичка употреба,
масло од голтерија /растение од С.Америка/,
масти за козметичка употреба, медицински
сапуни, метални јаглероди /абразиви/, миризлива
водичка, миризливо дрво, мириси /парфеми/,
моливи (за козметичка употреба), мошус /пар–
фимерија/, мустаќи (восок за мустаќи), нане
(екстракти од нане), нане за парфимерија,
натриумови кристали за чистење, нафтени
желиња за козметичка употреба, нега на кожата
(козметички производи за нега на кожата), нега на
уста (производи за нега на устата), не се за
медицинска употреба, нокти (лак за нокти), нокти
(производи за нега на ноктите), оживување на бои
(хемиски производи за оживување на боите) за
употреба
во
домаќинството,
смекнувачи,
освежување (сапуни за освежување), острење
(производи за острење), отнување на одводни
цевки (препарати за отнување на водоводните
цевки), очи (хартиени помагала за шминкање на
очите), памук за козметичка употреба, паркети
(восок за л’скање паркет), парфимериски
производи, парфимирање алишта (производи за
парфимирање на алиштата), перење (средства за
белење), перење (средства за перење), перење
алишта (правила за перење), перење /чистење/
(производи за чистење со триење), пијалоци
(аромати за пијалоци) /етерични масла/, плавење
(средства за плавење на алиштата), плавец за
полирање (камен од вулканско потекло), платно
(брусно платно), полирање (брус-хартуја за
полирање), полирање (камен за полирање),
полирање (камења за полирање), полирање
(платнена шмиргла), полирање (препарати за
полирање), полирање на забни протези (препарати
за полирање на забните протези), прашок за
ремења пудра за шминкање, растворувачи
(сапуни за растворување), растворувачи за бои,
ремен за бричење (крема за ремен за бричење),
розово масло, сапуни, сапуни за дезинфекција,
сапуни за дезодорирање, сапуни за миење, сапуни
за оживување на бојата на текстилот, сапуни
против потење, сафрол, силициумов карбид /аб–
разив/, синило за алишта, сјаење (производи за
постигнување сјај), сјај (производи за постигнување
сјај), скроб /штиркање/, слабеење (козметички
препарати за слабеење), слатки (аромати за
слатки) /етерични масла/, смирак /ситнозрнест
корунд/, сода (раствор за перење /лукшија/), сода
за белење алишта, соли за белење, соли за
капење /не се за медицинска употреба/, сонце
(препарати за заштита од сонце) /козметички
препарати за заштита од црнење/, средства за
нега на заби, средства за отстранување на
каменец /за домаќинството/, стакла на автомобили
(течности за перење на автомобилските стакла),
стаклена хартија /шмиргла за хартија/, стаклено
платно /брусно платно/, стапала (сапуни против
потење на стапалата), стапчиња обложени со
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памук за козметичка употреба, статички
електрицитет (средства за неутрализација на
статичкиот електрицитет) за домаќинство, стипса
(камена стипса) /антисептик/, столарска смола,
столарски восок, талк за тоалети, тапети
(производи за чистење на тапетите), темјан,
терпентин /производ за одмастување/, терпентин
/средство за одмастување/, тоалетна вода,
тоалетни масла, тоалетни млека, тоалетни
производи, тоалетни производи /против потење/,
трепки (козметички производи за трепки), трипал
за полирање /вид на камен/, убавина (маски за
убавина), украсни детали за козметичка употреба,
усни (црвила за усни), уста (производи за нега на
устата) не се за медицинска употреба, флеки
(средства за чистење флеки), флеки од мрснотии
(производи за чистење флеки од мрснотии)
(различни од оние што се користат во текот на
процесот на производството), хартија (абразивна
/брусена/ хартија), хартија (хартија за триење),
хартија за полирање /мазнење/, хартија за
шмирглање, хелиотропински супстанции, хидроген
(водороден пероксид) за козметичка употреба,
цвеќе (бази за цветни мириси), цвеќе (екстракт од
цвеќе) /парфимерија/, кедрово етерично масло,
црвила за усни, црвило за сјаење, црнење /бро–
нѕирање/ (производи за црнење на кожата), чевли
(креми за чевли), чевли (лустра за чевли), чистење
(производи за чистење), чистење забни протези
(препарати за чистење на забните протези),
чистилница (восок за чистилници), шампони,
шампони за домашни миленици, шилење
(производи за шилење), шминка (производи за
симнување на шминката), шминкање (производи
за шминкање), шминкање очи (хартиено помагало
за шминкање на очите), штирак за мазнење
(пеглање)
абразивни средства за забарството,
кл. 5
алгициди /средства за уништување на алгите,
алдехиди за фармацевстка употреба, алкални
јодиди за фармацевтска употреба, алкалоиди за
медицинска употреба, алкалоиди од модар
клобук, алуминиумов триоксид /глиница/ (ацетати
на алуминиумов триоксид) за фармацевтска
употреба, амонијак (пастили на амонијаковите
соли), англиски фластери, ангостура /грмоликарастение од Јужна Америка/, кора на ангостура,
анестетици, антиасматски (чај против асма),
антиревматски
нараквици,
антиревматски
прстени, антисептици, антисептички памук,
апсорбирачки
памук
(вата),
апчиња
за
фармацевтска употреба, асептична памук,
ацетати за фармацевтска употреба, бадеми
(бадемово млеко) за фармацевтска употреба,
бактерии (култура-бацил за бактериологија),
бактериолошки препарати за медицинска или
ветеринарна
употреба,
бактериски
отров,
бактериски препарати за медицинска или
ветеринарна употреба, балзам за медицински
употреба, балзам од гургума за медицинска
употреба, балзамици, бањи (соли за бањи) за
медицинска употреба, бањи (кал за бањи), бањи
(морска вода за бањи), бањи (терапевтски),
препарати за бањи), бањи со кислород, бебе
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(храна за бебе), бела вода/раствор на базичен
оловен ацетат/ за нега на изгореници и слично,
белтачини (намирници врз основа на белтачини)
за медицинска употреба, белтачини препарати за
медицинска употреба, белтачини /албуминско/
млеко, бизмут (бизмутски препарати) за
фармацевтска употреба, бизмут (субнитрати на
бизмут) за фармацевска употреба, биолошки
препарати за ветеринарна употреба, биолошки
препарати за медицинска употреба, биоциди,
благородни метали (легури на благородни метали)
за забарството, бонбони за фармацевтска
употреба, брадавици (моливи за оттргнување на
брадавици), брашно за фармацевтска употреба,
бременост
(хемиски
препарати
за
дијагностицирање на бременоста), бром за
фармацевтска употреба, вакцини, вар (производи
врз основа на вар) за фармацевтска употреба,
варени сокови /декокти/ за фармацевтска
употреба, весиканти (средства што предизвикуваат
создавање меурчиња на кожата), вештачко
оплодување (сперма за вештачко оплодување),
винова лоза (хемиски производи за обработка на
виновата лоза), витамински препарати, воздух
(производи за освежување на воздухот), воздух
(производи за пречистување на воздухот), восок
за моделирање (за заби), гадинки (средства за
уништување гадинки),  газа за завиткување, газа
за медицинска употреба, гајакол (супстанција од
растението гајакол) за фармацевтска употреба,
гармициди /средства за уништување бацили/, гас
за медицинска употреба, главоболка (производи
против главоболка), гликоза за медицинска
употреба, глисти (средства против глисти),
глицерин
за
медицинска
употреба,
глицерофосфати, глувци (производи за уништу–
вање на глувците), горкун /растение/ за медицинска
употреба, грозница (средства против грозница),
гума за забарска употреба, гума за медицинска
употреба, гуми за џвакање за медицинска
употреба, гумигут /жолта смола/ за медицинска
употреба, гургу (балзам на гургу) за медицинска
употреба, дезодорирачки средства различни од
оние за лична употреба, детерѓенти за медицинска
употреба , дигиталин, диететски намирници за
медицинска употреба, диететски напивки за
медицинска
употреба,
диетил
етери
за
фармацевтска употреба, дијабетичари (леб за
дијабетичари), дијагностицирање (производи за
дијагностицирање), за медицинска употреба,
добивање заби (препарати за олеснување на
растењето на забите), добиток (средства за
миење на добитокот), додатоци за крма, за
медицинска
употреба,
дрвен
јаглен
за
фармацевтска употреба, дрога за медицинска
употреба, електроди на електрокардиографија
(хемиски
водач
за
електроди
во
електрокардиографијата), еликсир (фармацевтски
препарат), енѕими за ветеринарна употреба,
енѕими за медицинска употреба, енѕимски
препарати за ветеринарна употреба, енѕимски
препарати за медицинска употреба, енцијан за
фармацевтска
употреба,
еукалиптус
за
фармацевтска употреба, жежок облог, желатин за
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медицинска употреба, животни (производи за
перење на животните), животни (цемент за
животински копита), жита (остатоци од обработката
на зрната на житата) /за медицинска употреба/,
жолт шеќер за медицинска употреба, забен кит,
забен лак, забен цемент, заби (лепила за забни
протези), заби (материјали за пломбирање заби),
забни амалгами, забни протези (лепила за забни
протези), забни протези (порцелан за забни
протези),
завои,
завои
/компресивни/,
закрепнувачки лекови, запек (лекови против
запек), заштита за гаќи /хигиенски производи/,
заштита од сонце (масти против изгореници од
сонце), земјиште (производи за стерилизација на
земјиштето), злато (забни супстанции од злато),
изгореници (производи за заштита од изгореници),
изгореници од сонце (масти против изгореници),
инсекти (средства за одбивање на инсектите),
инсектициди, ирска мов за медицинска употреба,
јаглен (дрвен јаглен за фармацевтска употреба),
јалапа /пургатив/, јетра од бакалар (масло од јетра
од бакалар), јод за фармацевтска употреба, јодити
за фармацевтска употреба, јодна тинктура,
јодоформ, кадење (производи за кадење),
калиумови соли за медицинска употреба, каломел,
камфор, камфорно масло, кантарид /шпанска
мушичка/ (прашок од кантарид), капсули за
медицинска употреба, карбонил /против паразити/,
каустици за фармацевтска употреба, кашу /екст–
ракт на акација/ за фармацевтска употреба,
квасец за фармацевтска употреба, кебрачо /рас–
тение/ (дрво за медицинска употреба), кинин за
медицинска употреба, кининова кора за
медицинска употреба, кинолин за медицинска
употреба, киселина од шишарки за фармацевтска
употреба, киселини за фармацевтска употреба,
кожа (фармацевтски производи за нега на кожата),
кокаин, колодион за фармацевтска употреба,
коморач за медицинска употреба, коморачева
водичка, комплексни етери за фармацевтска
употреба, кондуранго растение (кора од
кондуранго), контактни леќи (препарати за
чистење на контактните леќи), контактни леќи
(раствор за контактни леќи), контрацепција
(хемиски производи за контрацепција), кора за
фармацевтска употреба, корициди (средства за
оттргнување на плускавцита), крв за медицинска
употреба, крвна плазма,  крема  од вински камен
/бирса/ за фармацевтска употреба, креозот за
фармацевтска употреба, криптогами (седствa
против криптогами), крма (додатоци на крмата) за
медицинска употреба, кротон (кора од кротон),
култура на бацили за бактериологија, култура на
микроорганизми за ветеринарна или медицинска
употреба, кураре /отров/, кучиња (лосион за
кучиња), кучиња (производи за миење на
кучињата), кучиња (средства за одбивање на
кучињата) /репулзиви/, ларви (средство за
уништување на ларвите), леб за дијабетичари,
легури на благородни метали за забарството,
лекови за ветеринарна употреба, лекови за
забарска употреба, лекови за зајакнување на
нервите, лекови за прочистување на крвта, лекови
за хумана медицина, лековита кал, лековити
корења, лековити треви, лековити чаеви, ленено
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брашно за фармацевтска употреба, ленено семе
за фармацевтска употреба, ленти (лепливи ленти
за медицинска употреба), лепила за забни
протези, лепливи ленти за медицинска употреба,
лецитин за медицинска употреба, лосион за
ветеринарна употреба, лосион за фармацевтска
употреба, лупулин /жолт прав добиен од хмел/ за
фармацевтска
употреба,
магнезиум
за
фармацевтска употреба, манглово дрво (кора од
манглово дрво) за фармацевтска употреба, масла
за медицинска употреба, масла против коњски
муви, масло (канфорно масло), масло од хепарот
на бакалар, масло од рицинус за медицинска
употреба, маст од жива, масти за ветеринарна
употреба, масти за медицинска употреба,
материјал за забни отисоци, матична млеч за
медицинска употреба, матичник /растение/
(матичникова водичка) за фармацевтска употреба,
медицински
алкохол,
медицински
бањи,
медицински инфузии, медицински напивки,
медицински
чај,
менструација
(завој
за
менструација),
менструација
(тампони
за
менструација), ментол, микроелементи (препарати
на микроелементи) за човечка и животинска
исхрана,
микроорганизми
(култури
на
микроорганизми) за медицински и ветеринарни
цели, минерални води (соли на минерални води
за бањи), минерални води (соли на минерални
води), минерални води за медицински цели,
минерални бањи (соли за минерални бањи),
миризливи соли, мироболан /растение/ (кора од
мироболан) за фармацевтска употреба, млеко од
белтачини, млеко од слад за медицинска употреба,
млечен шеќер /лактоза/, млечна маст, млечни
ферменти за фармацевтска употреба, млечно
брашно /за доенчиња/, микроорганизми (хранливи
материјали за микроорганизми), моливи (за
оттргнување брадавици), моливи (каустични /из–
гризувачки/ моливи), моливи од шеќер за
медицинска употреба, молци (средства против
молци), мочка (хигиенски гаќи за впивање на
мочката), мочка (хигиенски пелени за впивање на
мочката), муви (средства за уништување на
мувите), муволовки /хартиени лепливи ленти/,
нагризувачки средства за семе, нане за
фармацевтска употреба, нараквици за медицинска
употреба, наркотици, настинки (балзам против
настинки) за фармацевтска употреба, настинки
(производи против настинки), натопувачи за
тргање на англиски фластер, натриумова сол за
медицинска употреба, нафтено желе за
медицинска употреба, несвестица (средства
против несвестица), облоги за рани (сунѓери за
облоги за рани), облоги /мелеми/ од сачици,
гердан против паразити за животни, одбивање на
кучиња (средства за одбивање на кучињата) /ре–
пулзиви/, омамувачки средства, опиум, опиумски
лекови /опивање/, опотераписки производи,
остатоци од обработка на житата (за медицинска
употреба), отров за стаорци, отрови, памук за
медицинска употреба, паразити (гердани против
паразити) за животни, паразити (производи против
паразити), патување (рачна аптека за патување),
пектини за фармацевтска употреба, пепсини за
фармацевтска употреба, пептони за фармацевтска
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употреба, пероксид за медицинска употреба,
пероноспора (хемиски производи за обработка на
пероноспори), пестициди, пијавици за медицинска
употреба,
плускавци
(производи
против
плускавци), плускавци на нозе (средства против
плускавци на нозете), повои за рамо за хируршка
употреба, појаси за хигиенски влошки, полжави
(производи за уништување на полжавите),
порцелан за забни протези, потење (лекови
против потење), прашоци за фармацевтска
употреба, првут (фармацевтски производи против
првут), преврзување рани (производи за
преврзување рани), прирачна аптека, производи
против создавање мочни киселини, против
мигрени, прочистување на воздух (производи за
прочистување на воздухот), прстени за плускавци
на стапалата, прстени против плускавци, прстени
против реума, пургативи, пушење (треви за
пушење) за медицинска употреба, рабарбара /ра–
стение/ (кора на рабарбара) за фармацевтска
употреба, радиоактивни производи за медицинска
употреба, радиолошки контрасти (супстанции за
радиолошки контрасти) за медицинска употреба,
радиум за медицинска употреба, растворливи
средства за хигиенска употреба, растителни
влакна за јадење /не се хранливи/, реума, реума
(прстени против реума), ’рж за фармацевтска
употреба (за запирање на крварењето),
рицинусово масло за медицинска употреба,
салсапарија /растение/ за медицинска употреба,
седативи , серуми, серумотерапевтски лекови,
сикативи /средства за брзо сушење/ за медицинска
употреба, синап (масло од синап) за медицинска
употреба, синап за фармацевтска употреба, сируп
за фармацевтска употреба, скроб за диететска
или
фармацевтска
употреба,
слабеење
(медицински препарати за слабеење), слабеење
(чај за слабеење) за медицинска употреба, слад
(корени од слад) за фармацевтска употреба, слад
за фармацевтска употреба, смирувачки средства,
сода бикарбона за фармацевтска употреба, соли
за медицинска употреба, соли против несвестици,
сончаница (производи против сончаница) за
фармацевтска употреба, сперма за вештачко
оплодување, срдовица /чичимак/ (паста од
срдовица), средства за барење на храната за
фармацевтска употреба, средство за миење на
очите, средства за стегнување /стиптички средства
средства за ублажување болка /аналгетици/,
средства за успивање, средства за чистење /пу–
ргативи/, стапала (лекови против потење на
стапалата),
стерилизација
(производи
за
стерилизација), стрихнин, сулфамиди /лекови/,
сулфурен прав за фармацевтска употреба,
сулфурни ленти за дезинфекција, сунѓер за рани>
таблети за фарнацевтска употреба, тампони за
менструација, таргог (прашок од таргог), термални
води, терпентин за фармацевтска употреба, тимол
за фармацевтска употреба, тинктури за меди–
цинска употреба, ткаенини за завиткување,
трулење на дрво (средства против трулење на
градежното дрво), тутун (екстракт на тутун) /инсе–
ктициди/, фармацевтски производи, фенол за
фармацевтска
употреба,
ферменти
за
фармацевтска употреба, филоксера (хемиски
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производи за обработка на филоксера), фластери,
фластери, формалин за фармацевтска употреба,
фосфати за фармацевтска употреба, фунгициди,
хартија за облоги од слачица, хартија против
молци, хемиски водич за електроди на
елекртокардиографија, хемиски препарати за
ветеринарна употреба, хемиски препарати за
медицинска употреба, хемиски препарати за
фармацевтска употреба, хемиски реагенси за
медицинска или ветеринарна употреба, хемискофармацевтски производи, хемоглобин, хемороиди
(средства против хемороиди), хемостатски
моливи, хемостатски моливи (за спречување на
крварењето), хербициди, хигиенски гаќи, хигиенски
гаќи за впивање на мочката, хигиенски завои,
хигиенски пелени за впивање на мочката,
хигиенски шамивчиња, хидрастин, хидриран
хлорал за фармацевтска употреба, хидроген за
медицинска употреба, хидрстинин, хируршки
ткаенини, хлороформ, хмел (екстракт на хмелот)
за медицинска употреба, хормони за медицинска
употреба, храна за доенчиња /бебиња/, целулоза
(целулозни етери) за фармацевтска употреба,
цемент за животински копита, цигари /без тутун/
за медицинска употреба, црн емајл (хемиски
производ за обработка на црн емајл), црн шеќер
за фармацевтска употреба, чепчиња за анусот,
чистење (производи за чистење) /лаксативи/,
шарпија, штетници (производи за уништување на
штетниците), џвакање (гуми за џвакање) за
медицинска употреба
кл. 16 адреси (апарати за печатење адреси),
адреси (кишиња за адреси), адреси (печати со
адреси), адреси (плочки со адреси) за апарати за
адреси, аквариуми за станови, албуми, амбалажа
(хартија   за  амбалажа),    амбалажа  за  шишиња
/картонска или хартиена/, амбалажирање, арит–
метички табели, атласи, бакрорез, бакрорез
(ножеви за бакрорез), бележници, биолошки
примероци за микроскопија /образовен материјал/,
блокови за цртање, блокови   /карнети/,  блокови
/хартиени производи/, бришачи за перца, бришачи
за раце /хартиени/, бришење (гумички за бри–
шење), бришење (модели за бришење), бришење
(производи за бришење), брошури, вез /рачна
изработка/ (модели за изработка на вез), весници,
вискоза (фолија од вискоза), вињети (апарати за
украсување со вињети), влезници, карти, возни
карти, упатници, водени боици /акварел/,   восок
за моделирање /не е за забарска употреба/, восок
за печатење, впивачи /бугачици/, впишувачи /апа–
рати/ (хартија за впишувачи), врвки за машини за
пишување, вреќи за отпадоци од хартија или
пластика, вреќички /обвивки, џепови/ за
амбалажирање /од хартија или пластичен
материјал/, галванопластика, географски карти,
глина за моделирање, глобуси /земјини топки/,
гравирани уметнички предмети, гравирање (плочи
за гравирање), гравури, градежништво (градежни
макети), графички прикази, графички слики,
графички цртежи, грбови /хартиени печати/,
гумени напрстоци /канцелариски прибор/, гуми за
бришење, гуми за поврзување списи, гумирана
ткаенина за производи од хартија или за
домаќинство,
гумирани
траки
/хартиени
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производи/, даска за сложување /типографија/,
декоративни вазни од хартија за цвеќе, дијаграми,
дрвена хартија, држачи за лепливи траки /кан–
цалариски прибор/, држач за моливи, дупчени
картони за ткајачки разбои, дупчење (канцалариски
апарати за дупчење), електро -кардиографи
(хартија за електрокардиографи), етикети (рачни
апарати за ставање етикети), етикети /не се од
ткаенина/, завеси од хартија, златни перца за
пишување,
знаменца,
(барјаче)
/хариени
производи/, знамиња /хартиени/, знаци /бројки и
букви/, известување /хартиени производи/, јавачи
на картички од картотека, јаглен за цртање
(моливи), календари, календари на кои им се
кинат
листовите,
календари
/годишни/,
каменопечати со боја, канцалариски спојки,
канцалариски ножеви за бришење /радирање/,
канцалариски прибор со исклучок на мебел,
канцалариски спојувачки, карти, карти за играње,
картон /хартија од дрвена смеша, картонски кутии
за шапки, картонски производи, картонски цевки,
каталози, катници за цртање, кафе (филтери за
кафе) хартиени, каширана хартија, натопувачи за
марки /канцалариски/, натопувачи /канцалариски
прибор/, клинчиња со плосната глава /тапуски/,
книги, книги (ознаки за страници на книги), книшки
/работни книшки, пасоши итн, компјутерски
пишувачи (ленти со боја за пишувачи), конец за
врзување книги, контрола (жетони за контрола),
конфети, копци за држачи за перца, корекција
(боја за корегирање), корици за неповрзани
списанија, кошници за писма, креда (наставки за
креда), креда за каменопечат /литографија/, креда
за одбележување, креда за пишување, кројачки
креди, крукчиња за придржувања на прибор за
пишување, крукчиња за хартија за маса, крунички,
кутии за сликарски бои /училишен прибор/, кутии
за хартиени производи /канцалариски артикли/,
кутии од картон или од хартија, лепенка /картон/,
лепење фотографии (апарати за лепење на
фотографиите), лепило за производи од хартија
или за домаќинство, лепило за производи од
хартија или за домаќинство, лепливи материи за
хартиени производи или за домаќинство, лепливи
траки за хартиени производи или за домаќинство,
лигавчиња од харија /на деца околу врат за да не
се извалкаат/, листови /хартиени производи/,
литографии /каменопечат/, литографски камења,
литографски   уметнички   предмети,   мали  печати
/нотарски потписи/, мапи за пишување, маси за
гравирање, маси за цртање, маслена хартија,
мастилници, мастило, матрици за размножување
/шаблони/, машини за пишување, машини за
пишување (типки за машини за пишување),
мермерит /имитирање на шари на мермер/,
меурчести листови /од пластика/ /за амбалажа/,
микробранови (пластични кеси за подготвување
храна со микробранови), моделирање (пластична
маса за моделирање), моливи, моливи (апарат–
чиња за острење моливи), моливи (графитни
влошки за моливи), моливи (продолжетоци за
моливи), моливи од шкрилец, моливи /острилки/,
налив-перо, наслони за рака за сликар, натписни
плочки од хартија или картон, нацрти, нацрти
(апарати за трасирање, за нацрти), ножеви за
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растегнување или превиткување хартија /кан–
целариски прибор/, ножеви за хартија /кан–
цалариски прибор/, тефтерчиња  за вметнување,
нумератори, обвивки (канцелариски уреди за
затворање на обвивки), обвивки за шишиња /од
хартија или картон/, обвивки /хартиени производи/,
обвивки,
корици
/хартиени
производи/,
образование (опрема за образование) во вид на
игри, образовна опрема /со исклучок на апаратите/,
обрасци, обучување (опрема за обучување)   /со
исклучок   на   апаратите/,   ознаки /натписи/ од
хартија или картон, олеографија, палетизација
(пластични обвивки /растегливи/ за палетизација),
пантографи /прибор за прецртување/, папки (фина
бела хартија), папки за документи, папки /кан–
цалариски прибор/, папки /хартиени производи/,
пастели /моливи/, паус хартија, пелени од хартија
или целулоза за еднократна употреба, пеленигаќички од хартија или целулоза за еднократна
употреба, пергамент хартија, перници, перничиња
за печати, перца (бришачи за перца), перца за
извлекување линии, перца за пишување, перца за
цртање, перца /канцелариски артикли/, песнарки,
печатарски букви, печатарски производи, печатен
материјал /печатници/, печатење (канцелариски
апарати за печатење), печатење (смеши за
печатење), печатење (тесто за печатење),
печатење (уреди за ставање печати), печати
(кутии за печати), печати (статив за печати),
печати со адреси, печати /жиг/, печати /жиг/
(подлоги за ставање печати /жигови/), печатници
(подвижни печатници) /канцелариски артикли/,
печатници /печатени работи/, пивски чаши
(подлоги за пивски чаши), писма (хартија за
писма), пишување (подлоги за пишување),
плакати (плочи за поставување плакати) од
хартија и картон, плакати /постери/, пластична
маса за моделирање, пластични обвивки за
пакување, плочи со адреси (уреди за пишување
адреси), плочки за пишување, поврзување (прибор
за поврзување), подлоги за пишување, покривки
за маса (хартиени), пописи на претстави /репе–
ртоари/, портрети, поштенски карти, поштенски
марки, прецртани слики, прецрти, прибор за
пишување, прибор за цртање, примероци за
копирање ракописи, прирачници, притиснувачи за
хартија, проспекти, прошивачи на книги, прстени   
тркалца/ за цигари, публикации, разгледници,
размножување (апарати за размножување),
размножување (апарати и машини за размно–
жување), размножување (ткаенина за разнесување
на бојата за апарати за размножување), рамки за
сложување (печатарство), растителен лепак /кау–
чук/ за производи од хартија или за домаќинство,
регистри /книги/, репродуцирање (апарати за
репродукција) /канцелариски артикли/, рибини
лепила за производи од хартија или за
домаќинство, саатници (печатени саатници) /воз–
ни редови/, садови за боја, садови за шлаг /од
хартија/, самокопирна хартија, самолепливи
артикли за хартилници, самолепливи траки за
производи од хартија или домаќинството,
светлечќка хартија, симнување шминка (шамичиња
од хартија за симнување на шминката), ситни
пари (плитници за разврстување и броење ситни
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пари), сликарски ногарки, сликарски палети,
сликарски платна, слилкарски цилиндри, слики,
сметала(хартиени ленти или картички за
впишување на компјутерски програми), спојничиња
/кламфи/ (апарати за зацврстување со спојничиња)
/канцелариски прибор/, сребрен лепак за
производи од хартија или за домаќинство, стативи,
стегачи за книги, статуи /фигури/ од каширана
хартија, стеатит/креда за кројачи/, театарски
кулиси, одгледувалиште на животни (вивариум),
технички израмнувачи, течности за корекција /ка–
нцелариски прибор/, ткаенина за поврзување,
топчиња за хемиски моливи, тушеви /бои/, украсни
подлоги од хартија, уметнички слики /платна/,
училишен прибор, училишни плочи,   училишни
плочки од шкрилец, филтерен материјал /хартија/,
филтерна ткаенина за печатарство /не е од
текстил/, филтер хартиј, филтри од хартија за
кафе, фотографии, фотографии (стативи за
фотографии), фотографирање, франкирање
(апарати за франкирање)/за лепење поштенски
марки или за печатење текст поштарина платена/,
футроли за кројки, хартиени вреќички, хартиени
или целулозни пелени/ заеднократна употреба/,
хартиени крпчиња за симнување шминка,
хартиени траки,    хартија,    хартија за копирање   
/карбон хартија/, хартиа за радиограми,
хектографи, хемиски моливи(топчиња на хемиски
моливи),
хигиенска
хартија,
хистолошки
примероци /образовен материјал/, целулоза
(листови на преработена целулоза за пакување),
цилиндри
за
машини
за
пишување,
цртање(инструменти за цртање), цртаљње(прибор
за цртање), чаршави од хартија, часопоси,
челеични букви, челични перца,   четириаголни   
израмнувачи, четки, четки /кистови/, џебни
марамчиња /хартиени/, шаблони, шаблони /ха–
ртини производи/,   шапирографи /апарати за
размножување/(ткаенина натопена со боја за
апарати за размножување /шапирографи/), шес–
тари, шестари (пробор за цртање на криви),
шестари за цртање, шиење облека (кројки за
шиење облека), шишиња(амбалажа за шишиња)
од картон или од хартија, шишиња(обвивки за
шишиња) од картон или хартија, шишиња
(подлошки за шишиња) од хартија, шкрилец
(моливи од шкрилец), шпули за ленти за нанесу–
вање печатарски бои.
(210) TM 2005/193

(220) 31/03/2005

(210) TM 2005/195

(442) 31/12/2007
(731) Home Box Office Inc.
1100 Avenue of the Americas, New York, New York
10036, US
(740) ИНДОВСКА АНЕТА, адвокат Ул.’’ДамеГруев’’  3/ 211, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9   играни филмови, филмови, видео касети,
ДВД-а и ЦД-ромови; звуци, тонови, мелодии на
ѕвоно, наснимени аудио записи, наснимени видео
записи, анимирани скринсејвери, ѕвоно или
ѕвонење пратено со анимација, фотографии или
видео запис на дисплејот на апаратот, комбинација
на ѕвоно и аудио-видеозапис (музички спот) на
дисплејот на апаратот, кратки аудио записи, кратки
видео записи, аудио записи, видео записи, аудиовидео записи, интерактивен квиз и интерактивни
игри; слики сочувани во електронски формат
кл. 38   услуги на комуникација; електронски
пренос информации, податоци, сигнали, соф–
твери и програми;   пренос и дистрибуција
податоци, сигнали, слики и звуци; обезбедување
размена и пренос на податоци, сигнали,   слики  
и   звуци; обезбедување звучни   пораки, услугикратки пораки, текст порака и мултимедијални
пораки; услуги-правење и составување телеви–
зиска програма и дистрибуција на истата;
услуги на интерактивна „online” комуникација на
телевизиската програма
кл. 41 образовни и забавни услуги, особено
составување програма на кабловска телевизија,
составување програма на премиум или наплатна
телевизија и услуги-составување телевизиска
програма; интерактивни „online” услуги, особено,
давање информации и слики преко глобална
компјутерска мрежа
(210) TM 2005/231

801 Main Avenue, Norwalk CT 06851, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје
(540)

GO AGAINST THE GRAIN
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 алкохолни напитоци

TM 2005/193

(220) 14/04/2005
(442) 31/12/2007

(442) 31/12/2007
(731) Diageo North America, Inc.

(220) 31/03/2005

(731) Hemofarm Koncern A.D. farmaceutsko-hemijska
industrija
Beogradski put bb, 26 300 Vrsac, YU
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје
(540)

THIOMUCASE
(551) индивидуална
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(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други супстанции
за употреба во перални; препарати за чистење,
полирање, триење (рибање) и нагризување;
сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички
производи, лосиони за коса; пасти за заби
кл. 5 фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанции прилагодени
за употреба во медицината, храна за бебиња;
фластери, материјали за завиткување; материјали
за пломбирање заби, забарски смоли; средства
за дезинфекција; препарати за уништување
штетници; фунгициди, хербициди
(210) TM 2005/251

(220) 19/04/2005
(442) 31/12/2007

(731) Aktsionerno
HOLDING

Droujestvo

BULGARTABAC

62, Graf Ignatiev Str. 1000 Sofia , BG
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ  бул. „Кочо Рацин”
бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 суров тутун, обработени и преработени
тутунски производи, цигари, цигарилоси, филтер
цигари, хартија за цигари, лулиња и чибуци за
цигари, пушачки артикли, кибрити, запалки и
пепелници
(210) TM 2005/307

(220) 29/04/2005
(442) 31/12/2007

(731) The Royal Bank of Scotland Group plc
36 St Andrew Square Edinburgh EH2 2YB, UK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје
(540)

MAKE IT HAPPEN
(551) индивидуална
(510, 511)
магнетски шифрирани картички за
кл. 9
носење податоци; повеќефункциски картички
за финансиски услуги; трошковни картички,
готовински
картички,
банковни
картички,
чековни картички, кредитни картички, долговни
картички; компјутерски софтвер и публикации во
електронска форма што се испорачуваат преку
централен компјутер од датотеки или од локации
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обезбедени на интернет (вклучително и „веб”
страните и „веб сајтовите”); компјутерски софтвер
и апарати за телекомуникации (вклучително
и модеми) наменети за обезбедување врска
со датабази, компјутерски мрежи и интернет;
компјутерски
софтвер
кој
овозможува
пребарување на податоци; делови и елементи
за сите горенаведени производи; уреди што се
држат во рака наменети за плаќање и услуги за
вредносна размена, како и за овозможување
обработка на други лични информациски услуги;
картички за автоматски машини за известување,
картички за пристап, картички за идентификација,
картички со интегрирани чипови и картички
со претходно платена вредност и системи за
поддршка што се однесуваат на истите; машини
за автоматско известување, уреди за читање на
картичките на самото место на продажба, уреди
за пристап од далечинска локација; носачи на
податоци; компјутерски софтвер за обезбедување
банкарски услуги, финансиски услуги, услуги
за управување со банковни сметки, услуги
за монетарен трансфер, услуги за плаќање,
финансиска анализа и финансиски извештаи,
услуги за финансиско управување и информациски
услуги што се однесуваат на банкарство и
финансии; компјутерски софтвер кој овозможува
пребарување на податоците што се однесуваат на
горенаведеното; публикации, билтени, списанија,
часописи, памфлети и листови со информации и
упатства - сите во електронска форма, набавени
он-лајн од датабази или од локации што се
обезбедни на интернет (вклучително и „ веб”
страниците); публикации, билтени, списанија,
часописи, памфлети и листови со информации
и упатства - сите во дигитална или електронска
форма или обезбедени преку ЦД РОМ или
дискета
кл. 16 хартија, хартиени производи и рекламни
материјали; печатени работи, канцелариски
материјал, весници, часописи и чековни книшки;
печатени публикации, билтени, списанија,
памфлети, листови со информации и упатства;
пластични картички (различни од шифрирани или
магнетски); картички што се обложени со пластика
што содржат печатени работи
кл. 35 услуги за сметководство; книговодство;
услуги за регистрација на фирми; услуги за
регистрација на акции; изготвување платни списоци;
деловни проценки, испитувања, истражувања,
совети за истражување и деловно управување;
правни услуги (деловни); консултации за деловно
управување; услуги за рекламирање и промоција
и информациски услуги што се однесуваат на
истото; деловни и комерцијални информациски
услуги - сите обезбедени он-лајн од компјутерска
датабаза,
компјутерска
мрежа,
глобална
компјутерска мрежа или интернет; изготвување
реклами за употреба како „веб” страници на
интернет; услуги за деловно управување; услуги
за деловни совети; изготвување адресари за
објавување преку глобапни компјутерски мрежи
или интернет; изготвување реклами за употреба
на или како „веб” страници или „веб сајтови”
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преку глобални компјутерски мрежи или интернет;
обезбедување простор на „веб сајтовите” заради
рекламирање производи и услуги; услуги за
деловна администрација за обработка на
продажба преку интернет; деловно планирање;
анализа и истражување на пазарот; прибирање,
складирање и обработка на податоци; услуги за
давање совети, консултација и информации што
се однесуваат на сите горенаведени услуги
кл. 36 финансиски услуги; банкарски услуги;
монетарен трансфер; услуги за плаќање;
банкарски услуги преку автомати; домашно
банкарство; банкарски услуги преку интернет;
услуги за штедење; услуги за плаќање сметки;
услуги за плаќање кредити; услуги за кредитни
картички,
долговни
картички,
трошковни
картички, готовински картички и банковни
картички; управување со готовина; управување
со инвестиции; услуги за депонирање во сефови;
услуги за банкарско срамнување; услуги за
задолжување на сметки; персонални услуги (платен
список); услуги за залог; услуги за готовинска
исплата на чекови; посредување за кредити;
услуги за автоматско издавање готовина, услуги
за работа со машини за автоматско известување;
услуги за осигурување; финансирање заеми;
заеми (финансиски) врз основа на гаранција;
услуги за финансиско инвестирање; услуги за
инвестирање во основни средства; услуги за
повереник; услуги за финансиско управување;
посредници и застапници (за гаранции и други
видови обврзници); услуги за консултации во
областа на финансиите; совети за инвестиции;
финансиски гаранции (услуги за гаранции);
финансиска анализа и изготвување извештаи;
услуги за финансиски информации; услуги за
финансиско истражување; финансиски услуги
(обезбедување финансиски средства за други);
услуги за совети во областа на финансиите;
услуги за обезбедување и купување информации
за финансии и/или кредити; управување
со
финансиски
работи;
компјутеризирани
финансиски услуги; совети и испитувања во
врска со кредити; услуги за обезбедување
кредити; прифаќање депозити; попуст на меници;
домашно префрлување средства, гаранција за
одговорност, прифаќање меници, гаранции за
давање заем, стекнување и трансфер на парични
побарувања; услуги на повереник; старателство
над парични средства; договори за термински
испораки; обврзници, парични побарувања,
лична сопственост, земја, права за уредување
на земјишни површини и права за изнајмување
земјиште; размена на парични средства;
трансакции за размена на странски валути, услуги
за размена на странски валути, услуги за патнички
чекови; деловни активности што се однесуваат
на акредитиви, промет со обврзници, уредување
на индекси, опции со обврзници, гаранции за
термински испораки во прекуокеански земји,
потпишување обврзници, водење претплата и
нудење обврзници, обезбедување информации
за пазарот на акции, посредување за животно
осигурување, потпишување животно осигурување,
застапништво
за
неживотно
осигурување,
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уредување барања за неживотно осигурување,
потпишување на неживотно осигурување, услуги
за статистичко осигурување; услуги за хипотека;
спонзорства за спортови, спортски екипи и
спортски настани; услуги за давање совети,
консултација и информации   што се однесуваат
на сите горенаведени услуги
кл. 41   услуги за образование и забава;
информации што се однесуваат на услуги за
финансии, банкарство, осигурување, економија и
инвестиции, кои се обезбедуваат преку централен
компјутер (не може да се преземат од датабазата);
електронски публикации кои се обезбедуваат
преку централен компјутер (не може да се
преземат од датабазата); организирање спортски
настани и натпревари; подготвување и водење
семинари, конгреси, конвенции, и изложби;
образование и обука во врска со услуги за
банкарство, финансии, осигурување, економија и
инвестиции; публикација на рекламен материјал,
печатени работи, часописи, билтени, списанија,
памфлети, листови со информации и упатства и
други текстови што се однесуваат на банкарството
финансиите осигурувањето, економијата и
инвестициите преку централен компјутер (не
може да се преземат од датабазата); услуги за
давање совети, консултација и информации што
се однесуваат на сите горенаведени услуги
кл. 42   правни услуги; обезбедување пристап до
и изнајмување време за пристап до компјутерски
датабази и компјутерски мрежи; изнајмување
компјутери; дизајнирање, цртање и овластено
пишување - сите наменети за изработка на „веб”
страници и „веб сајтови” на интернет; информации
што се обезбедуваат преку централен компјутер
од компјутерска датабаза или од интернет; услуги
за давање совети, консултација и информации
што се однесуваат на сите горенаведени услуги;
проектирање и изработка на компјутерски
хардвер
(210) TM 2005/315

(220) 06/05/2005
(442) 31/12/2007

(731) THEODORE SPATHAS From Athens
13-17 Kalvou str. Haladri, GR
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  Ул. „Љубљанска’’ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

CONNECTIVE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35
огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи
кл. 41   образовни услуги, подготвување настава,
забава, спортски и културни активности
кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалоци;
привремено сместување
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(540)

(442) 31/12/2007
(731) ALAL DIS TICARET VE SANAYI LIMITED SIRKETI
AYMAKOOP SANAYI SITESI B-8 BLOK NO:23
KUCUKCEKMECE-ISTANBUL, TR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ   ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(591) во сите бои и комбинации
(551) индивидуална
(510, 511)

DUNLOP

кл. 38 емитување телевизиски програми, кабловска
телевизија, новинарски агенции, подвижна радио
телевизија, пораки (пренос на пораки), пренос на
телефакс пораки, телевизиски емисии

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1   хемиски производи (освен боја) што се
употребуваат во производството на текстил
и кожа, необработени синтетички матерјали,
неoбработена пластика, необработени вештачки
смоли, одмастувачи, отстранувачи на калапи,
чиста вода, индустриски гази, супстанции за
заштита на прехаранбени производи, супстанци
за замрзнување, течна гума, соли за индустриска
примена; дијагностички препарати за научни
цели, хартии за тестирање, радиоактивни
елементи за научни цели; светло чувствителни
хартии, фолии и филмови, неекспонирани
кинематографски и фотографски филмови,
неекспонирани рентгенски филмови, хемикалии
за развивање филмови; ѓубрива, алги (ѓубриво),
гуано, хемикалии за подобрување на почвата,
производи за регулирање на растењето на
растенијата, средства за калемење, средства за
пополнување при калемење, тресет (ѓубриво),
хемиски препарати за спречување на мувла и
габи; препарати за уништување пожар; цементни и
бетонски адитиви, препарати за хидро-изолација;
материјали за пополнување и лепење на мермер
и камен; лепливи материи за стационарна и
домашна употреба; хемиско гориво, адитиви и
препарати за заштеда (вклучително и адитави
за мотори со внатрешно согорување), течност
за сопирачки, антифриз, синтетички матерјали
за заштита на мотори, разладувачи на мотор и
хемикалии против вриење за истите; матерјали
за хемиски филтри, супстанции за спречување
на калцификација и мувлосување, супстанции за
отстранување бигор и мов, хемикалии за чистење
оџаци, подмачкување на дупки при дупчење
(210) TM 2005/338

кл. 41   видео ленти (изнајмување на видео
лентите), изложби (организирање изложби) во
културни или воспитни цели, изнајмување радио
и телевизиски апарати, изнајмување видео ленти,
монтажа на радио и телевизиски програми,
натпревари (организирање натпревари)/обука
или забава/, објавување текстови /текстови што
не се рекламни/, педагошки опити, разговори
(организирање и водење разговори), разонода,
разонода по пат на радио, разонода по пат на
телевизија, слободно време (услуги врзани за
исполнување на слободното време), спортска
опрема (користење на спортската опрема),
спортски натпревари (организирање спортски
натпревари) студио за снимање (услуги на студио
за снимање), тонски снимки (изнајмување тонски
снимки), упатства за рекреација, физичка култура
(210) TM 2005/339

(220) 17/05/2005
(442) 31/12/2007

(731) Трговско
радиодифузно
ТЕЛЕВИЗИЈА ДООЕЛ Скопје

друштво

А1

ул. „Перо Наков” бр. 60, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ   ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(220) 17/05/2005
(442) 31/12/2007

(731) Трговско
радиодифузно
ТЕЛЕВИЗИЈА ДООЕЛ Скопје

друштво

А1

ул. „Перо Наков” бр. 60, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ   ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје

(591) во сите бои и комбинации
(551) индивидуална
(510, 511)
емитување телевизиски програми,
кл. 38
кабловска телевизија, новинарски агенции,
подвижна радио телевизија, пораки (пренос на
пораки), пренос на телефакс пораки, телевизиски
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(210) TM 2005/413

емисии
кл. 41   спортски натпревари (организирање
спортски натпревари), обука или забава,
разонода, разонода по пат на радио, разонода по
пат на телевизија, спортска опрема (користење на
спортска опрема)
(210) TM 2005/347

(220) 19/05/2005
(442) 31/12/2007

(220) 07/06/2005
(442) 31/12/2007

(731) Advanced Medical Optics, Inc.
1700 E. St. Andrew Place, Santa Ana, California
92799-5162, US
(740) ИНДОВСКА АНЕТА, адвокат   Ул.’’ДамеГруев’’   3/
2-11, 1000, Скопје
(540)

(731) Hemofarm Koncern A.D., farmaceutsko-hemijska
industrija
Beogradski put bb, 26300 Vrsac, YU
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)

FIT FORM
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5   фармацевтски,   ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанции приспособени
за употреба   во медицината, храна за бебиња,
фластери, материјали за завои, материјали за
пломбирање заби и забарски смоли, средства
за   дезинфекција, препарати за уништување
штетници, фунгициди, хербициди
(210) TM 2005/390

(220) 26/05/2005
(442) 31/12/2007

(731) FRANCK Prehrambena
drustvo - ZAGREB

industrija

dionicko

10000 ZAGREB, Vodovodna 20 , HR
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје  Ул. Апостол
Гусларот 3, 1000, Скопје
(540)

кл. 5   фармацевтски, офтамолошки препарати
и препарати за одржување контактни леќи;
раствори и таблети за дезинфекција, чистење,
влажнење, чување, обложување, натопување,
отстранување и/или плакнење на контактни
леќи; офтамолошки кит кој содржи иригациони
раствори, гази, апликатори, завои за очи; заштитни
и хипоалергенични фластери; ветеринарски
приоизводи; хигиенски производи за употреба во
медицината; диететски супстанци за медицински
потреби, храна за бебиња; фластери, материјал
за превивање; материјал за пломбирање заби
и за забни отисоци; дезинфекциски средства;
производи за уништување животински штетници;
фунгициди, хербициди
медицинска и хируршка опрема;
кл. 10
факоемулсификациони машини за употреба
при опериција на катаракта и делови за иста;
интраокуларни леќи-импланти и препарати за
ставање на истите; офтамолошки високоеластични
препарати; хируршки копчиња, ножеви, сечива,
игли, аспирациски и иригасиски врвови и цевчиња;
медицински перничиња за очи, штитници и
медицински послужавници; садови за собирање,
катетери, ракавици и ракавици без прсти за
медицинска употреба; ортопедска опрема
(210) TM 2005/450

(220) 21/06/2005
(442) 31/12/2007

(731) Трговско друштво за трговија, производство
и услуги на големо и мало ПРЕХРАМБЕНА
ИНДУСТРИЈА СВИССЛИОН ДОО увоз-извоз
Скопје
ул. „Качанички пат” бб, 1000 Скопје , MK
(740) МИРЈАНА   МАРКОВСКА, адвокат ул. „Орце
Николов” бр. 75, 1000, Скопје

(591) црвена, бела, сиво зелена, зелена, сива и црна
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30  кафе

TM 2005/347
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(740) БИЛЈАНА   ПАНОВА, адвокат Ул.”Васил Ѓоргов”
бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје
(540)

(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,
замена за кафе, брашно и производи од жито,
леб, сладолед; мед, меласа,   квасец, прашок за
печење, сол, сенф, оцет, сосеви (како мирудии),
мирудии; мраз
(210) TM 2005/492

(220) 01/07/2005

(591) црвена, жолта, бела и кафена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30  брашно и производи од жито, леб,  меласа,
квасец, прашок за печење,  мирудии
(210) TM 2005/494

(220) 01/07/2005

(442) 31/12/2007

(442) 31/12/2007

(731) Друштво за производство на мелнички,
пекарски и слаткарски производи, промет
на големо и мало, увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД
Скопје

(731) Друштво за производство на мелнички,
пекарски и слаткарски производи, промет
на големо и мало, увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД
Скопје

ул. Васил Горгов бр.11, 1000 Скопје, MK

ул. Васил Горгов бр.11, 1000 Скопје, MK

(740) БИЛЈАНА   ПАНОВА, адвокат Ул.”Васил Ѓоргов”
бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје

(740) БИЛЈАНА   ПАНОВА, адвокат Ул.”Васил Ѓоргов”
бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје

(540)

(540)

(591) црвена, жолта бела и кафена
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) црвена, жолта, бела и кафена

кл. 30 брашно и производи од жито, леб,  меласа,
квасец, прашок за печење, мирудии
(210) TM 2005/493

(220) 01/07/2005
(442) 31/12/2007

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30  брашно и производи од жито, леб,  меласа,
квасец, прашок за печење, мирудии

(731) Друштво за производство на мелнички,
пекарски и слаткарски производи, промет
на големо и мало, увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД
Скопје
ул. Васил Горгов бр.11, 1000 Скопје, MK
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(210) TM 2005/495

(220) 01/07/2005

(210) TM 2005/516

(220) 06/07/2005

(442) 31/12/2007
(731) Друштво за производство на мелнички,
пекарски и слаткарски производи, промет
на големо и мало, увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД
Скопје
ул. Васил Горгов бр.11, 1000 Скопје, MK
(740) БИЛЈАНА   ПАНОВА, адвокат Ул.”Васил Ѓоргов”
бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје

(442) 31/12/2007
(731) INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d.
Avenija Veceslava
ZAGREB, HR

Holjevca

10,

HR-10000

(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(540)

(591) сина, црвена и сребрена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 4   идустриски масла и масти; средства за
подмачкување; производи за впивање, влажнење
и собирање прашина; горива (вклучително и
бензин за мотори) и расветлувачки средства
кл. 35  продажба на големо и мало на прехранбени
и непрехранбени производи
кл. 37 сервисни услуги, подмачкување, полнење
гориво, поправки, одржување и чистење возила

(591) црвена, жолта, бела и кафена

кл. 43 услуги за закрепнување (хранење)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 брашно и производи од жито, леб,  меласа,
квасец, прашок за печење,  мирудии.
(210) TM 2005/515

(220) 06/07/2005
(442) 31/12/2007

(731) INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d.
Avenija Veceslava
ZAGREB, HR

Holjevca

10,

HR-10000

(210) TM 2005/696

(220) 15/09/2005
(442) 31/12/2007

(731) Друштво за производство, промет и услуги
увоз-извоз ДОНИА ДОО
ул. Трајко Николоски 5, 7500 Прилеп, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ   ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) бордо-кафена и бела
(591) сина и црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 4 идустриски масла и масти; средства за
подмачкување; производи за впивање, влажнење
и собирање прашина; горива (вклучително и
бензин за мотори) и расветлувачки средства
кл. 35  продажба на големо и мало на прехранбени
и непрехранбени производи
кл. 37 сервисни услуги, подмачкување, полнење
гориво, поправки, одржување и чистење возила
кл. 43  услуги за закрепнување (хранење)
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(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30  алги /мирудија/, анис за посипување, анис
/зрнца/, арашид /слатки врз база на арашид/,
ароматични препарати за употреба во исхраната,
ароми за слатки (различни од етеричните масла),
ароми /мирудии/ (различни од етеричните масла),
бадеми (слатки врз база на бадеми), бадеми
пржени во шеќер, бадемово тесто, бело кафе,
бисквити, бобинки (брашно од бобинки), божиќни
дрва (слатки за украсување на божиќните дрва),
бомбони, брашно (јадења врз база на брашно),
брашно (најфино пченкарно брашно), брашно од
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синап, бриоши /печиво/, ванилија /арома/, ванилин
/надоместок за ванилија/, вафли, врзивни средства
за колбаси, гликоза за употреба во исхраната,
гриз, гуми за џвакање, двопек /препечен леб/,
диви ореви за употреба во    исхраната,   ѓумбир
/мирудија/, екстракти за исхрана /со исклучок на
етеричните есенции и масла/, екстракти на слад за
употреба во исхраната, жита (приправки од жита),
жита (снегулки од сушени жита), жито (брашно од
жито), замрзната павлака, згуснувачи за готвење
на прехранбени продукти, зоб (продукти врз база
на зоб), зоб /истолчен/, зоб /исчистен/, зобени
снегулки, зобено брашно, јачмен /лупен/, јачмен
/толчен/, јачмено брашно, јуфки, какао, какао
(пијалоци врз база на какао), какао (производи
од какао), какао со млеко, карамел бомбони, кари
/мирудија/, кафе, кафе (ароми), кафе надоместок
за кафе), кафе (пијалоци врз база на кафе), кафе
(растителни производи што го заменуваат кафето),
кафе /зелено/, кашички врз база на млеко за
јадење, квасец, керевиз (сол  од   керевиз),   кечап
/сос/, компирово брашно за употреба во исхраната,
копра, кускус, ладни пијалоци /шербет/, леб,
мајонез, макарони, малтоза, марципан /слатки
од шеќер и бадем/, матена павлака (производи
за зацврстување на матена павлака), матична
млеч за исхрана на луѓето /не е за медицинска
употреба/, мед, медени слатки, меласа, меласа
(сируп од меласа), мелена пченка, мента
(бомбони од мента), мента за слатки, месни пити,
мирудии, мирудии /зачини/, мирудии, ароматични,
морска вода за кујна, морски оревчиња, мраз за
ладење, мраз /прехранбен/, некиснет леб, овошни
слатки, ориз, оцет, палачинки, пастили /бомбони/,
пенушка /герма/, пивски оцет, пијалоци (ароми за
пијалоци) различни од етеричните масла, пијалоци
врз база на какао, пијалоци врз база на кафе,
пимент (зачин), пиперка /мирудија/, пица, погача
/од жито/ за употреба во исхраната, прехранбено
брашно, пржена пченка, природни засладувачи,
прополис /производ на пчела/ за употреба на
луѓето, пудинзи, пченкарни пуканки /поп - корн/,
пченкарни снегулки, пченкарно брашно, пченкарно
брашно за луѓето, равиоли /тестенина/, саго
/скроб од семе на саго - палма/, салати (сосови
за салати), саќести слатки, сендвичи, сенф, ситни
јуфки, скроб за преупотреба во исхраната, скроб
за употреба во исхраната, скробни производи за
употреба во исхраната, слад (екстракт на слад)
за исхрана, слад (колачи од слад) за исхрана,
слад за исхрана, сладолед, сладолед (прашок за
сладолед), сладолед (средства за зацврстување
на сладоледот), слаткарски производи, слатки,
слатки, слатки (прашок за слатки), слатки (тесто
за слатки), слатки од бадем, смекнување на месо
(производи за смекнување на месото за употреба
во домакинството), соја (брашно од соја), сол за
конзервирање прехранбени продукти, сол /за во
јадење/, сосови од репки, сосови /со исклучок
на сосови за салати/, стапчиња - слатки, суров
мраз, природен или вештачки, тапиока, тапиока
(брашно од тапиока) за исхрана, тестенини,
тестенини за исхрана, торти, украси за слатки /за
јадење/ за слатки, фабрика за брашно (производи
на фабрика за брашно), ферменти за тесто, фино
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ситно печиво, фондани   /вид бомбони/,   цикорија
/сурогат на кафе/, цимет /мирудија/, црн пипер,
црн шеќер, чаеви /не се за медицинска употреба/,
чај, чајни колачиња /мињони/, чоколадни
пијалоци, чоколадно млеко /напивка/, чоколадо,
шајчиња, шафран /мирудија/, шеќер, шеќер /жолт/
за употреба во исхраната, шеќерни производи,
шеќерни производи за украсување божиќни дрва,
шоу - шоу /мирудија/, шпагети
кл. 31 агруми /јужно овошје/, алги за исхрана
на луѓето и животните, арашиди (брашно од
арашид) за животни, арашиди (погачи од арашид)
за животни, арашиди /овошје/, бадеми /овошје/,
бобинки во свежа состојба, бобинки /овошје/,
божиќни дрва /за китење/, бор /шишарки/, брашно
за животни, брашно за товење, вар за крма, венци
од природно цвеќе, винова лоза (пенушка на
винова лоза), вински талог, градинарско зеленило
/свежо/, грашок /свеж/, грмушки, грозје /свежо/,
дага (морска школка) /живи/, добиток (добиточен
квасец), добиток (храна за добиток), добиточна
репка, добиточна сол, додатоци за крма /не се за
медицинска употреба/, домашни миленици /храна
за домашни миленици/, дрво со кора, дудинки,
елен печурка /свежа/, живина за одгледување,
живина /жива/, животни од резерват, животни живи, жита (остатоци од обработка) за добиточна
храна, жита во зрно /не обработени/, жито, зелена
салата, зоб, зрна /жита/, зрнца за исхрана на
животните, исушени растенија за украсување,
јајца од дудов свилец, јајца за насад, јастог /жив/,
јастози /живи/, јачмен, какао во зрна /во сурова
состојба/, какао во зрна /во сурова состојба/,
кашичка /храна за кучиња/, кокосов орев, кокосов
орев (кора на кокосов орев), кола (орев кола),
комиња /дроб/, комиње од шеќерна трска /во
сурова состојба/, компири, коприва, корени за
употреба во исхраната, кори /сурови/, костен во
свежа состојба, краставички, крма, крма за јакнење,
круши, купови на хмел, кучешки колачиња, легла
(производи за животински легла), лежење јајца
(производи за лежење на јајцата), ленено брашно
/крма/, леќа /зеленчук/ свежа, лешници, лимони,
лук (свеж) /зеленчук/, луковици /грутки/, луковици
/цветни/, мамка за риболов /жива/, мароно /свежи/,
маслинки /свежи/, мекотели /живи/, мицелиј, напој
со трици /храна за добиток/, одгледување (живина
за одгледување), одгледување (производи за
одгледување), ореви, оризово брашно /крма/,
остриги /живи/, отпадоци од дестилација /за сточна
храна/ палми, палмини листови, печурки /свежи/,
пиперка /растение/, плута /сурова/, портокали,
прекрупа за живина, прехранбени производи за
животни, прехранбени производи за јакнење /за
животни/, природен тревник, природно цвеќе,
протеини за исхрана на животните, птици (храна
за птици), пченица, пченка пченкарна погача,
рабарбара /растение/ ракови /слатководни/
живи, ракчиња /живи/, растенија, репка (колач
од репка за стока) ’рж, риби /живи/, рибина икра,
’ркулци /ботаника/, рокчиња /за јадење/, ружи
/грмушки/, смрека, свеж зеленчук, свежо овошје,
сезам, семе, сено, сипина коска за птици, слад за
пиварница и за фабрики за алкохолни пијалоци,
слама за прекривање на хумусот, слама /крма/,
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стебла, стебла /растение/, струготини од дрво за
производство на целулозна маса, суви кокосови
јадра, суво цвеќе за украсување, сурово дрво,
тиква, товење на животни (производи за товење
на животните), тресет за животински легла, трици
брашно (најфино пченкарно брашно), брашно од
синап, бриоши /печиво/, ванилија /арома/, ванилин
/надоместок за ванилија/, вафли, врзивни средства
за колбаси, гликоза за употреба во исхраната,
гриз, гуми за џвакање, двопек /препечен леб/,
диви ореви за употреба    во   исхраната, ѓумбир
/мирудија/, екстракти за исхрана /со исклучок на
етеричните есенции и масла/, екстракти на слад за
употреба во исхраната, жита (приправки од жита),
жита (снегулки од сушени жита), жито (брашно од
жито), замрзната павлака, згуснувачи за готвење
прехранбени продукти, зоб (продукти врз база
на зоб), зоб /истолчен/, зоб /исчистен/, зобени
снегулки, зобено брашно, јачмен /лупен/, јачмен
/толчен/, јачмено брашно, јуфки, какао, какао
(пијалоци врз база на какао), какао (производи
од какао), какао со млеко, карамел бомбони, кари
/мирудија/, кафе, кафе (ароми), кафе надоместок
за кафе), кафе (пијалоци врз база на кафе), кафе
(растителни производи кои го заменуваат кафето),
кафе /зелено/, кашички врз база на млеко за
јадење, квасец, керевиз (сол  од   керевиз),   кечап
/сос/, компирово брашно за употреба во исхраната,
копра, кускус, ладни пијалоци /шербет/, леб,
мајонез, мацарони, малтоза, марципан /слатки
од шеќер и бадем/, матена павлака (производи
за зацврстување на матена павлака), матична
млеч за исхрана на луѓето /не е за медицинска
употреба/, мед, медени слатки, меласа, меласа
(сируп од меласа), мелена пченка, мента
(бомбони од мента), мента за слатки, месни пити,
мирудии, мирудии /зачини/, мирудии, ароматични,
морска вода  за кујна,  морски оревчиња, мраз за
ладење, мраз /прехранбен/, некиснет леб, овошни
слатки, ориз, оцет, палачинки, пастили /бомбони/,
пенушка /герма/, пивски оцет, пијалоци (ароми за
пијалоци) различни од етеричните масла, пијалоци
врз база на какао, пијалоци врз база на кафе,
пимент (зачин), пиперка /мирудија/, пица, погача
/од жито/ за употреба во исхраната, прехранбено
брашно, пржена пченка, природни засладувачи,
прополис /производ на пчела/ за употреба на
луѓето, пудинзи, пченкарни   пуканки /поп - корн/,
пченкарни снегулки, пченкарно брашно, пченкарно
брашно за луѓето, равиоли /тестенина/, саго
/скроб од семе на саго - палма/, салати (сосови
за салати), саќести слатки, сендвичи, сенф, ситни
јуфки, скроб за преупотреба во исхраната, скроб
за употреба во исхраната,  скробни производи за
употреба во исхраната, слад (екстракт на слад)
за исхрана, слад (колачи од слад) за исхрана,
слад за исхрана, сладолед, сладолед (прашок за
сладолед), сладолед (средства за зацврстување
на сладоледот), слаткарски производи, слатки,
слатки, слатки (прашок за слатки), слатки (тесто
за слатки), слатки од бадем, смекнување на месо
(производи за смекнување на месото за употреба
во домакинството), соја (брашно од соја), сол за
конзервирање прехранбени продукти, сол /за во
јадење/, сосови од репки, сосови /со исклучок
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на сосови за салати/, стапчиња - слатки, суров
мраз, природен или вештачки, тапиока, тапиока
(брашно од тапиока) за исхрана, тестенини,
тестенини за исхрана, торти, украси за слатки /за
јадење/ за слатки, фабрика за брашно (производи
на фабрика за брашно), ферменти за тесто, фино
ситно печиво, фондани /врста бомбони/,  цикорија
/сурогат на кафе/, цимет /мирудија/, црн пипер, црн
шеќер, чаеви /не се за медицинска употреба/, чај,
чајни колачиња /мињони/, чоколадни пијалоци,
чоколадно млеко /напивка/, чоколадо, шајчиња,
шафран /зачин/, шеќер, шеќер /жолт/ за употреба
во исхраната, шеќерни производи, шеќерни
производи за украсување божиќни дрва, шоу шоу /мирудија/, шпагети, афуми /јужно овошје/,
алги за исхрана на лугето и животните, арашиди
(брашно од арашид) за животни, арашиди (погачи
од арашид) за животни, арашиди /овошје/, бадеми
/овошје/,   бобинки   во   свежа   состојба,   бобинки
/овошје/, божиќни дрва /за китење/, бор /пшшарки/,
брашно за животни, брашно за товење, вар за
крма, венци од природно цвеќе, винова лоза
(пенушка на винова лоза), вински талог од жита,
трици од жито, троп /комиње од овошје/, фиданки
за расад, хмел, храна за животни, хумусни прек–
ривки, цветен прав /суровина/, цикорија /корен
на цикорија/ цикорија /салата/, шеќерна трска,
школки /живи/
кл. 35 агенции за трговски иформации, агенции
за увоз - извоз, анализа на производната цена,
вештачење на дејности, /експертиза/, водење
дејност (служби за давање совети за водење
на одделни дејности), вработување (заводи
за
вработување),
дактилографски
услуги,
дејности (консултации за водење на дејностите),
дејности (помош во водењето на дејностите),
дејности (професионални консултации), дејности
(советување за организирање и водење на
дејностите), демонстрација на производи,
документи (умножување на документи), економски
прогнози, информации за дејноста, информатички
картотеки
(водење
на
информатичките
картотеки), истражувања за дејностите, изложби
(организирање изложби) во комерцијални или
рекламни цели, изнајмување рекламен простор,
изнајмување уреднички апарати, изнајмување
уреднички апарати и прибор, изнајмување
рекламен материјал, изработка на такси, изводи
од сметка (изработка на изводи од сметка),
извоз (агенции за извоз - увоз), јавно мислење
(испитување на јавното мислење), книги
(книговодство), консултации врзани за прашањата
на
персоналот,
книговодство,
лицитација
(продажба на лицитација), манекени (манекенски
услуги) во рекламни и промовирачки цели на
продажбата, објавување рекламни текстови,
обработка на текстови, огласување /рекламирање/,
организирање
дејности
(советување
за
организирање на дејностите), организирање
изложби во комерцијални и рекламни цели, пазар
(побарувачка на пазарот), пазар (проучување
на пазарот), персонал (вработување персонал),
плакатирање /огласување/, платни листови
(изработка платни листови), помош во управување
со индустриски или трговски претпријатија,
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пребарувања за дејности, преместување (услуги
за преместување на претпријатија), преписи на
соопштенија, претплата на весници (услуги за
претплата на весници) /за трето лице/, проценка на
волна, производни цени (анализа на производните
цени), промоција /продажба за трето лице/,
пропагандни дејности, проучување на пазарот
/маркетинг/, проверка на сметки, распределба
/дистрибуција/ на примероци, рекламирање по
пат на радио, рекламирање по пат на телевизија,
рекламна документација (уредување на рекламна
документација), рекламна хроника, рекламни
агенции, рекламни огласи (ширење на рекламни
огласи), секретарство (секретарски услуги),
сметководство, соопштувања за дејноста,
статистичко информирање, стебла во шуми
(проценка на стеблата), стенографски услуги, такси
(изработка на такси), телефонско одговарање
(служби за телефонско одговарање/за отсутни
претплатници/, товарни вагони (компјутерска
локализација на товарни вагони), трговски дејности
(проценка на трговските дејности), уредување
излози, увоз - извоз (агенции за увоз -извоз),
хелиографско умножување, ширење рекламен
материјал
/трактати,
проспекти,
печатени
примероци/, услуги при продажба на големо и
мало со: алги /мирудија/, анис за посипување,
анис /зрнца/, арашид /слатки врз база на арашид/,
ароматични препарати за употреба во исхраната,
ароми за слатки (различни од етеричните масла),
ароми /мирудии/ (различни од етеричните масла),
бадеми (слатки врз база на бадеми), бадеми
пржени во шеќер, бадемово тесто, бело кафе,
бисквити, бобинки (брашно од бобинки), божиќни
дрва (слатки за украсување на божиќните дрва ),
бомбони, брашно (јадења врз база на брашно),
/свежо/, грашок /свеж/, грмушки, грозје /свежо/,
дага (морска школка) /живи/, добиток (добиточен
квасец), добиток (храна за добиток), добиточна
репка, добиточна сол, додатоци за крма /не се за
медицинска употреба/, домашни миленици /храна
за домапши миленици/, дрво со кора, дудинки, елен
печурка /свежа/, живина за одгледување, живина
/жива/, животни од резерват, животни -живи, жита
(остатоци од обработка) за добиточна храна, жита
ва зрно /не обработени/, жито, зелена салата,
зоб, зрна /жита/, зрнца за исхрана на животните,
исушени растенија за украсување, јајаца од дудов
свилец, јајца за насад, јасгог /жив јастози /живи/,
јачмен, какао во зрна /во сурова состојба/, какао
во зрна /во сурова состојба/, кашичка /храна за
кучиња/, кокосов орев, кокосов орев (кора на
кокосов орев), кола (орев кола), комиња /дроб/,
комиње од шеќерна трска /во сурова состојба/,
компири, коприва, корени за употреба во
исхраната, кори /сурови/, костен во свежа состојба,
краставички, крма, крма за јакнење, круши, купови
на хмел, кучешки колачиња, легла (производи за
животински легла), лежење на јајца (производи
за лежење јајца), ленено брашно /крма/, леќа
/зеленчук/ свежа, лешници, лимони, лук (свеж)
/зеленчук/, луковици /грутки/, луковици /цве–
тни/, мамка за риболов /жива/, мароно /свежи/,
маслинки /свежи/, мекотели /живи/, мицелиј, напој
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со трици /храна за добиток/, одгледување (живина
за одгледување), одгледување (производи за
одгледување), ореви, оризово брашно /крма/,
остриги /живи/, отпадоци од дестилација /за сточна
храна/ палми, палмини листови, печурки /свежи/,
пиперка /растение/, плута /сурова/, портокали,
прекрупа за живина, прехранбени производи за
животни, прехранбени производи за јакнење /за
животни/, природен тревник, природно цвеќе,
протеини за исхрана на животните, птици (храна
за птици), пченица, пченка пченкарна погача,
рабарбара /растение/ ракови /слатководни/
живи, ракчиња /живи/, растенија, репка (колач
од репка за стока) ’рж, риби /живи/, рибна икра,
’ркулци /ботаника/, рокчиња    /за јадење/,   ружи
/грмушки/, смрека, свеж зеленчук, свежо овопгје,
сезам, семе, сено, сипина коска за птици, слад за
пиварница и за фабрики за алкохолни пијалоци,
слама за прекривање на хумусот, слама /крма/,
стебла, стебла /растение/, струготини од дрво за
производство на целулозна маса, суви кокосови
јадра, суво цвеќе за украсување, сурово дрво,
тиква, товење на животни (производи за товење
на животните), тресет за животински легла, трици
од жита, трици од жито, троп /комиње од овошје/,
фиданки за расад, хмел, храна за животни,
хумусни прекривки, цветен прав /суровина/,
цикорија /корен на цикорија/ цикорија /салата/,
шеќерна трска, школки /живи/
(210) TM 2005/764

(220) 07/10/2005
(442) 31/12/2007

(731) Златар „ЕРГОЛД”
Димитрија Чуповски 1а, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ   ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(591) златна, бела и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 14 амајлии /накит/, анкери /часовничарство/,
ахати, бисери /накит/, бисти од благородни метали,
благородни метали сурови или полуобработени,
бледоцрвени
рубини
/скапоцени
камења/,
бомбонијери од благородни метали, бројчаници
/часовничарство/, брошеви /накит/, будилници,
вазни /украсни садови/ од благородни метали,
вештачко злато /симилор/ (предмети од вештачко
злато), впредено сребро, вратоврски (игли за
вртоврски), вратоврски (токи за вратоврски),
гасила /апарати за гаснење свеќи/ од благородни
метали, дијаманти, дијаманти /вештачки/, држачи
за крпи од благородни метали, ѓердани /накит/,
електрични часовници, жетони од бакар, жици
обложени со благородни метали /накит/, жолт
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јантар /амбра/ (украси од јантар), златарски
производи /со исклучок на прибор за јадење/,
златни нишки /накит/, злато, сурово или ковано,
знаци /амблеми/ од благородни метали, ѕидни
часовници, ѕидни часовници (полици /кутии/
за ѕидни часовници), игли (кутии за игли) од
благородни метали, игли закачки /накит/, игли од
благородни метали, иглички од благородни метали,
иридиум, јајца за чај /од благородни метали/,
јантар (перли од прешан јантар), кафе (прибор
за кафе) од благородни метали, кибрити (кутии
за кибрнт) од благородни метали, кибритници од
благородни метали, клучеви (тркалца за клучеви)
украси, контролни часовници /главни часовници/,
копчиња за манжетни, кошници за домакинство
од благородени метали, крцкалки за ореви од
благородни метали, кујна (садови за кујна) од
благородни метали, кујна (прибор за кујна) од
благородни метали, кутии за механизни за рачни
часовници, кутии за цигари /од благородни метали/,
кутии за цигари /од благородни метали/, кутии за
чај /од благородни метали/, кутии од благородни
метали, кутии со скапоцености од благородни
метали, куќишта за џепни часовници, куќишта
опруги /часовничарство/, куќишта /полици/ за
часовници, легури на благородни метали, лостови
/инготи/ од благородни метали, мали статуи од
благородни метали, медали, медалјони /накит/,
метални пари, механизми за часовници, накит
(ковчежиња за накит) од благородни метали,
нараквици за часовници, нараквици /накит/,
нишалки на часовници, нишало /часовничарство/
обетки, обетки од благородни метали, обувки
(украси за обувки) од благородни метали, оливин
/скапоцен камен/, орма (прибор за орма) од
благородни метали, осветени садови за обреди,
осмиум, палладиум, паричници од облагородени
метали, пепелници од благородни метали,
пехари од благородни метали, платина /метал/,
плетени паричници /од благородни метали/,
подлоги за шоли од благородни метали, подлоги
/на свеќници/ од благородни метали, позлатени
предмети, полици за часовници, послужавници
за домаќинство /од благородни метали/,
послужавници од благородни метали, приврзоци
за часовници и слично, природни скапоцености,
прстени /накит/, пудриери од благородни метали,
рачни свеќници од благородни метали, рачни
часовници, родиум, рутхениум, садови (од
благороден метал) /супарки/, садови за варење
кафе /неелектрични/ од благородни метали,
садови за масло од благородни метали, садови
за салата од благородни метали, садови за тутун
од благородни метали, садови од благородни
метали за маса, садови од облагородени метали,
свеќници од благородни метали, синџирчиња
за часовници, синџирчиња /накит/, скапоцени
камења, скапоцени производи, слонова кос–
ка (украси од слонова коска), соларници од
благородни
метали,
сончани
бројчаници,
сребрени жици, сребрени садови, сребро (украси
од сребро), статуи од благородни метали, стрелки
/часовничарство/, тркалца за крпи /од благородни
метали/, ќупови од благородни метали, украси за
шапки /од благородни метали украси од сребро,
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украси од црн јантар, украсни игли, украсни
садови за маса /од благородни метали/, уметност
(уметнички предмети)од благородни метали,
урни од благородни метали, филтери за чај /од
благородни матали/, хартија (садови за хартија)
од благородни метали, хронографи /часовници/,
хронометри, хронометрички инструменти, хро–
носкопи, цедилки за чај од благородни метали,
цедилки или гмечалки од благородни метали,
цигари (дози за цигари) од благородни метали,
цигари (кутии за цигари) од благородни метали,
цигари (цигарлаци) од благородни метали, цигари
(чибуци за пушење цигари) од благородни метали,
црн јантар /дагат/ (украси од црн јантар), црн
јантар /суров или полуобработен/, чај (кутии за
чај) од облагородени метали, чај (прибор за чај)
од облагородени метали, чајници од облагородени
метали, часовници (пружини за часовници),
часовници (стакло за часовници), часовничарство
(саатни механизми), чаши /купи/ од облагородени
метали, чашички за јајца од облагородени метали,
чепкалки (држачи за чепкалки) од облагородени
метали, чибук за бурмут /од благородни метали/,
чинии од облагородени метали, шапки (украси
за шапки) од благородни метали, шеќер (садови
за шеќер) од благородни метали, шишенца за
масло и оцет од благородни метали, шишенца од
благородни метали, шоли од благородни метали
кл. 35  услуги при продажба на големо и мало со:
амајлии /накит/, анкери /часовничарство/, ахати,
бисери /накит/, бисти од благородни метали,
благородни метали сурови или полуобработени,
бледоцрвени
рубини
/скапоцени
камења/,
бомбонијери од благородни метали, бројчаници
/часовничарство/, брошеви /накит/, будилници,
вазни /украсни садови/ од благородни метали,
вештачко злато /симилор/ (предмети од вештачко
злато), впредено сребро, вратоврски (игли за
вртоврски), вратоврски (токи за вратоврски),
гасила /апарати за гаснење свеќи/ од благородни
метали, дијаманти, дијаманти /вештачки/, држачи
за крпи од благородни метали, ѓердани /накит/,
електрични часовници, жетони од бакар, жици
обложени со благородни метали /накит/, жолт
јантар /амбра/ (украси од јантар), златарски
производи /со исклучок на прибор за јадење/,
златни нишки /накит/, злато, сурово или ковано,
знаци /амблеми / од благородни метали, ѕидни
часовници, ѕидни часовници (полици /кутии/
за ѕидни часовници), игли (кутии за игли) од
благородни метали, игли закачки /накит/, игли од
благородни метали, иглички од благородни метали,
иридиум, јајца за чај /од благородни метали/,
јантар (перли од прешан јантар), кафе (прибор
за кафе) од благородни метали, кибрити (кутии
за кибрит) од благородни метали, кибритници од
благородни метали, клучеви (тркалца за клучеви)
украси, контролни часовници /главни часовници/,
копчиња за манжетни, кошници за домакинство
од благородени метали, крцкалки за ореви од
благородни метали, кујна (садови за кујна) од
благородни метали, кујна (прибор за кујна) од
благородни метали, кутии за механизни за рачни
часовници, кутии за цигари /од благородни метали/,
кутии за цигари /од благородни метали/, кутии за
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чај /од благородни метали/, кутии од благородни
метали, кутии со скапоцености од благородни
метали, куќишта за џепни часовници, куќишта
опруги /часовничарство/, куќишта /полици/ за
часовници, легури на благородни метали, лостови
/инготи/ од благородни метали, мали статуи од
благородни метали, медали, медалјони /накит/,
метални пари, механизми за часовници, накит
(ковчежиња за накит) од благородни метали,
нараквици за часовници, нараквици /накит/,
нишалки на часовници, нишало /часовничарство/
обетки, обетки од благородни метали, обувки
(украси за обувки) од благородни метали, оливин
/скапоцен камен/, орма (прибор за орма) од
благородни метали, осветени садови за обреди,
осмиум, палладиум, паричници од облагородени
метали, пепелници од благородни метали,
пехари од благородни метали, платина /метал/,
,плетени паричници /од благородни метали/,
подлоги за шоли од благородни метали, подлоги
/на свеќници / од благородни метали, позлатени
предмети, полици за часовници, послужавници
за домаќинство /од благородни метали/,
послужавници од благородни метали, приврзоци
за часовници и слично, природни скапоцености,
прстени /накит/, пудриери од благородни метали,
рачни свеќници од благородни метали, рачни
часовници, родиум, рутхениум, садови (од
благороден метал) /супарки/, садови за варење
кафе /неелектрични/ од благородни метали,
садови за масло од благородни метали, садови
за салата од благородни метали, садови за тутун
од благородни метали, садови од благородни
метали за маса, садови од облагородени метали,
свеќници од благородни метали, синџирчиња
за часовници, синџирчиња /накит/, скапоцени
камења,
скапоцени
производи,
слонова
коска (украси од слонова коска), соларници
од благородни метали, сончани бројчаници ,
сребрени жици, сребрени садови, сребро (украси
од сребро), статуи од благородни метали, стрелки
/часовничарство/, тркалца за крпи /од благородни
метали/, ќупови од благородни метали, украси за
шапки /од благородни метали украси од сребро,
украси од црн јантар, украсни игли, украсни
садови за маса /од благородни метали/, уметност
(уметнички предмети)од благородни метали,
урни од благородни метали, филтери за чај /од
благородни матали/, хартија (садови за хартија)
од благородни метали, хронографи /часовници/,
хронометри,
хронометрички
инструменти,
хроноскопи, цедилки за чај од благородни метали,
цедилки или гмечалки од благородни метали,
цигари (дози за цигари) од благородни метали,
цигари (кутии за цигари) од благородни метали,
цигари (цигарлаци) од благородни метали, цигари
(чибуци за пушење цигари) од благородни метали,
црн јантар /дагат/ (украси од црн јантар), црн
јантар /суров или полуобработен/, чај (кутии за
чај) од облагородени метали, чај (прибор за чај)
од облагородени метали, чајници од облагородени
метали, часовници (пружини за часовници),
часовници (стакло за часовници), часовничарство
(саатни механизми), чаши /купи/ од облагородени
метали, чашички за јајца од облагородени метали,
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чепкалки (држачи за чепкалки) од облагородени
метали, чибук за бурмут /од благородни метали/,
чинии од облагородени метали, шапки (украси
за шапки) од благородни метали, шеќер (садови
за шеќер) од благородни метали, шишенца за
масло и оцет од благородни метали, шишенца од
благородни метали, шноли од благородни метали
(210) TM 2005/1015

(220) 21/12/2005
(442) 31/12/2007

(731) Spirits International N.V.
1A, rue Thomas Edison L-1455 Strassen, Grand
Duchy of , LU
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

KREMLYOVSKAYA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32   пиво, минерална и сода води и други
безалкохолни пијалоци; пијалоци од овошје и
овошни сирупи; сирупи и други препарати за
производство на пијалоци
(210) TM 2005/1016

(220) 21/12/2005
(442) 31/12/2007

(731) Spirits International N.V.
1A, rue Thomas Edison L-1455 Strassen, Grand
Duchy of , LU
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

KREMLYOVSKAYA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пиво)
(210) TM 2006/78

(220) 31/01/2006
(442) 31/12/2007

(731) К-15 ПРОДУКЦИЈА ДОО СКОПЈЕ
П. ФАХ 417, 1000 СКОПЈЕ, MK
(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПJЕ  
бул. „Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8, 1000,
Скопје
(540)

ПОРФАВОР
(551) индивидуална
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(510, 511)

и настава (освен апарати); пластични материјали
за пакување (вклучени во класата16); печатарски
букви; клишеа

кл. 35  oгласување, водење на работење, управу–
вање со работи, канцелариски работи

кл. 35 огласување; водење работи; деловно уп–
равување; канцелариски работи

кл. 41   образовни услуги, подготвување настава,
забава, спортски и културни активности
(210) TM 2006/79

кл. 36 осигурување; финансиски работи; парични
(монетарни) работи; работи врзани за недвиж–
ности

(220) 31/01/2006
(442) 31/12/2007

кл. 38 телекомуникации, дистрибуција и изнајму–
вање опрема за телекомуникации, вклучувајки ја
истата и за радио и телевизија

(731) К-15 ПРОДУКЦИЈА ДОО СКОПЈЕ
П. ФАХ 417, 1000 СКОПЈЕ, MK
(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПJЕ  
бул. „Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8, 1000,
Скопје

кл. 41   образовни услуги; припремање на обука,
разонода; спортски и културни активности;
издавање и објавување книги, весници и друг
печатен материјал, како и соодветни електронски
медии (вклучувајки ЦД-РОМ и ЦД-а)

(540)

кл. 42  компјутерско програмирање; дизајн и раз–
вој на компјутерски хардвер и софтвер; услуги
со бази на податоци, имено, изнајмување или
временски пристап за работа со бази на податоци,
како и собирање и испорака на податоци, вести и
информации; изнајмување опрема за обработка
на податоци и компјутери; проектирање и плани–
рање на телекомуникациска опрема, планирање
технички проекти

ОПРОСТИ, ИЗВИНИ
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 oгласување, водење на работење, управу–
вање со работи, канцелариски работи
кл. 41   образовни услуги, подготвување настава,
забава, спортски и културни активности
(210) TM 2006/158

(220) 08/02/2006
(442) 31/12/2007

(731) T-Mobile International AG&Co.KG
Landgrabenweg 151 53227 Bonn, DE
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(210) TM 2006/169

(442) 31/12/2007
(731) T-Mobile International AG&Co.KG
Landgrabenweg 151 53227 Bonn, DE
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ  Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

XTRA

MOBILE JUKEBOX
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 апарати и инструменти електрични, електро–
нски, оптички, за вагање, мерење, сигнализација,
контрола (инспекција) и настава (кои се вклучени
во класата 9); апарати за снимање, пренос,
производство и репродукција на звук, слика или
податоци; машински-читливи носачи на податоци;
автоматски машини и механизми за апарати кои
се задвижуваат со пара или со жетон; регистар
каси, сметачки машини, опрема за обработка на
податоци и компјутери
кл. 16 хартија, картон и производи од нив (вклучени
во класата 16); печатени работи; штампани и/
или жигосани, франкирани карти изработени од
картон или пластика; книговезачки материјал;
фотографии; канцелариски материјал; лепила
за канцелариска или куќна употреба; уметнички
материјали; четки и четкички за фарбање, боење
и цртање; машини за пишување и канцелариски
реквизити (освен мебелот); материјали за обука

TM 2006/79

(220) 08/02/2006

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9
апарати и инструменти електрични,
електронски, оптички, за вагање, мерење,
сигнализација, контрола (инспекција) и настава(
вклучени во класата 9); апарати за снимање,
пренос, производство и репродукција на звук,
слика или податоци; машински-читливи носачи
на податоци; автоматски машини и механизми
за апарати што се задвижуваат со пара или со
жетон; регистар каси, сметачки машини, опрема
за обработка на податоци и компјутери
кл. 16 хартија, картон и производи од нив (вклучени
во класата 16); печатени работи; печатени и/
или жигосани, франкирани карти изработени од
картон или пластика; книговезачки материјал;
фотографии; канцелариски материјал; лепила
за канцелариска или куќна употреба; уметнички
материјали; четки и четкички за фарбање, боење
и цртање; машини за пишување и канцелариски
реквизити (освен мебел); материјали за обука и
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(540)

кл. 35 огласување; водење работи; деловно
управување; канцелариски работи
кл. 36
осигурување; финансиски работи;
парични (монетарни) работи; работи врзани за
недвижности
кл. 38   телекомуникации, дистрибуција и
изнајмување опрема за телекомуникации,
вклучително и истата и за радио и телевизија
кл. 41 образовни услуги; подготвување на обука,
разонода; спортски и културни активности;
издавање и објавување книги, весници и друг
печатен материјал, како и соодветни електронски
медиуми (вклучително ЦД-РОМ и ЦД-а)
кл. 42   компјутерско програмирање; дизајн и
развој на компјутерски хардвер и софтвер;
услуги со бази на податоци, имено, изнајмување
или временски пристап за работа со бази на
податоци, како и собирање и испорака на
податоци, вести и информации; изнајмување
опрема за обработка на податоци и компјутери;
проектирање и планирање на телекомуникациска
опрема,планирање технички проекти
(210) TM 2006/216

(220) 23/02/2006
(442) 31/12/2007

(731) Лидија Трајаноска

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 цигари, тутун, тутунски производи, прибор
и артикли за пушачи, запалки, кибрити
(210) TM 2006/288

(220) 10/03/2006
(442) 31/12/2007

(731) Шалевски Миодраг
ул. Хашка бр. 18Б 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ   ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје
(540)

ул. Козле 99, 1000 Скопје, MK

ROMANOF

(540)
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 тутун, преработки од тутун - особено
цигари, производи за пушачите, кибрити
(210) TM 2006/301

(220) 14/03/2006
(442) 31/12/2007

(731) KOSS CORPORATION, а Delaware corporation

(591) жолта, сина, окер

4129 North Port Washington Avenue, Milwaukee,
Wisconsin 53212-1052, US

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35  услуги кои се однесуваат на обработка на
математички или статистички податоци, услуги на
агенции за огласување

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ   ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје
(540)

кл. 37 услуги кои се однесуваат на  изградба на
градежни објекти, одржување на објектите во
нивна првобитна состојба
кл. 41
подучување, стручно оспособување,
разонода, спортски и културни дејности
(210) TM 2006/217

(220) 23/02/2006

TUGO
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9  слушалки со вграден MP3 плеер

(442) 31/12/2007
(731) British American Tobacco (Brands) Inc.
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington,
Delaware 19808, US
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ  Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
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(210) TM 2006/303

(220) 14/03/2006

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

(442) 31/12/2007
(731) РЕПЛЕКФАРМ АД.
ул. „Козле” бр. 188, 1000 Скопје, MK
(740) СТОПАНСКА
КОМОРА
НА
МАКЕДОНИЈА
ул. „Димитрие Чуповски” 13, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2006/308

(220) 16/03/2006
(442) 31/12/2007

ЛИНЕСПОР

(731) Борис ВИДЕСКИ
ул. Димо Хаџи Димов бр.24 1000 Скопје, MK

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5   фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината; храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за  дезинфекција,
препарати за уништување штетници; фунгициди,
хербициди
(210) TM 2006/304

(740) БИЛЈАНА   ПАНОВА, адвокат Ул.”Васил Ѓоргов”
бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје
(540)

ABERCE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16   хартија, картон и производите од нив
кои не се опфатени со другите класи, печатени
работи, книговезнички материјал, фотографии,
канцелариски материјал, лепила за канцелариска
и куќна употреба, машини за пишување и
канцелариски прибор(освен мебелот), материјали
за пакување кои не се опфатени во другите класи,
печатарски букви,  клишиња

(220) 14/03/2006
(442) 31/12/2007

(731) РЕПЛЕКФАРМ АД.
ул. „Козле” бр. 188, 1000 Скопје, MK
(740) СТОПАНСКА
КОМОРА
НА
МАКЕДОНИЈА
ул. „Димитрие Чуповски” 13, 1000, Скопје

кл. 35 огласување, водење на работење, управу–
вање со работи, канцелариски работи

(540)

кл. 41  образовни услуги, подготвување на настава,
забава, спортски и културни активности

ЛИНАПИН
(551) индивидуална

(210) TM 2006/309

(510, 511)
кл. 5   фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината; храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за  дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди,
хербициди
(210) TM 2006/305

(220) 16/03/2006
(442) 31/12/2007

(731) Борис ВИДЕСКИ
ул. Димо Хаџи Димов бр.24 1000 Скопје, MK
(740) БИЛЈАНА   ПАНОВА, адвокат Ул.”Васил Ѓоргов”
бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје
(540)

(220) 14/03/2006
(442) 31/12/2007

(731) РЕПЛЕКФАРМ АД.
ул. „Козле” бр. 188, 1000 Скопје, MK
(740) СТОПАНСКА
КОМОРА
НА
МАКЕДОНИЈА
ул. „Димитрие Чуповски” 13, 1000, Скопје
(540)

(591) кафена и светло кафена

ТРИМОКСАЗОЛ
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5

TM 2006/303

фармацевтски и ветеринарни препарати;

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 хартија, картон и производи од нив кои
не се опфатени со другите класи, печатени
работи, книговезнички материјал, фотографии,
канцелариски материјал, лепила за канцелариска

Trgovski marki

Glasnik,

и куќна употреба, машини за пишување и
канцелариски прибор (освен мебелот), материјали
за пакување, кои не се опфатени во другите класи,
печатарски букви, клишиња
кл. 35 огласување, водење на работење, управу–
вање со работи, канцелариски работи
кл. 41 образовни услуги, подготвување на настава,
забава, спортски и културни активности
(210) TM 2006/323

(220) 20/03/2006
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забава, спортски и културни активности
(210) TM 2006/325

(220) 20/03/2006
(442) 31/12/2007

(731) Друштво
за
информатички
„Интеллицом” Д.О.О.

инженеринг

ул. Чедомир Миндеровиќ бр.41, 1000 Скопје,
MK
(540)

(442) 31/12/2007
(731) The Coca-Cola Company, One Coca-Cola PLaza
Atlanta, Georgia 30313, US
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ  Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(591) портокалова и сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 апарати и инструменти: научни, поморски,
геодетски,
фотографски,
кинематографски,
оптички, за мерење, сигнализација, контрола
(инспекција), спасување и настава; апарати и
инструменти за спроведување, вклучување,
транформирање,
акумулирање,
регулирање
или контролирање на електрицитетот; апарати
за снимање, пренос и репродукција на звук или
слика, 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 гаснење пожар

(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци
(210) TM 2006/324

(220) 20/03/2006

кл. 35   огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи

(442) 31/12/2007
(731) Борис ВИДЕСКИ

кл. 38  телекомуникации

ул. Димо Хаџи Димов бр.24 1000 Скопје, MK

кл. 42  научни и технолошки услуги, истражувања
и планирања кои се однесуваат на истите;
услуги за индустриски анализи и истражувања;
проектирање и развој на компјутерски хардвер и
софтвер; правни услуги

(740) БИЛЈАНА   ПАНОВА, адвокат Ул.”Васил Ѓоргов”
бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје
(540)

ABER
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 хартија, картон и производите од нив  
кои не се опфатени со другите класи, печатени
работи, книговезнички материјал, фотографии,
канцелариски материјал, лепила за канцелариска
и куќна употреба,   машини за пишување и
канцелариски прибор (освен мебелот), материјали
за пакување, кои не се опфатени во другите класи,
печатарски букви, клишиња
кл. 35   огласување, водење на работење, упра–
вување со работи, канцелариски работи
кл. 41  образовни услуги, подготвување на настава,

Trgovski marki

(210) TM 2006/326

(220) 20/03/2006
(442) 31/12/2007

(731) Друштво за информатички инженеринг „НЕТБИТ” Д.О.О.
ул. Ѓорче Петров бр. 117 Б1-1/1, MK
(540)

(591) портокалова и сина
(551) индивидуална
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(510, 511)
кл. 9   апарати и инструменти: научни, поморски,
геодетски,
фотографски,
кинематографски,
оптички, за мерење, сигнализација, контрола
(инспекција), спасување и настава; апарати и
инструменти за спроведување, вклучување,
транформирање,
акумулирање,
регулирање
или контролирање на електрицитетот, апарати
за снимање, пренос и репродукција на звук или
слика, магнетки носачи на податоци, дискови
за снимање, автоматски машини и механизми
за апаратите што се активираат со монети или
жетони, регистар каси, машини за сметање и
опрема за обработка на податоци и компјутери,
апарати за гаснење пожар
кл. 35  огласување, водење на работење, управу–
вање со работи, канцелариски работи
кл. 38  телекомуникации
кл. 42 научни и технолошки услуги, истражувања
и планирања кои се однесуваат на истите;
услуги за индустриски анализи и истражувања;
проектирање и развој на компјутерски хардвер и
софтвер; правни услуги
(210) TM 2006/327

(220) 20/03/2006
(442) 31/12/2007

(731) Друштво за информатички инженеринг „НЕТБИТ” Д.О.О.
ул. Ѓорче Петров бр. 117 Б1-1/1, MK
(540)

(591) сива и портокалова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 апарати и инструменти: научни, поморски,
геодетски,
фотографски,
кинематографски,
оптички, за мерење, сигнализација, контрола
(инспекција), спасување и настава; апарати и
инструменти за спроведување, вклучување,
трансформирање, акумулирање, регулирање
или контролирање на електрицитетот; апарати
за снимање, пренос и репродукција на звук или
слика, магнетски носачи на податоци, дискови
за снимање, автоматски машини и механизми
за апаратите што се активираат со монети или
жeтони, регистар каси, машини за сметање и
опрема за обработка на податоци и компјутери,
апарати  за гаснење пожар
огласување, водење на работење,
кл. 35
управување со работи, канцелариски работи
кл. 38  телекомуникации
кл. 42 научни и технолошки услуги, истражувања
и планирања што се однесуваат на истите;

TM 2006/327

услуги за индустриски анализи и истражувања;
проектирање и развој на компјутерски хардвер и
софтвер; правни услуги
(210) TM 2006/356

(220) 23/03/2006
(442) 31/12/2007

(731) СТОЈКОВСКИ, Љупчо
ул.”Ратко Митровиќ” 121-б, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ   ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје
(540)

ИКЕЈА
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 20   арматура за домаќинство, (неметална),
арматура за кревет, (неметална), бифе на
тркалца (покуќнина), дивани, дрвени рамки за
кревет, душеци, закачалки (мебел), канабиња
(дивани), канцелариски мебел, класери (полици
за класери), клупи (мебел), книжарници (полици за
книжарници), комоди, кревети, кревети (тркалца
за кревети) неметални, маси, маси за масажа,
маси за пишување, маси за пишување (мебел),
масичка за апарати за пишување, масичка за
миење (покуќнина), масичка за ставање јадење,
метални каси, метални столови, мијалници
(простирки за мијалници), натписни прегради,
плочи за маси, покуќнина (пластични детали на
покуќнина), покуќнина (полици за покуќнина),
покуќнина (тркалца за покуќнина) неметални,
полици, прозорци (окови на прозорци) неметални,
пултови, софи, стаклени ормари (покуќнина),
сталак за списанија, сталак за читање, сталак
(мебел), стилски мебел, столарска маса
(неметална), стилски мебел, столови, столови
без наслон (табуретки), столови за починување
(покуќнина), тоалетни масички, училишен мебел,
фиоки, шкафови за лекови, шкафови за садови,
шкафови за храна (неметални), мебел за кујни,
мебел за детски соби
кл. 35 изнајмување рекламен простор, изнајну–
вање
рекламен
материјал,
организирање
изложби во комерцијални и рекламни цели, пазар
(побарувачка на пазарот), пазар (проучување
на пазарот), персонал (вработување персонал),
промоција /продажба за трето лице/, пропагандни
дејности, проучување на пазарот /маркетинг/,
проверка на сметки, распределба /дистрибуција/
на примероци, рекламирање по пат на телевизија,
рекламни агенции, рекламни огласи (ширење
на рекламни огласи), услуги при продажба на
големо и мало со мебел, бела техника, музички
системи, апарати за домаќинство, телевизори,
услужни дејности и трговија, како и се она што
содржи арматура за домаќинство, (неметална),
арматура за кревет, (неметална), бифе на тркалца
(покуќнина), дивани, дрвени рамки за кревет,
душеци, закачалки (мебел), канабиња (дивани),
канцелариски мебел, класиери (полици за
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Glasnik,

класиери), клупи (мебел), книжарници (полици за
книжарници), комоди, кревети, кревети (тркалца
за кревети) неметални, маси, маси за масажа,
маси за пишување, маси за пишување (мебел),
масичка за апарати за пишување, масичка за
миење (покуќнина), масичка за ставање јадење,
метални каси, метални столови, мијалници
(простирки за мијалници), натписни прегради,
плочи за маси, покуќнина (пластични детали на
покуќнина), покуќнина (полици за покуќнина),
покуќнина (тркалца за покуќнина) неметални,
полици, прозорци (окови на прозорци) неметални,
пултови, софи, стаклени ормари (покуќнина) ,
сталак за списанија, сталак за читање, сталак
(мебел), стилски мебел, столарска маса
(неметална), стилски менел, столови, столови без
наслонувач (табуретки), столови за починување
(покуќнина), тоалетни масички, училишен мебел,
фиоки, шкафови за лекови, шкафови за садови,
шкафови за храна (неметални), мебел за кујни,
мебел за детски соби

14/4,

str.181-321, dekemvri 2007 Skopje

237

(510, 511)
кл. 5   фармацевтски препарати, материјали за
пломбирање заби и забарски смоли, средства за
дезинфекција
кл. 10   медицински, хируршки, забарски апарати
и инструменти, вештачки   заби, хируршки
материјали за шиење
кл. 44  медицински услуги; хигиенска нега и нега
на убавината на луѓето
(210) TM 2006/373

(220) 29/03/2006
(442) 31/12/2007

(731) The Coca-Cola Company, One Coca-Cola PLaza
Atlanta, Georgia 30313, US
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ  Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

кл. 42 ентериерно уредување, консултации за
конструкција, архитектура, архитектонски цртежи,
декор (ентериерен дизајн), дизајн на ентериерен
декор, дизајнерски услуги, дизајнирање, цртежи
(конструкции)
(210) TM 2006/364

(220) 24/03/2006
(442) 31/12/2007

(731) Д.У.Т.КОМПАНИЈА СТОЕВСКИ Д.О.О.Е.Л.
СКОПЈЕ ул.Македонија бр.19 Скопје, MK
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
безалкохолни пијалаци; сирупи
кл. 32
концентрати за правење пијалаци како
безалкохолни пијалаци
(210) TM 2006/390

и
и

(220) 31/03/2006
(442) 31/12/2007

(731) Шалевски Миодраг
ул. Хашка бр. 18Б 1000 Скопје, MK

(591) бела, плава, портокалова

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

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35  услуги при продажба на мало на текстил и
текстилни производи
(210) TM 2006/370

(442) 31/12/2007

ул. Миле Поп Јорданов бр.28, MK
(740) АНДОНОСКИ  МИТКО, адвокат  ул.”Питу Гули” 70,
1000, Скопје
(540)

(591) комбинација на темно сина и бела
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ROMANOF

(220) 28/03/2006

(731) Друштво за трговија и услуги МЕДИКАНОВА
ДОО Скопје

(551) индивидуална

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 алишта (средства за парфемирање на
алиштата), бадемов сапун, бадемово масло,
бадемово млеко за козметичка употреба, вештачки
мустаќи, бради, коса (лепила за зацврстување
на вештачки мустаќи, бради и коса), вештачки
нокти, вештачки трепки, вештачки трепки (лепила
за вештачки трепки), виткана коса (препарати
за виткање коса), виткана коса (средства за
израмнување на природно виткана коса), влакненца
(средства за отсранување на влакненцата), восок
за мустаќи, восок за отстранување влакненца,
дезодоранси за лична употреба /парфимерија/,
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дезодорирачки сапуни, депилатори, екстракти
од цвеќе /парфимерија/,   етерични   екстракти
/есенции/, етерични масти, жавелова вода /хро–
мен раствор/, кадење   (производи за кадење)
/мириси/, камен за мазнење, капење (козметички
препарати за капење), капење (соли за капење),
не се за медицинска употреба, капилари (лосион
за капилари), кожа (козметички производи за нега
на кожата), кожа (креми за кожни производи), кожа
(креми за чистење на кожата), кожа (препарати за
чистење на кожни производи), кожа (производи
за заштита на кожа), кожни производи (средства
за чистење на кожни производи), козметика
(украсни детали за козметичка употреба),
колонска вода, конзервирање кожа (производи за
конзервирање на кожата) /лустра/, коса (бои за
коса), коса (препарати за боење на косата), коса
(препарати за виткање на косата), коса (средства
за израмнување на природно витканата коса),
креда за чистење, крема за кожени ремени за
бричење, креми за кожа, креми за козметичка
употреба, креми за полирање, креми /пасти/ за
чевли, перики, мустаќи, масти за козметичка
употреба, медицински сапуни, метални јаглероди
/абразиви/, миризлива водичка, миризливо
дрво, мириси /парфеми/, моливи (за козметичка
употреба), мошус /парфимерија/, мустаќи (восок
за мустаќи), нане (екстракти од нане), нане за
парфимерија, натриумови кристали за чистење,
нафтени желиња за козметичка употреба, нега на
кожа (козметички производи за нега на кожата),
нега на уста (производи за нега на устата),
не се за медицинска употреба, нокти (лак за
нокти), нокти (производи за нега на ноктите),
очи (хартиени помагала за шминкање на очите),
памук за козметичка употреба, парфимериски
производи, парфимирање на алишта (производи
за парфимирање на алиштата), соли за капење
/не се за медицинска употреба/, сонце (препарати
за заштита од сонце) /козметички препарати за
заштита од црнење/, талк за тоалета, тоалетна
вода, тоалетни масла, тоалетни млека, тоалетни
производи, тоалетни производи /против потење/,
трепки (козметички производи за трепки), убавина
(маски за убавина), украсни детали за козметичка
употреба, усни (црвила за усни), уста (производи
за нега на устата) не се за медицинска употреба,
цвеќе (бази за цветни мириси), цвеќе (екстракт од
цвеќе) /парфимерија/, кедрово етерично масло,
црвила за усни, црвило за сјаење, црнење /
бронзирање/ (производи за црнење на кожата),
чевли (креми за чевли), шминка (производи за
симнување на шминката)
кл. 25  автомобилисти (облека за автомобилисти),
блузи, блузи /работнички кошули/, боди облека
/облека која се прилепува на тело/, бое /
околувратници од пердуви или крзно/, велови /
предмети за облекување/, велосипедисти (облека
за велосипедисти), влечки, вметнати делови
на кошули, внатрешни ѓонови, вратоврски,
вратоврски, вратоврски за кошули, врвови на
обувки, габарден /предмети за облекување/,
гаќички со пелени за доенчиња, гимнастика
(гимнастички патики), горна облека,   горни капути

TM 2006/373

/палета/, готови постави /дел од облека/, градници,
доколеници /гамаши/, долна облека, долна облека
за впивање пот, домашни фустани, ѓонови, елеци,
женски гаќи, женски градници /долна облека/,
женски капи, женски наметки за бања, женски
поткошули, женски шалови од крзно, затегнувачи,
затегнувачи од еластична ткаенина, здолништа,
канцеларки вреќички обложени со крзно /за
затоплување на нозете/ не се за електрично
греење, капење (капи за капење), капење
(костуми за капење), капење (машки гаќички
за капење), капење (наметки за бања), капење
(чевли за капење), капи /беретки/, капути, качулки
/предмет за облекување/, коленици, комбинезони
за скијање на вода, комбинезони /женска долна
облека/, комбинезони /облека/, конфекциска
облека, коприни /мали велови/, костуми, кошули,
кошули (одделно направени градни делови од
кошули),  кошули (пластрони   за   кошули),   крзна
/предмет за облекување/, крзнени наметки /палта/,
кружни капи, куси блузи, куси капути /сакоа/, куси
спортски палта со качулки /палета/, куси чорапи,
ленти за глава (детали на облеката), манжетни
/од предмети за облекување/, манипули /украси
од ткаенина што ги носат свештениците на раката
за време на миса/, машки гаќи, машки наметки,
морнарски блузи /палта/, муфови /предмети за
облекување/, наметки за бања (сандали за бања),
наметки за дожд, наметки /облека, нараквици
од волна /плетени/, обвивки од текстил, обувки,
обувки (горни делови на обувките), обувки
(кожена лента зашиена на работ на горниот дел
заради зацврстување на ѓонот), обувки (кожени
горни делови на обувките), обувки (метални
делови на обувките), обувки (топуци за обувки),
обувки за плажа, обувки за скијање, обувки за
фудбал, обувки за фудбал (крампони на обувките
за фудбал), патики, пелени за бебиња (не се од
хартија), пелени за новороденчиња, пелени од
текстил, пелерини, периферии за шапки, петици,
пижами, плажа (обувки за плажа), планинарски
чевли, платнени чевли /чевли за качување/,
подврски (држачи за машки чорапи)
кл. 28   автомобили за игра различни од оние
што се вклучуваат со претходно плаќање или од
оние што се користат со помош на телевизиски
приемници, базени /за игра или за спортување/,
базени /за спортување или за игра/, балони за
игра, безбол (ракавици за безбол), билијар (дел
на кружната кожа на врвот на билијарскиот стап),
билијар (еластични рабови за билијарски маси),
билијар (креди за билијарски стапови), билијар
(топки за билијар), билијарски маси, билијарски
маси кои се користат со претходно плаќање,
билијарски направи за одбележување поени,
билијарски стапови, билијарски чунови, боди
- билдинг направи /за јакнење на мускулите/,
божиќни дрва од синтетички материи, божиќно
дрво (просторија за божиќно дрво), божиќно дрво
(украс за божиќно дрво), со исклучок на светлосни
украси и слатки), бокс (ракавици за бокс),
велосипеди за тренирање во место, велосипеди за
тренирање во место (цилиндри за велосипеди за
тренирање), воздух (пиштол на воздух) /играчка/,
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воздух за топки за играње, возила (мали модели на
возила), восок за скии, врвови /рибарски направи/,
вртимушки /играчки/, гимнастичарски истегнувачи,
гимнастичарски справи, глинени гулаби (мети),
голф (ракавици за голф), голф (стапови за голф),
голф (торби за стаповите за голф), градежни
елементи /играчки/, дама /игра/ (прибор за дама),
двојни санки /боб - слеј/, дискови за спорт, домино
/комплет за играње домино/, друштвени игри,
едрилици /летала/, електронски игри различни
од оние кои се користат со помош на телевизиски
приемници, жетони за игри, жици за ракети, жици
од овчи црева за ракети, запалки за пиштоли
/играчки/, заштита (заштитно поставување) /
делови на спортска облека/, заштитници за
колена /спортски артикли/, заштитници за лакти
/спортски артикли/, заштитници за потколеници
/спортски артикли/, змејови од хартија, змејови од
хартија (мотала за змејови од хартија), ѕвончиња
за божиќни дрвја, играчи на крикет (ракавици за
крикет) /прибор за играње/, играчки, играчки за
грицкање /при никнување на заби/, игри, јадици,
јадици за риболов, карневалски маски, качување
(прибор против лизгање при качување), кесести
мрежи за риболов, кожи од тулен /за обложување
на скии/, коњи за лулање /играчки/, копци за
скии, коцкички за комар, кревети за кукли, крикет
(торби за крикет), куглање (апарати и механизми
за куглање), кугли за играње, кукли (облека за
кукли), кукли (театарски кукли) /марионети/,
кукли /играчки/, куќички за кукли, куќни миленици
(играчки за куќните миленици), лак (прибор за
стрелање со лак), лак за стрелање, лизгалки за
мраз, лизгалки за мраз со чизми, лулашки /ни–
шалки/, магионичари (прибор за магионичари),
мамки за лов или риболов, маси за пинг - понг,
маски (театарски маски), мети за риболов /веш–
тачки/, мечиња од кадифе, мечување (маски
за мечување), мечување (оружје за мечување),
мечување (ракавици за мечување), мотала за
змејови од хартија, мрежи /спортски прибор/,
нишани /мети/, облоги за скии, обрачи (комплети
на обрачи), ости    (пушки за стрелање со ости)
/спортски реквизити/, перки за пливачи, пехари за
успех во игрите, пинг - понг (мрежи за пинг - понг),
пиштоли /играчки/, пливци за риболов, плоча за
играње дама, плоча за играње шах, плочки за
играње /пакови/, подвижни играчки, праскачки
детонатори /играчки/, предмети за мамење
заради забава,    пушки за    стрелање со    ости
/спортски артикли/, ракавици за бокс, ракавици за
голф, ракавици за мечување, ракавици за одбојка
/безбол/, ракавици /прибор за игра/, рамни рачки
/гимнастичка направа/, рекети, рекети (жици за
рекети), ремени за качување, риболов (прибор
за риболов), ролшуи, ромобили, санки /спортски/,
свеќички (држачи за свеќички) за божиќно дрво,
скии, скии (копци за скии), скии (острила на скии),
скии (стругалки за скии), скии за вода, скии за
сурфинг, скии со остри рабови, снег /вештачки/
за божиќни дрва, соби за кукли, стапови за голф,
стапови за голф (торби за стапови за голф), стапови
за риболов, стапови за хокеј, стрели, стружачи
за скии, танц (предмети за танцување), тапани
на стапови за риболов, тврди бонбони, телесни
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вежби (направи за телесни вежби), тобогани,
топки за играње, топчиња за бадминтон, трик трак /игра со коцки и фигури за дама/, физичка
култура (опрема за физичка култура), флорет
/вид меч/ за мечување, фудбал /собен/ (маса за
собен фудбал), цврст конец за риболов, чизми со
лизгалки, шах /комплет за играње шах/, шишиња
со цуцли за кукли, штица за серфирање, штица
со валци, штица со едра, штици за отскокнување
/спортски реквизити/, џамлии за играње
кл. 43 подготвување храна и пијалоци, услуги за
привремено сместување
(210) TM 2006/395

(220) 04/04/2006
(442) 31/12/2007

(731) Приватна здравствена
„Фармација К”

установа

Аптека

ул. Благоја Ѓорев бр. 71 Велес, MK
(540)

(591) црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 услуги при продажба на големо и мало на
фармацевтски производи
(210) TM 2006/397

(220) 04/04/2006
(442) 31/12/2007

(731) Приватна здравствена
„Фармација К”

установа

Аптека

ул. Благоја Ѓорев бр. 71 Велес, MK
(540)

(591) зелена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35  услуги при продажба на големо и мало на
фармацевтски производи

TM 2006/379
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(210) TM 2006/398

(220) 04/04/2006

собирање и наоѓање податоци; малопродажни
услуги врзани за телекомуникации и опрема за
пренесување на податоци

(442) 31/12/2007
(731) Приватна здравствена
„Фармација К”

установа

Аптека

кл. 36 финансиски услуги; услуги на управување
со недвижности

ул. Благоја Ѓорев бр. 71 Велес, MK

кл. 38   телекомуникациски услуги, управување
и изнајмување опрема за телекомуникации,
особено за прикажување и телевизија; собирање
и наоѓање податоци, вести и информации;
електронски пренос на информации на полето
на културата, спортот, работењето, услуги на
образование и обука, како и на слободно време
и забава; услуги на бази на податоци, особено
пренос преку посредна пошта и изнајмување
пристапно време до базата на податоци

(540)

кл. 39  транспорт и складирање стоки

(591) бела и црна

кл. 41 услуги на стручно оспособување; обука;
забава; организирање   спортски и културни
настани; објавување и издавање книги, весници
и други печатени материјали како и соодветни
електронски медиуми (вклучително ЦД-РОМ и
ЦД-И)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 услуги при продажба на големо и мало на
фармацевтски производи
(210) TM 2006/435

кл. 42 услуги на компјутерско програмирање;
услуги на бази на податоци особено изнајмување
време за пристап на бази на податоци и за
управување со базите на податоци; услуги на
изнајмување врзани за опрема за процесуирање
на податоци и компјутери; развој, работа и
одржување на базите на податоци; услуги на
изнајмување врзани за опрема за обработка
на податоци за телекомуникации и услуги на
дизајнирање; услуги на индустриски анализи и
истражување

(220) 10/04/2006
(442) 31/12/2007

(731) Deutsche Telekom AG
Friedrich-Ebert-Allee 140, D-53113 Bonn, DE
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ  
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

MAKEDONSKI TELEKOM
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9  електрични, електронски, оптички, апарати и
инструменти за мерење , сигнализација, контрола
или обука (вклучени во класата 9); апарати
за снимање, трансмисија, обработување и
репродукција на звук, слики или податоци; носачи
на податоци што се задвижуваат машински;
автомати и механизми за автоматски уреди што
се задвижуваат со претходно уфрлување на
паричкии; опрема и компјутери за обработка на
податоци
кл. 16 печатарски производи , особено одбележани
и/или отпечатени карти од картон или пластика;
материјали за учење и инструкции (освен апарати);
канцелариски прибор (освен мебел)
кл. 18 чадори, чадори за сонце, производи од
кожа и имитација на кожа; ковчези и патни торби
кл. 24  ткаенини и текстилни производи (вклучени
во класата 24); навлаки за кревети и маси
кл. 25  облека, обувки, покривки за глава
кл. 28 игри, играчки; справи за гимнастика
и спортска опрема; гимнастички и спортски
предмети (не се опфатени во другите класи)
кл. 35  огласување и водење комерцијални работи;

TM 2006/398

(210) TM 2006/450

(220) 18/04/2006
(442) 31/12/2007

(731) Campbell Soup Company
Campbell Place, Camden, New Jersey 081031799, US
(740) Бајалски Димитар, адвокат Ул. Ѓуро Ѓаковиќ бр.
72/1-1 1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29   супи од сите видови, вклучително
полудехидрирани и дехидрирани мешавини за
супа; концентрат супи; екстракти за супи; бујони;
гулаш супи; преработени мешункари
(210) TM 2006/459

(220) 20/04/2006
(442) 31/12/2007

(731) Шалевски Миодраг
ул. Хашка бр. 18Б 1000 Скопје, MK
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(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ   ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје

(210) TM 2006/469

(540)

(731) д.п.у. БЕБОФИТ Елизабета Љатко Михаиловиќ
ДООЕЛ у/и Скопје

(220) 21/04/2006
(442) 31/12/2007

ул. Кленоец бр. 38 Скопје, MK
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32  безалкохолни пијалоци
(210) TM 2006/477

(442) 31/12/2007

(591) бела, златна, црна

(731) Стевковска Јулијана

(551) индивидуална

ул.Љубица Мијалковиќ бр.13, Куманово, MK

(510, 511)
кл. 34   тутун, преработкки од тутун, особено
цигари, производи за пушачите, кибрит
(210) TM 2006/460

(220) 25/04/2006

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје
(540)

(220) 20/04/2006
(442) 31/12/2007

(731) Шалевски Миодраг
ул. Хашка бр. 18Б 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ   ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(591) светло и темно црвена, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3   средства за белење и други супстанции
за перење; препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување; сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи, лосиони
за коса, препарати за нега на забите

(591) бела, сребрена, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34  тутун, преработки од тутун, особено цигари,
производи за пушачите, кибрит

Trgovski marki

кл. 41 образовни услуги; подготвување на настава;
забава; спортски и културни активности, а особено
фитнес клубови и центри; обука, едукативни и
тренинг услуги кои ги пружат истите
кл. 44 медицински услуги; ветеринарни услуги;
хигиенскаа нега и нега на убавината на луѓето или
животните; услуги од областа на земјоделството,
градинарството и шумарството, а особено совети
и консултации кои се поврзани со козметика

TM 2006/477
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(210) TM 2006/486

(220) 27/04/2006

и здравиот живот по пат на интернет

(442) 31/12/2007

кл. 41 образовни услуги, имено, организирање и
давање часови, семинари и работилници во врска
со правење избор при одбирање на безалкохолни
пијалаци од страна на потрошувачите на истите
и во врска со здравјето, вкупната здравствена
состојба, добрата физичка состојба и здравиот
живот

(731) National Gypsum Properties, LLC
2001 Rexford Road, Charlotte, North Carolina
28211, US
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2006/499

PERMABASE

(442) 31/12/2007
(731) Друштво за производство, трговија и услуги
ЕМОНА БРАНД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

(551) индивидуална

ул. Виргино бр. 89 Скопје, MK

(510, 511)
кл. 19 цементни плочи, цементни столбови
(210) TM 2006/489

(220) 05/05/2006

(220) 28/04/2006

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ   ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(442) 31/12/2007
(731) The Coca-Cola Company, One Coca-Cola PLaza
Atlanta, Georgia 30313, US
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ  
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)
(591) црвена, црна, темно портокалова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кафе, чај, какао,  шеќер, ориз, тапиока, саго,
замена за кафе; брашно и производи од жито,
леб, сладолед, мед, меласа , квасец, прашок за
печење,  сол, сенф; оцет, сосеви (како мирудии);
мирудии, мраз
кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалоци
кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалоци;
привремено сместување
(591) црна, сива и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 пијалаци, имено, води за пиење, арома–
тизирани води (flavored waters), минерални и сода
води и останати безалкохолни пијалаци, имено,
безалкохолни напивки, енергетски пијалаци и
пијалаци за спортисти; овошни пијалаци и овошни
сокови и сирупи, концентрати и препарати во
форма на прав за подготвување пијалаци, именo,
ароматизирани води, минерални води и сода
води, безалкохолни напивки, енергетски пијалаци,
пијалаци за спортисти, овошни пијалаци и овошни
сокови

(210) TM 2006/534

(220) 12/05/2006
(442) 31/12/2007

(731) Друштво за производство на мелнички,
пекарски и слаткарски производи, промет
на големо и мало, увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД
Скопје
ул. Васил Горгов бр.11, 1000 Скопје, MK
(740) БИЛЈАНА   ПАНОВА, адвокат   Ул.”Васил Ѓоргов”
бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје

кл. 35  давање информации во врска со правење
избор на безалкохолни пијалаци од страна на
потрошувачите и во врска со здравјето, вкупната
здравствена состојба, добрата физичка состојба

TM 2006/486
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(540)

(591) бела, црвена, розова,
кафена и темно кафена

жолта,

зелена,светло

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 30 леб , брашно и производи од жито
(210) TM 2006/535

(591) бела, црвена, розова, жолта, зелена, светло
кафена и темно кафена

(220) 12/05/2006
(442) 31/12/2007

(731) Друштво за производство на мелнички,
пекарски и слаткарски производи, промет
на големо и мало, увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД
Скопје
ул. Васил Горгов бр.11, 1000 Скопје, MK
(740) БИЛЈАНА   ПАНОВА, адвокат Ул.”Васил Ѓоргов”
бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје
(540)

(510, 511)
кл. 30   леб, брашно и производи од жито
(210) TM 2006/537

(220) 12/05/2006
(442) 31/12/2007

(731) Друштво за производство на мелнички,
пекарски и слаткарски производи, промет
на големо и мало, увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД
Скопје
ул. Васил Горгов бр.11, 1000 Скопје, MK
(740) БИЛЈАНА   ПАНОВА, адвокат Ул.”Васил Ѓоргов”
бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје
(540)

(591) бела, црвена, розова, жолта, светло кафена и
темно кафена
(551) индивидуална

(591) бела, црвена, розова, жолта, светло кафена и
темно кафена

(510, 511)
кл. 30  леб, брашно и производи од жито
(210) TM 2006/536

(220) 12/05/2006
(442) 31/12/2007

(731) Друштво за производство на мелнички,
пекарски и слаткарски производи, промет
на големо и мало, увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД
Скопје
ул. Васил Горгов бр.11, 1000 Скопје, MK
(740) БИЛЈАНА   ПАНОВА, адвокат Ул.”Васил Ѓоргов”
бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје

Trgovski marki

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30  леб,брашно и производи од жито
(210) TM 2006/550

(220) 16/05/2006
(442) 31/12/2007

(731) BOSNALIJEK, farmaceutska i hemijska industrija,
dionicko drustvo
Jukiceva 53, 71000 Sarajevo, BA
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  ул. „Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

TM 2006/550
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(210) TM 2006/555

(540)

(220) 17/05/2006
(442) 31/12/2007

(731) CORPORACION HABANOS, S.A.
Avenida 3ra. No.2006 entre 20 y 22, Miramar,
Playa, Ciudad de La Habana, CU
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  ул. „Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
(540)
(591) портокалова, нијанси на портокалова, жолта,
нијанси на жолта, бела и црвена
(551) индивидуална

(591) златна, црна и темно црвена

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринари препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за  дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди
(210) TM 2006/551

(220) 16/05/2006
(442) 31/12/2007

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 услуги при продажба на мало кои опфаќаат
тутун и прибор за пушачи
(210) TM 2006/560

(220) 19/05/2006
(442) 31/12/2007

(731) ФАРМАКОРП ДОО
бул. Климент Охридски 68А 1000 Скопје, MK
(540)

(731) Миле Ѓошевски and Милчо Узунов
бул. Партизански одреди 99-1/2 1000 Скопје,
MK and Ул. 50 Дивизија 30/7, 1000 Скопје, MK
(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат   бул.
Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје

(591) бела, сива и портокалова

(540)

(510, 511)

(551) индивидуална
услуги при продажба на големо со
кл. 35
фармацевтски производи
(210) TM 2006/561

(220) 19/05/2006
(442) 31/12/2007

(731) ФАРМАКОРП ДОО
бул. Климент Охридски 68А 1000 Скопје, MK
(540)

(591) зелена, сива, бела, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35
изнајмување рекламен простор,
огласување/рекламирање/, рекламирање по пат
на телевизија
кл. 38 телекомуникации, електронска пошта,
емитување телевизиски програми, кабловска
телевизија, телевизиски емисии
кл. 41 разонода по пат на телевизија, слободно
време (услуги поврзани со исполнување на
слободното време)

TM 2006/551

(591) бела, сива и портокалова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35   услуги при продажба на големо со
фармацевтски производи
(210) TM 2006/573

(220) 25/05/2006
(442) 31/12/2007

(731) The Coca-Cola Company,
One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, US
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ  Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

Trgovski marki
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(510, 511)
кл. 9 електрични, електронски, оптички, апарати
и инструменти за мерење, сигнализација,
контрола или обука (вклучени во класата 9);
апарати за снимање, трансмисија, обработка и
репродукција на звук, слики или податоци; носачи
на податоци што се покренуваат машински;
автомати и механизми за автоматски уреди што
се покренуваат со претходно уфрлување на
кованици; опрема и компјутери за обработка на
податоци
кл. 16  печатарски производи , особено одбележани
и/или отпечатени карти од картон или пластика;
материјали за учење и инструкции (освен апарати);
канцелариски прибор (освен мебел)
кл. 35 oгласување и рекламирање и водење
комерцијални работи, услуги на база на податоци,
особено собирање и давање податоци; услуги
на база на податоци, особено водење на база на
податоци; услуги на база на податоци, особено
собирање и систематизација на информации

(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалоци
(210) TM 2006/596

кл. 36  финансиски услуги; услуги на управување
со недвижности
кл. 38   телекомуникациски услуги, управување
и изнајмување опрема за тлекомуникација,
особено за прикажување и телевизија; собирање
и прибавување податоци, во подрачјето на
културата, спортот, работењето, образованието и
обука како и на хоби и забава

(220) 02/06/2006
(442) 31/12/2007

(731) „ХЕПИНЕС ИНЖИЊЕРИНГ” ДООЕЛ-СКОПЈЕ

кл. 42   услуги на компјутерско програмирање;
услуги на база на податоци особено изнајмување
на време за пристап на база на податоци и за
управување со базата на податоци; услуги на
изнајмување врзани за опрема за процесуирање
на податоци и компјутери; услуги на проектирање и
планирање врзано за опрема за телекомуникации
за технички цели

ул. Ефтим Спространов 33 Б 1000 Скопје, MK
(540)

(591) зелена, црна, жолта, бела и црвена
(551) индивидуална

(210) TM 2006/631

(510, 511)

(220) 19/06/2006
(442) 31/12/2007

огласување, водење на работење,
кл. 35
управување со работи и канцелариски работи

(731) ДПТУ ГАЛЕНИУС д.о.о.

осигурување, финансиски работи,
кл. 36
монетарни работи, работи поврзани со недвижен
имот

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје

кл. 39   транспортни услуги, пакување и складирање
стока, организирање патувања
(210) TM 2006/609

Перо Наков бб (МЗТ-Опрема) 1000 Скопје, MK

(540)

(220) 12/06/2006
(442) 31/12/2007

(731) Deutsche Telekom AG
Friedrich-Ebert-Allee 140, D-53113 Bonn, DE
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ  Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

Т-МOBILE FOR MACEDONIA
(551) индивидуална

Trgovski marki

(591) црвена, сина, бела, црна, светло и темно жолта и
светло и темно кафена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 крема за бебиња

TM 2006/631
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(210) TM 2006/640

(220) 20/06/2006
(442) 31/12/2007

(731) Six Continents Hotels, Inc
3 Ravinia Drive Atlanta, Georgia 30346, US
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ  бул. „Кочо Рацин”
бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје

погоре наведеното
(210) TM 2006/669

(442) 31/12/2007
(731) United Parcel Service of America, Inc,
(a corporation organized and existing under the
laws of the State of Delaware), USA, 55 Glenlake
Parkway, NE, Atlnta, Georgia 30328, US

(540)

CROWNE PLAZA

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43  хотелски услуги, услуги на мотели, услуги за
обезбедување сместување; услуги за привремено
сместување; услуги за резервирање хотелско
сместување и за други видови сместување;
услуги за информации за одмор и планирање
во врска со сместување; услуги на барови,
услуги на коктел одмаралиште и организирање
и одржување коктели и на ноќни барови; услуги
на кафулиња, ресторани и снек барови; услуги
на кетеринг за обезбедување храна и пијалоци;
услуги за добивање и организирање попусти
при обезбедување конференции, состаноци и
изложби, услуги на пријавувања и одјавувања
во хотели; услуги на електронски информации
што се однесуваат на хотели; советодавни услуги
и услуги на консултации што се однесуваат на
погоре наведеното
(210) TM 2006/641

UPS EXPRESS SAVER
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 Компјутерски хардвер и софтвер кој се
користи за припрема и печатење на документи
за испорака и фактури и наоѓање на испорачани
пратки и роба, и за логистичко планирање и
решенија за управување со ланец на снабдување,
компјутерски програми
кл. 35   Комјутеризирано наоѓање и влегување
во траг на пратки и роба во транзит, имено,
обезбедување компјутеризирани информации
за услуги за домашен и меѓународен транспорт
и испорака; рекламни услуги; услуги за деловен
менаџмент; деловни консултантски услуги;
деловни административни услуги; услуги за
канцелариски функции; дистрибуирање на мостри;
канцелариски менаџмент и подршка

(220) 20/06/2006
(442) 31/12/2007

кл. 39 Транспортирање на писма, документи,
дописи, печатен материјал, како и други стоки и имот
со различни средства за транспорт, и вклучувајќи и
сродни услуги имено ускладиштување во магацин
и чување и пакување и испорака

(731) Six Continents Hotels, Inc
3 Ravinia Drive Atlanta, Georgia 30346, US
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ  бул. „Кочо Рацин”
бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје
(540)

(210) TM 2006/674

PRIORITY CLUB
(510, 511)
кл. 43  хотелски услуги, услуги на мотели, услуги за
обезбедување сместување; услуги за привремено
сместување; услуги за резервирање хотелско
сместување и за други видови сместување;
услуги за информации за одмор и планирање
во врска со сместување; услуги на барови,
услуги на коктел одмаралиште и организирање
и одржување коктели и на ноќни барови; услуги
на кафулиња, ресторани и снек барови; услуги
на кетеринг за обезбедување храна и пијалоци;
услуги за добивање и организирање попусти
при обезбедување конференции, состаноци и
изложби, услуги на пријавувања и одјавувања
во хотели; услуги на електронски информации
што се однесуваат на хотели; советодавни услуги
и услуги на консултации што се однесуваат на

(220) 29/06/2006
(442) 31/12/2007

(731) Spirits International N.V.
1A, rue Thomas Edison L-1455 Strassen, Grand
Duchy of , LU

(551) индивидуална

TM 2006/640

(220) 27/06/2006

(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)
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(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалоци
кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пиво)
(210) TM 2006/675

(220) 29/06/2006
(442) 31/12/2007

(731) Spirits International N.V.
1A, rue Thomas Edison L-1455 Strassen, Grand
Duchy of , LU
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) во сите бои и комбинации
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалоци
кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пиво)
(210) TM 2006/677

(220) 29/06/2006
(442) 31/12/2007

(731) Spirits International N.V.
1A, rue Thomas Edison L-1455 Strassen Grand
Duchy of , LU
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)
(591) во сите бои и комбинации
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32  пиво, минерална вода и сода вода и други
безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалоци
кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пиво)
(210) TM 2006/676

(220) 29/06/2006
(442) 31/12/2007

(731) Spirits International N.V.
1A, rue Thomas Edison L-1455 Strassen, Grand
Duchy of , LU
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(591) во сите бои и комбинации
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалоци
кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пиво)
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(210) TM 2006/678

(220) 29/06/2006

(210) TM 2006/696

(220) 06/07/2006

(442) 31/12/2007
(731) Spirits International N.V.

(442) 31/12/2007
(731) Борис ВИДЕСКИ

1A, rue Thomas Edison L-1455 Strassen, Grand
Duchy of , LU
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

ул. Димо Хаџи Димов бр.24 1000 Скопје, MK
(740) БИЛЈАНА  
ПАНОВА,
адвокат
Ул.”Васил Ѓоргов” бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје
(540)

АBER
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 38  телекомуникации
(210) TM 2006/697

(220) 06/07/2006
(442) 31/12/2007

(731) Борис ВИДЕСКИ
ул. Димо Хаџи Димов бр.24 1000 Скопје, MK
(740) БИЛЈАНА   ПАНОВА, адвокат Ул.”Васил Ѓоргов”
бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје

(591) во сите бои и комбинации
(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалоци
кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пиво)
(210) TM 2006/679

(220) 29/06/2006

ABERCE
(551)

(510, 511)
кл. 38  телекомуникации

(442) 31/12/2007
(731) Spirits International N.V.
1A, rue Thomas Edison L-1455 Strassen, Grand
Duchy of , LU
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

индивидуална

(210) TM 2006/700

(220) 07/07/2006
(442) 31/12/2007

(731) Deutsche Telekom AG
Friedrich-Ebert-Allee 140, D-53113 Bonn, DE
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ  Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(591) виолетова, бела и сива
(551) индивидуална
(510, 511)
(591) во сите бои и комбинации
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалоци
кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пиво)

TM 2006/6783

кл. 9 фотографски, кинематографски, оптички,
електрични, електротехнички и електронски
апарати и опрема, вклучени во класата 9; опрема
и компјутери за обработка на податоци; апарати
за снимање, трансмисија или репродукција на
звук или слика; видео, компјутерски и други
електронски игри, вклучени во класата 9;
механизми за автоматски уреди за игра и забава
што се задвижуваат со претходно уфрлање
на парички; делови од претходно наведените

Trgovski marki
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производи; компјутерски и касети за видео игри,
компјутерски софтвер, вклучени во класата 9;
изложени филмови, снимени и неснимени носачи
на снимениот звук и/или слика (освен изложените
филмови); магнетски носачи на податоци; очила
и очила за сонце; футроли за очила, синџири и
конопи, леќи за очила, рамки за очила
кл. 16 хартија, картон, производи од хартија
и картон, вклучени во класата 16; печатарски  
производи, весници и списанија, книги; краеви
на книги, корици на книги; фотографии; постери;
канцелариски прибор; разгледници и честитики,
карти за разменување, хартија за пишување и
пликови, поштенски марки, нотеси, дневници,
хартија за пишување, хартиени плочи за забелешки,
адресари, карти и портофолија, календари,
прстенасти средства за спојување, кламери,
ученички распореди, албуми, колекционерски
албуми, стеги за хартија, отворачи за писма,
блокови за пишување, организатори за на маса
(подготвувачи за пишувачка и канцелариска
примена); рамнала, гуми за бришење, спојки,
ознаки за книги (обележувач на страници за
книги), пресликувачи (вклучително и оние што
се аплицираат со помош на пегли и привремени
тетоважи), слики за стружење, хартиени и
ПВЦ налепници, хартиени вреќички, торби и
тутунски кеси; хартија за завиткување подароци,
хартиени и картонски налепници за подарок;
хартиени или производи од картон за забава,
посебно хартиени ленти, знамиња, пламеници,
декорации за маса, салвети за на маса, покривки
за маса, подметнувачи за означување на местата;
школски плочи и бели плочи за пишување, креди,
лепила за канцелариски прибор и примена во
домаќинствата, прибор за пишување, маркери,
футроли за прибор за пишување, сликање и
цртање, перниче за маркери, пенкала, пенкала
со топчести врв, моливи, рамнила гумени гуми за
бришење и нотеси; футроли и спремници, држачи
за моливи; продолжувачи за моливи, острилки за
моливи, производи и апарати за цртање, сликање
и моделирање, четка за боење, особено пастели,
креди, палети и платна; хоби прибор со материјали
за сликање; уметнички материјали; машини
за пишување и канцелариски прибор (освен
мебел) вклучени во класата 16; кружни држачи
за раздвојување на селотејп, опрема за настава
и обука (освен апарати) во форма на печатарски
производи, игри, животински и растителни
препарати, карти за играње, печатарски клишеа,
блокови за печатење; жигови (печати), мастила за
печати и перничиња за печати, мастила
кл. 25   облека ремења за облека, копчиња,
ракавици; покривачи за глава, капи за забава;
обувки
кл. 35 организациско советување, професионално
деловно советување ; маркетиншки истражувања,
односи со јавноста; огласување за излагачите;
агенција за огласување; декорирање на изложбени
штандови и подиуми; организација и управување
со саеми и изложби
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и

кл. 41  услуги на едукација; забава; производство,
умножување, представување и изнајмување
филмови, производство и репродукција на
снимки на звук и слика на други и/или носачи на
снимени слики, претсавување и изнајмување на
овие носачи на снимен звук и/или слика, услуги
на студија и изнајмување студија, вклучително
уреди, апарати и опрема за производство на
звучни и сликовни снимки; изнајмување радио
и телевизиски сетови и апарати за снимање,
трансмисија или репродукција на звук или
слика; театарски продукции, изведби на мјузикл;
подготовка и организација на концерти, тури,
театарски продукции, танцови и/или изведби
на мјузикли и забавни претстави; изнајмување
сценарија за претстави, музички инструменти,
инсталации за појачување на звук  и електронски
и електротехнички инсталации за создавање
специјални ефекти;  подготовка и организација на
културни активности и натпревари ; објавување
книги, весници, часописи, каталози и памфлети
кл. 42   управување и користење право на
индустриската сопственост и авторските права;
изнајмување простории за изложби и конгреси;
поддршка на излагачи и посетители (услуги
на хостеси); услуги на преведување, усмено
преведување и секретарски услуги
кл. 43 услуги на сместување; давање храна и
пијалаци за гости
(210) TM 2006/701

(220) 07/07/2006
(442) 31/12/2007

(731) NOVARTIS AG
4002 BASEL, CH
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје
(540)

TAMPROST
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за употреба кај
човекот
(210) TM 2006/725

(220) 12/07/2006
(442) 31/12/2007

(731) Трговски Друтштво за производство промет
и услуги ХЕМИКОМ Мичо и Олгица ДОО ТЦ
Бисер
бул. Јане Сандански, А-2 деловен простор бр.
14 Скопје, MK

кл. 37 изведба на изложбени штандови и подиуми,
чистење на штандови; електрични инсталации,
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(210) TM 2006/740

(540)

(220) 19/07/2006
(442) 31/12/2007

(731) DELTA HOLDING S.A.
59 Panepistimiou street 105 64 Athens, GR
(740) АНТЕВСКИ ЗЛАТКО, адвокат   Ул. Димо Хаџидимов
бр.37 1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалоци;
привремено сместување
(210) TM 2006/737

(220) 18/07/2006

(591) тиркизна
(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

(442) 31/12/2007
(731) NICOX SA (A French company)
Taissounieres HB4, 1681 Route des Dolines
Sophia-Antipolis, 06560 VALBONNE, FR
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  ул.”Орце Николов”
155б, 1000, Скопје
(540)

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

ATRRELIF
(551) индивидуална

кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго,
замена за кафе; брашно и производи од жита,
леб, сладолед, мед, меласа; квасец, прашок за
печење, сол, сенф; оцет, сосови ( како мирудии);
мирудии; мраз

(510, 511)
кл. 5  фармацевтски производи, хемиски препарати
за медицинска и фармацевтска употреба;
диететски супстанции за медицинска употреба,
фластери за медицински цели, материјали за
завои
(210) TM 2006/738

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

(220) 18/07/2006
(442) 31/12/2007

(731) The Procter & Gamble Company

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

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio
45202, US
(740) МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  ул. „Народен
Фронт” 21/4-5 1000 Скопје, 1000, Скопје

кл. 35   огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи

(540)

кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалоци,
привремено сместување

CAMAY
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 тоалетни сапуни, парфимерија, козметика,
есенцијални масла, лосиони за коса, препарати
за чистење, нега и разубавување на кожата,
скалпот и косата, дезодоранси и антиперспиранти
за лична употреба

TM 2006/373

(210) TM 2006/768

(220) 27/07/2006
(442) 31/12/2007

(731) Друштво за услуги ДЕКРА ВРАБОТУВАЊЕ
ДООЕЛ Скопје
ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр. 42, MK
(540)
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(210) TM 2006/784

(591) зелена
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(220) 01/08/2006
(442) 31/12/2007

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35   огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи
кл. 41
образовни услуги, подготвување
на наставата, забава, спортски и културни
активности
кл. 42 научни и технолошки услуги , истражувања
и планирање што се однесуваат на истите

(731) ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju,
trgovinu i usluge
ul. Marijana Cavica br.1, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ   ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје
(540)

кл. 45  лични и општествени услуги што ги даваат
трети лица за задоволување на потребите на
поединците
(210) TM 2006/782

(220) 01/08/2006
(442) 31/12/2007

(731) Друштво за услуги, производство и промет ЛА
ДАНЗА ДООЕЛ увоз-извоз
1000 Скопје, ул Антон Попов бр. 6/63, MK
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје  Ул. Апостол
Гусларот 3, 1000, Скопје
(540)

(591) бела, светло и темно црвена, жолта, светло
и темно зелена, црна, светло и темно розова,
виолетова, светло и темно кафена
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 сос
(210) TM 2006/785

(220) 01/08/2006
(442) 31/12/2007

(731) ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju,
trgovinu i usluge
ul. Marijana Cavica br.1, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ   ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје
(540)
(591) темно црвена, жолта, златна, кафена, црна и
бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 диететски препарати за слабеење
(210) TM 2006/783

(220) 01/08/2006
(442) 31/12/2007

(731) JADRAN - Galenski Laboratorij d.d.
Pulac b.b. Rijeka 51000, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ   ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје
(540)

HOLYPLANT PURGAL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и парафармацевтски препа–
рати

Trgovski marki

(591) бела, жолта, жолта зелена, светло и темно зелена,
црна, светло и темно кафена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30  сос
(210) TM 2006/786

(220) 01/08/2006
(442) 31/12/2007

(731) ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju,
trgovinu i usluge
ul. Marijana Cavica br.1, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ   ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје
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(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 сос
(210) TM 2006/789

(220) 01/08/2006
(442) 31/12/2007

(731) ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju,
trgovinu i usluge
(591) бела, светло и темно портокалова, жолта, светло
и темно зелена, црна, светло и темно розова
(551) индивидуална

ul. Marijana Cavica br.1, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ   ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(510, 511)
кл. 30  сос
(210) TM 2006/787

(220) 01/08/2006
(442) 31/12/2007

(731) ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju,
trgovinu i usluge
ul. Marijana Cavica br.1, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ   ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје

(591) бела, жолта, жолта, зелена, светло и темно
зелена, црна, светло и темно кафена

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30  сос
(210) TM 2006/790

(220) 01/08/2006
(442) 31/12/2007

(731) ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju,
trgovinu i usluge
(591) бела, светло и темно портокалова, жолта, светло
и темно зелена, црна, светло и темно розова
(551) индивидуална

ul. Marijana Cavica br.1, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ   ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(510, 511)
кл. 30 сос
(210) TM 2006/788

(220) 01/08/2006
(442) 31/12/2007

(731) ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju,
trgovinu i usluge
ul. Marijana Cavica br.1, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ   0ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(591) бела, светло и темно сина, жолта, светло и темно
зелена, црна, светло и темно розова, виолетова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30  сос
(210) TM 2006/791

(220) 03/08/2006
(442) 31/12/2007

(731) STARBUCKS CORPORATION d/b/a, STARBUCKS
COFFEE COMPANY
(591) бела, жолта, портокалова, светло и темно црвена,
светло и темно зелена, црна, розова, светло и
темно кафена

TM 2006/787

2401 Utah Avenue South, SEATTLE, Washington
98134, US
(740) Бајалски Димитар, адвокат Ул. Ѓуро Ѓаковиќ бр.
72/1-1 1000 Скопје
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(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кафе, чај,какао,  шеќер, ориз, тапиока, саго,
замена за кафе; брашно и производи од жита, леб
колачи и слаткарски производи, сладолед, мед,
меласи , квасец, прашок за печење, сол, сенф,
оцет, сосови (како мирудии) мирудии, мраз
кл. 32  пиво, минерална вода и сода вода и други
безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалоци
(220) 03/08/2006
(442) 31/12/2007
(731) Laboratoire Garnier & Cie (Societe en nom
collectif)
281, Rue Saint-Honore, 75008 Paris, FR
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје
(540)
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сателит, телефон и компјутер; телекомуникациски
услуги на пристап до мрежи, овозможување
телекомуникациско поврзување со глобална
компјутерска мрежа;  емитување програми по пат
на глобална компјутерска мрежа; електронски
пренос на пораки и податоци; видео емитување
и услуги на видео пренос на пораки;   аудио
емитување; и овозможување повекеструко
користење на пристап до глобална информациска
мрежа; услуги на видео конференција; услуги на
видео струење (стреаминга -посебен начин на
праќање податоци по интернет); услуги на видео
пренос на пораки; телекомуникациски услуги на
виртуални мрежи, посебно овозможување врзни
склопови за делење на апликации, емитување
презентации, делба на веб страници, гласање
и пренос на куси пораки; и овозможување веб
базирани врзани склопови што транспарентно
конвертираат (се претвораат) аудио и видео
материјал од една корисничка апликација на
друга.

TAZO

(210) TM 2006/792

str.181-321, dekemvri 2007 Skopje

(210) TM 2006/794

(220) 03/08/2006
(442) 31/12/2007

(731) J.C. BAMFORD EXCAVATORS LIMITED,
Rocester,Uttoxeter, Staffordshire, ST14 5JP, GB
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  ул. „Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3   парфеми, тоалетна вода; гелови, соли за
бањање и туширање за медицинска употреба;
тоалетни сапуни, дезодоранси за тело,; козметика
имено креми, млека, лосиони, гелови и пудри
за лице, тело и раце; препарати за заштита од
сонце( козметички производи); мејк-ап препарати;
шампони; гелови, спрејеви, пенести креми и
мелеми за стилизирање на косата и нега на косата;
лак за коса; препарати за боење и остранување на
бојата на косата; препарати за трајна ондулација
и виткање на косата; етерични масла за лична
употреба.
(210) TM 2006/793

(551) индивидуална
(510, 511)
моторни возила; моторни возила за
кл. 12
замјоделие; трактори; делови и приклучоци
вклучени во класата 12 за сите горе наведени
производи
(210) TM 2006/802

(442) 31/12/2007

(220) 03/08/2006
(442) 31/12/2007

(731) Double A International Business Co., Ltd
187/3 Moo 1, Bangwua, Bangpakong, Chachoen–
gsao 24180, TH

(731) Hughes Network Systems, LLC
11717 Exploration Lane, Germantown, MD 20876,
US
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ  Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(220) 08/08/2006

(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 38 телекомуникации, особено пренос на
глас, видео, податоци и документи преку на
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(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 16 хартија, картон и производи направени од
нив, печатени работи, книговезнички материјали,
фотографии, канцелариски материјал, лепила
за канцелариски и куќна употреба, материјали
за сликање, четки, четки /кистови/, машини за
пишување и канцелариска опрема освен мебел,
упатства и образовна опрема (со исклучок на
апаратите), пластични материјали за ппакување,
печатарски материјали, плочки за печатење, книги,
брошури, карбон хартија, нотеси и тетратки
(210) TM 2006/803

(220) 08/08/2006
(442) 31/12/2007

(731) Caffe Nero Group Plc
3 Neal Street, 2nd Floor London WC2h 9PU , UK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ   ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје
(540)

COPENZA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи, хемиски препарати
за медицинска и фармацевтска употреба;
диететски супстанции за медицинска употреба,
фластери за медицински цели, материјали за
завои
(210) TM 2006/813

(220) 10/08/2006
(442) 31/12/2007

(731) Search for Common Ground
1601 Connecticut Avenue,
Washington, DC 20009, US

NW,

Suite

200,

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ  Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

CAFFE NERO

MOZAIK

(551) индивидуална
(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 43  услужни дејности за снабдување со храна
и пијалок, ресторани и угостителски дејности,
ресторани за самопослужување, снек барови,
кафетерии
(210) TM 2006/811

(510, 511)
кл. 41   образовни услуги, особено мулијазички
и мултикултурални програми што имаат за цел
надминување на јазот создаден со јазички,
културни и етнички разлики во училиштата

(220) 10/08/2006
(442) 31/12/2007

(210) TM 2006/814

(220) 11/08/2006
(442) 31/12/2007

(731) NICOX S.A. (A French constituted company)
Taissounieres HB4, 1681 Route des Dolines,
Sophia-Antipolis, 06560 VALBONNE, FR

(731) Друштво за трговија и услуги Е-Траде ДООЕЛ
увоз извоз Скопје

(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ   ул.”Орце Николов”
155б, 1000, Скопје

ул. Мито Хаџивасилев Јасмин бр. 50 1000
Скопје, MK
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  ул.”Орце Николов”
155б, 1000, Скопје

(540)

(540)

RELIEP

CROWN

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи, хемиски препарати
за медицинска и фармацевтска употреба;
диететски супстанции за медицинска употреба,
фластери за медицински цели, материјали за
завои
(210) TM 2006/812

(220) 10/08/2006
(442) 31/12/2007

(731) NICOX S.A. (A French constituted company)
Taissounieres HB4, 1681 Route des Dolines,
Sophia-Antipolis, 06560 VALBONNE, FR
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  ул.”Орце Николов”
155б, 1000, Скопје

TM 2006/803

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 апаратура за снимање, пренос и репро–
дукција на звук и слики; магнетски медиуми за
податоци; дискови за снимање на звук; радио и
ТВ приемници; магнетски ленти (магентофони со
магнетски ленти); микрофони; модеми, монитори
и опрема за компјутери; ЛЦД монитори; програми
за сметачи; фотоапарати, дигитални фотоапарати;
печатачи за компјутер; правосмукалки (цевки
за правосмукалки); предаватели (телефонски
апарати); приемници (аудио, видео); ДВД;
процесори (централни единици за обработка);
разгласи; апарати за репродукција на звук; уреди
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за сметање; сметачи; тастатура за сметачи;
телефонски жици; телефонски слушалки; мобилни
телефони; факс апарати; апарати и уреди за
фотокопирање, вклучително електростатски и
термнички апарати и уреди; џебни светилки;
батерии за џебни светилки; уреди за греење и
ладење; делови и опрема за сите погоренаведени
стоки
(210) TM 2006/817

кл. 11     уреди за готвење, загревање и произведу–
вање на пареа, особено рерни, апарати за готвење,
печење, пржење, печење на скара, тостирање,
одмрзнување и апарати за подгревање на храна
и чинии, уреди за топла вода; подводни греачи,
лонци за готвење, електрични; микробранови
машини, калапи за вафли; апарати за варење
јајца, електричен апарат за пржење; електрични
апарати за подготовка на кафе и чај, апарати за
еспрессо, апартати за издавање кафе; апарати за
ладење, особено фрижидери, замрзнувачи, ладни
комори, апарати за разладување на напитоци;
кобминирани апарати за ладење и смрзнување,
апарати за длабоко смрзнување, апарати за
правење мраз; апарати за правење сладолед;
сушачи, особено сушачи за алтишта, цилиндрични
сушачи за алишта; сушачи на раце; сушачи за
коса; инфрацрвени лампи; електрични перничиња
за греење; електрични кебиња за греење (не за
медицински цели); уреди за вентилација, особено
вентилатори, филтер уреди и екстрактор уреди
за маснотии; вклучително и капи за екстрактори;
клима уреди и уреди за подобрување на
квалитетот на воздухот, навлажнувачи на воздух,
апарати за дезодорирање на воздухот; апарати
за прочистување на воздухот; апарати за
дезодорирање со мирис; водоводни уреди; како
и санитарна опрема, особено фитинзи за пареа,
опрема со цевководи за воздух и вода; уреди за
топла вода, греачи за резервоари за вода и греачи
за проточни бојлери; кујнски садопери; пумпи за
греење; делови за сите претходно наведени стоки
вклучени во оваа класа

(731) BSH Bosch und Siemens Hausgerate GmbH
Carl-Wery-Str. 34, Munich, DE
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје
(540)

CLICKFIX
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 електрични апарати и инстурменти (вклуче–
ни во оваа класа), имено електрични пегли,
кујнски ваги, персонални ваги; електрични уреди
за лепење на фолија за пакување; далечински
контролни апарати, уреди за сигнализација,
контролни (надзорни) уреди и мониторинг
уреди за домаќинства и машини и опрема за
кујни; носачи на читливи снимени и неснимени
податоци за машини,   како што се магнетски
носачи на податоци за уреди во домаќинствата;
електрични апарати за издавање напитоци или
храна, улични автомати за продажба; уреди за
обработка на податоци и програми за обработка
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на податоци за контрола и управување со уреди за
домаќинствата; делови за претходно наведените
стоки вклучени во оваа класа

(220) 11/08/2006
(442) 31/12/2007

кл. 7 машини и апарати за домаќинства и кујни
(вклучени во оваа класа) особено електрични
кујнски машини и апарати, вклучително машини
за мелење, миксирање и месење, преси,
екстрактори на сок, центрифуги за сок, машини
за мелење, машини за сечкање на парчиња,
електрични
моторни
алатки,
електрични
отварачи за конзерви, острилки за ножеви како и
машини и уреди за подготовка на напивки и/или
храна; автомати за напивки; славини (машини,
покренувачи или мотори) и пумпи за издавање
ладни напивки, за употреба во комбинација со
апарати за разладување на напивки; електрични
уреди за отпадоци, вклучително и уреди за
гмечење на отпадоци и компресори; машини за
миење на садови; електрични машини и уреди
за третирање перење на алишта и облека,
вклучително и машини за перење, вртежни
сушачи, преси за алишта, машини за пеглање
(вклучени во оваа класа); електрични апарати за
чистење за домаќинства, вклучително уреди за
чистење на прозорци, и апарати за чистење на
обувки, вакумчистачи; влажни и суви аспиратори;
делови за претходно наведените стоки, вклучени
во оваа класа; особено црева, цевки, филтри за
прашина и филтер вреќи за прашина, сите за
вакуумчистачи

str.181-321, dekemvri 2007 Skopje

(210) TM 2006/832

(220) 17/08/2006
(442) 31/12/2007

(731) BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d.
Danica 5, 48000 Koprivnica, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ   ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје
(540)

IMIKOD
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5  фармацевтски производи
(210) TM 2006/833

(220) 21/08/2006
(442) 31/12/2007

(731) Boyner Holding Anonim Sirketi
Eski Buyukdere Caddesi No: 22 Maslak Istambul,
TR
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ  
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

TM 2006/833
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(540)

облека за глава, шапки, беретки, текстилни пелени
за бебиња, пиџами, лигавчиња за хранење  бебиња
што не се од хартија, нараменици, вратоврски,
шамии, шалови, шамии за глава, шамии што
служат како облека (саронзи), траки за фустани,
ешарпи, потници за зглобови, потници за раце,
потници за глава, појаси, подврзоци
(210) TM 2006/835

(220) 21/08/2006
(442) 31/12/2007

(731) Boyner Holding Anonim Sirketi
Eski Buyukdere Caddesi No: 22 Maslak Istambul,
TR

(591) бела, маслинесто-зелена и светло сина
(551) индивидуална

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ  

(510, 511)
кл. 25   облека, облека за надворешна употреба,
спортска облека, обувки и покривачи за глава,
имено, маици, џемпери, панталони, облека за
бањање и плажа, долен веш, ракавици, чорапи,
чевли, чизми, влечки, сандали, чевли за бебиња,
спортски чевли, чевли за трчање, ѓонови за чевли,
облека за глава, шапки, беретки, текстилни пелени
за бебиња, пиџами, лигавчиња за хранење  бебиња
што не се од хартија, нараменици, вратоврски,
шамии, шалови, шамии за глава, шамии што
служат како облека (саронзи), траки за фустани,
ешарпи, потници за зглобови, потници за раце,
потници за глава, појаси, подврзоци
(210) TM 2006/834

(220) 21/08/2006
(442) 31/12/2007

(731) Boyner Holding Anonim Sirketi
Eski Buyukdere Caddesi No: 22 Maslak Istambul,
TR
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ  
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(591) бела, светло сина и сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25   облека, облека за надворешна употреба,
спортска облека, обувки и покривачи за глава,
имено, маици, џемпери, панталони, облека за
бањање и плажа, долен веш, ракавици, чорапи,
чевли, чизми, влечки, сандали, чевли за бебиња,
спортски чевли, чевли за трчање, ѓонови за чевли,
облека за глава, шапки, беретки, текстилни пелени
за бебиња, пиџами, лигавчиња за хранење  бебиња
што не се од хартија, нараменици, вратоврски,
шамии, шалови, шамии за глава, шамии што
служат како облека (саронзи), траки за фустани,
ешарпи, потници за зглобови, потници за раце,
потници за глава, појаси, подврзоци
(210) TM 2006/836

(220) 21/08/2006
(442) 31/12/2007

(731) Boyner Holding Anonim Sirketi
(591) бела, маслинесто-зелена и светло сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25   облека, облека за надворешна употреба,
спортска облека, обувки и покривачи за глава,
имено, маици, џемпери, панталони, облека за
бањање и плажа, долен веш, ракавици, чорапи,
чевли, чизми, влечки, сандали, чевли за бебиња,
спортски чевли, чевли за трчање, ѓонови за чевли,

TM 2006/834

Eski Buyukdere Caddesi No: 22 Maslak Istambul,
TR
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ  
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

Trgovski marki
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(540)
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(591) црвена, сива и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 37 градежни конструкции, поправки, инстала–
циски услуги
кл. 38  телекомуникации
кл. 42  научни и технолошки услуги , истражувања
и планирање што се однесуваат на истите;
услуги за индустриски анализи и истражувања;
проектирање и развој на компјутерски хардвер и
софтвер; правни услуги

(591) бела, светло сина и розова

(210) TM 2006/842

(551) индивидуална

(442) 31/12/2007

(510, 511)
кл. 25 облека, облека за надворешна употреба,
спортска облека, обувки и покривачи за глава,
имено, маици, џемпери, панталони, облека за
бањање и плажа,   долни алишта, ракавици,
чорапи, чевли, чизми, влечки, сандали, чевли
за бебиња, спортски чевли, чевли за трчање,
ѓонови за чевли, облека за глава, шапки, беретки,
текстилни пелени за бебиња, пиџами, лигавчиња
за хранење   бебиња што не се од хартија,
нараменици, вратоврски, шамии, шалови,
шамии за глава, шамии што служат како облека
(саронзи), траки за фустани, ешарпи, потници
за зглобови, потници за раце, потници за глава,
појаси, подврзоци
(210) TM 2006/838

(220) 24/08/2006

(731) Друштво за производство на мелнички,
пекарски и слаткарски производи, промет
на големо и мало, увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД
Скопје
ул. Васил Горгов бр.11, 1000 Скопје, MK
(740) БИЛЈАНА   ПАНОВА, адвокат Ул.”Васил Ѓоргов”
бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје
(540)

(220) 21/08/2006
(442) 31/12/2007

(731) Becton, Dickinson and Company
1 Becton Drive, Franklin LakesNew Jersey 07417,
US
(740) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ Ул. ‘’Илинденска’’   2/ 13,
1400, Велес
(540)

(591) црвена, бела, жолта, кафена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 брашно и производи од жито, прашок за
печење
(210) TM 2006/843

(551) индивидуална

(442)

(510, 511)
кл. 1 хемиски производи за индустријата и науката,
имено добиени во метализирана средина
(210) TM 2006/841

(220) 24/08/2006
(442) 31/12/2007

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
ИНТРАКОМ ДООЕЛ Скопје

(220) 24/08/2006
31/12/2007

(731) Друштво за производство на мелнички,
пекарски и слаткарски производи, промет на
големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС А.Д.
Скопје
ул.”Васил Ѓоргов” бр.11, 91000 Скопје, MK
(740) БИЛЈАНА   ПАНОВА, адвокат Ул.”Васил Ѓоргов”
бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје
(540)

ул. Партениj Зографски бр. 83, 1000 Скопје,
MK
(740) Валентина
Јовановска
Василева,
ул. Маршал Тито бр. 53/1 1000 Скопје

адвокат

(540)

Trgovski marki
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(591) црвена, бела, жолта, светло кафена, темно
кафена

снимки што можат да се симнуваат и прикажуваат
видео, музички, графички, фото, аудио, текст,
мултимедија, компјутерски програми и податоци
на специфичен формат на слики; апарати за
коцкање и автомати со излез за видео, изложена
лента за камера, ленти за играни филмови, фолии
за фотографски слајдови во специфичен формат
за слика, аудио и визуелни образовни и наставни
уреди и инструменти, вклучително и интерактивни
електронски дисплеј екрани, табли, прожектори и
монитори

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30   брашно и производи од житo, прашок за
печење
(210) TM 2006/844

(220) 24/08/2006
(442) 31/12/2007

(731) Red.com, Inc.

технологија за формат на слика,
кл. 42
лиценцирање и консултантски услуги што
вклучуваат или се поврзани со ширење
прикажување или трансмисија на видео, музички
графички до специфицен формат слики, давање
под лизинг или издавање кинематографска
опрема и системи за употреба во создавање,
чување, испорака, ракување, снимање, плеј блек
или гледање на видео, музика, слики и аудио
и видео радиодифузни услуги во специфичен
формат на слика

P.O. Box 1389, Eastsound, WA 98245, US
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ  
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

MYSTERIUM
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9  направа за пренос на енергија и соодветни
метал оксидни полупроводници, сензори за слики
за дигитални камери
(210) TM 2006/845

(210) TM 2006/846

(442) 31/12/2007
(731) Red.com, Inc.
P.O. Box 1389, Eastsound, WA 98245, US

(220) 24/08/2006
(442) 31/12/2007

(731) Red.com, Inc.
P.O. Box 1389, Eastsound, WA 98245, US

(220) 24/08/2006

(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9   хардвер, медиуми и уреди за дигитално
чување; хардвер, медиуми и уреди за дигитално
меморирање
(210) TM 2006/849
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 системи за камери за дигитално кино и
додатоци вклучително камери, леќи, блиц и други
направи за меморирање, хард драјвови, сензори
за слики софтвер и електроника, модуларни
куќишта; додатоци и структури за стабилизација и
кабини; системи за дигитални камери, елекгронски
направи, медиуми за снимање, монитори и
дисплеј екрани за употреба во создавање,
чување, достава, ракување, снимање, плеј
бек или гледање на видео, музички, графички,
фото, аудио, текст, мултимедија, компјутерски
програми и податоци на специфичен формат
на слики; прожекгори за кина, прожектори за
фотографија и слајд прожектори; аудио и видео

TM 2006/844

(220) 25/08/2006
(442) 31/12/2007

(731) Друштво за производство на мелнички,
пекарски и слаткарски производи, промет
на големо и мало, увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД
Скопје
ул. Васил Горгов бр.11, 1000 Скопје, MK
(740) БИЛЈАНА   ПАНОВА, адвокат Ул.”Васил Ѓоргов”
бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје
(540)

(591) бела и црвена
(551) индивидуална

Trgovski marki
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(210) TM 2006/858

(510, 511)
кл. 30   кафе, чај, какао,   шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе, брашно и производи од
житo, леб, сладолед, мед, меласa, квасец, прашок
за печење; сол, сенф; сосови /како мирудии/,
мирудии, мраз
кл. 32   пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалоци
(210) TM 2006/854
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(220) 25/08/2006
(442) 31/12/2007

(731) Адвокатско друштво МЕНС ЛЕГИС ЧАКМАКОВА
ул. 8-ма Ударна Бригада бр. 43/3, 1000 Скопје,
MK
(740) ЧАКМАКОВА   БИЛЈАНА, АДВОКАТ   ул.”8-ма
Ударна бригада” 43/3 1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

(220) 25/08/2006
(442) 31/12/2007

(731) WYETH a Delaware corporation
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 079400874, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје
(540)

(591) сива, жолта, темно сина и бела
(551) индивидуална

PRISTIQUELLE

(510, 511)
кл. 42  научни и технолошки услуги, истражувања
и работи поврзани со истите; индустриски анализи
и пребарувачки услуги; изработка на компјутерска
опрема и програми; правни услуги

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5   фармацевтски препарати за превенција
и/или лекување на заболувања и нарушувања
на централниот нервен систем, невролошки
нарушувања,
вазомоторни
симптоми
на
менопауза,
состојба
на
вознемиреност,
неутропатски болки, фибромиалгија, уринарни
пореметувања, хронична болка и функционални
соматски синдроми
(210) TM 2006/857

(210) TM 2006/872

(220) 29/08/2006
(442) 31/12/2007

(731) La Sportsac, Inc., a New York corporation
358 Fifth Avenue New York, New York 10001-2209,
US

(220) 25/08/2006

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје

(442) 31/12/2007

(540)

(731) WYETH a Delaware corporation
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 079400874, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)

PRISTIQA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за превенција
и/или лекување на заболувања и нарушувања
на централниот нервен систем, невролошки
нарушувања,
вазомоторни
симптоми
на
менопауза,
состојба
на
вознемиреност,
неутропатски болки, фибромиалгија, уринарни
пореметувањa, хронична болка и функционални
соматски синдроми

Trgovski marki

кл. 18 торби, сите видови багаж, спортски торби
за сите намени, патни торби, козметички  што се
продаваат празни, козметички ташнички што се
продаваат празни, кутии за шамичиња што се
продаваат празни, торбички што се носат околу
појасот, паричници, торбички за клучеви и ситни
пари, рачни торби, патни торби за носење костуми;
најлонски торби за пазарење; цегери, рачен
багаж, торба за носење пелени, ранци, торби за
на грб, меки патни и спортски торби; актен ташни;
навлаки за костуми за патување; ученички торби;
чадори и ранци
кл. 35 услуги на продавници на мало што држат
облека, обувки, торби, рачни торби, сите видови
багаж, чадори, саати и очила и други помагала за
очи

TM 2006/872
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(210) TM 2006/878

(220) 30/08/2006

и публикација на книги, часописи и останати
печатарски производи, како и соодветни
електронски медиуми (вклучително и ЦД-РОМ и
ЦД-И)

(442) 31/12/2007
(731) RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER
1710 Ivar Avenue, Suite 1100, Los Angeles,
California, 90028, US

кл. 42  компјутерско програмирање; услуги на бази
на податоци, особено услуги на изнајмување време
за пристап до база на податоци и управување со
база на податоци како и собирање и преземање
податоци, вести и информации; услуги на
изнајмување врзано за опрема за обработка на
податоци и компјутери; услуги на проектирање и
планирање опрема за телекомуникации

(740) Бајалски Димитар, адвокат Ул. Ѓуро Ѓаковиќ бр.
72/1-1 1000 Скопје
(540)

МОСТОТ
(551)

(210) TM 2006/883

индивидуална

(442) 31/12/2007
(731) Internationale Spar Centrale B.V.

(510, 511)
кл. 41 образовни, наставни, културни и филозоф–
ски услуги
кл. 45 советодавни услуги за зголемување на
личните способности и духовната свест
(210) TM 2006/881

Rokin 101 1012 KM AMSTERDAM, NL
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  ул. „Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
(540)

(220) 31/08/2006
(442) 31/12/2007

(731) Deutsche Telekom AG
Friedrich-Ebert-Allee 140, D-53113 Bonn, DE

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35   услуги на малопродажба од/во супермаркети
и хипермаркети; услуги на малопродажба и услуги
на големопродажба, исто така преку интернет - во
поглед на храна и пијалоци, алкохолни пијалоци,
аптекарски артикли кои исто така вклучуваат
фармацевтски производи, козметика и производи
за чистење, градинарски артикли, НС (направи
сам) [DIY] артикли вклучувајќи алати, мебел,
артикли за декорација на дом, електроника/
електронски артикли кои исто така вклучуваат
апарати за намена во домаќинството, аудио
и видео апарати, камери, телекомуникациски
апарати, компјутери; играчки, артикли за
спортување, облека, капи и обувки, возила
вклучувајќи велосипеди, канцелариски материјал
и делови и приклучоци за гореспоменатите
производи кои не се храна; продажни промоции;
рекламирање; демонстрација на производи

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(591) портокалова, жолта и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9   електрични, електронски, оптички, како и
апарати и инструменти за мерење, сигнализација,
контрола или апарати и инструменти за обука
(вклучени во класата 09); апарати за снимање,
пренос, обработка (процесуирање) и репродукција
на звук, слика или податоци; машински читани
носачи на податоци; автомати и механизми
за автоматски уреди што се задвижуваат со
претходно уфрлување парички; опрема и
компјутери за обработка на податоци
кл. 16   печатарски производи, особено оверени
и/или втиснати картички од картон или пластика;
опрема за настава и обука (освен апарати);
канцелариски прибор (освен мебел)
кл. 35 услуги на огласување и управување со
работење

(210) TM 2006/884

кл. 38   телекомуникации; управување и изнај–
мување опрема за телекомуникации,  особено за
радио и телевизија
кл. 41 образовни услуги; обука; забава; органи–
зирање спортски и културни настани; издавање

(220) 01/09/2006
(442) 31/12/2007

(731) Kelly Gesellschaft m.b.H
Hermann-Gebauer-Strase 1 1226 Vienna, AT
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  ул. „Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
(540)

GOLDY

кл. 36   финансиски работи; управување со нед–
вижности

TM 2006/878

(220) 01/09/2006

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30  колач, слатки, пекарски производи, двопек
(rusks), бисквити, переци, солени переци, солени

Trgovski marki

Glasnik,

стапчиња и sticklets; прелиени бадеми и кикиритки;
снек (за ужина) производи, екструдирани снек
производи (за ужина) што содржат скроб, прелиени
снек производи (за ужина), снек производи ( за
ужина) базирани на пченка
(210) TM 2006/890

(220) 07/09/2006
(442) 31/12/2007

14/4,

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје
(540)
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(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 10   медицински апарати и инструменти,
имено, уреди за олеснето ракување со шприц и
инјекција

(731) E.R. Squibb & Sons, L.L.C., a Delaware Limited
Liability Company,
Lawrenceville-Princeton Road, Princeton New
Jersey 08540, US

str.181-321, dekemvri 2007 Skopje

(210) TM 2006/893

(220) 12/09/2006
(442) 31/12/2007

(731) BIOGEN IDEC MA INC.
14 Cambridge Center, Cambridge, Massachusetts
02142, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје
(540)

AVOCLIP
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 10   медицински апарати и инструменти,
имено, уреди за олеснето ракување со  шприц и
инјекција

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5  полначи и завои за рани
(210) TM 2006/891

(210) TM 2006/894

(442) 31/12/2007

(220) 07/09/2006
(442) 31/12/2007

(731) BIOGEN IDEC MA INC.
14 Cambridge Center, Cambridge, Massachusetts
02142, US

(731) COLGATE - PALMOLIVE COMPANY
300 Park Avenue NEW YORK, N.Y.10022, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје
(540)

(220) 12/09/2006

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје
(540)

AJAX PROFESSIONAL EXTRA POWER
(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 3 препарати за чистење, полирање, триење
и нагризување; сапуни; производи за чистењево
домаќинство
кл. 5 санитарни препарати и средства за дезин–
фекција
(210) TM 2006/892

(220) 12/09/2006
(442) 31/12/2007

(731) BIOGEN IDEC MA INC.
14 Cambridge Center, Cambridge, Massachusetts
02142, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје

Trgovski marki

(510, 511)
кл. 5  фармацевтски   препарати   за   употреба   во   
третманот   на невролошки заболувања
кл. 10  медицински апарати и инструменти, имено,
шприцеви, уреди за олеснето ракување со шприц
и инјекција, инјектори, и автоинјектори
кл. 36   финансиско советување на пациенти за
добивање надомест на трошоци за здравствена
нега од осигурители и владини агенции
кл. 41 образовни услуги, имено, спроведување
обука за употреба на специјализирани техники
при давање лекови и спроведување семинари во
областа на здравствената нега
кл. 44 обезбедување здраствени и медицински
информации на пациенти со мултиплекс склероза,

TM 2006/894
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на лица кои се грижат за такви пациенти и на
провајдери на здраствена нега; и обезбедување
информации за здраствена нега на индивидуи
преку бесплатни телефонски броеви
(210) TM 2006/898

(220) 13/09/2006
(442) 31/12/2007

(731) ЛОГОС ПЛУС АБЦ Доо Друштво за странски
јазици и компјутери

не се опфатени со другите класи; живи животни;
свежо овошје и зеленчук; семиња, природни
билки и цвеќиња; храна за животни вклучително
животинска храна и храна за миленичиња; пивски
слад
(210) TM 2006/905

(442) 31/12/2007
(731) СТОЈКА СТОЈКОВСКА

ул. Ленинова бр. 75, 1000 Скопје, MK
(540)

(220) 18/09/2006

ул. Доктор Рибар 20 1300 Куманово, MK
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје  Ул. Апостол
Гусларот 3, 1000, Скопје
(540)

(591) сина, црвена и сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 образовни услуги, подготвување наставата,
забава, спортски и културни активности
(210) TM 2006/900

(220) 13/09/2006
(442) 31/12/2007

(731) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also
trading as Nissan Motor Co., Ltd.)
No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi,
Kanagawa-ken , JP
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  ул. „Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
(540)

(591) сина, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29  млеко и млечни производи
(210) TM 2006/909

(220) 18/09/2006
(442) 31/12/2007

EX35

731) Фабрика за масло БРИЛИЈАНТ ДООЕЛ
ул. Брегалничка бб, 1400 Штип, MK

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12   автомобили, камиони, комбиња (ванови),
виљушкари, трактори за влечење (трактори) и
други полезни (наменски) возила и структурни
делови за истите
(210) TM 2006/902

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ   ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(220) 14/09/2006
(442) 31/12/2007

(731) CARGILL, Incorporated
15407 McGinty Road West Wayzata, Minnesota
55391-5624, US
(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПJЕ  
бул. „Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8, 1000,
Скопје
(540)

NUTRENA
(551) индивидуална

(591) светло и темно жолта, жолто-портокалова, црвена,
светло и темно сина, светло и темно зелена,
црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29  масло за јадење

(510, 511)
кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски произ–
води и зрнести производи и зрнести производи што

TM 2006/898

Trgovski marki

Glasnik,

(210) TM 2006/910

(220) 18/09/2006

14/4,

str.181-321, dekemvri 2007 Skopje

(540)

(442) 31/12/2007

ОRALET

(731) Фабрика за масло БРИЛИЈАНТ ДООЕЛ
ул. Брегалничка бб, 1400 Штип, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ   ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје
(540)
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(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30  чај, пијалоци врз база на чај, kафе, пијалоци
врз база на кафе, ароми за пијалоци
кл. 32   безалкохолни овошни екстракги, безал–
кохолни пијалоци, концентрати на екстракти
за подготвување напивки, лимонада (сирупи
за лимонада), минерални води (производи за
подготвување минерални води), минерални води
/пијалоци/, овошни сокови, пијалоци (концентрати
на екстракти за подготвување пијалоци), пијалоци
(сирупи за подготвување пијалоци), пијалоци
(состојки за подготвување пијалоци), сода - вода,
сокови од растенија /напивки

(591) жолта, жолта-портокалова, портокалова, црвена,
бела, сина, црна

(210) TM 2006/917

(551) индивидуална

(220) 20/09/2006
(442) 31/12/2007

(510, 511)
кл. 29 масло за јадење
(210) TM 2006/912

(220) 19/09/2006

(731) КОСМОФОН Услуги на мобилна телефонија АД
Скопје
ул. Кузман Јосифовски Питу 15, 1000 Скопје,
MK

(442) 31/12/2007
(731) Costa Limited
Whitbread Court, Houghton Hall Business Park,
Porz Avenue, Dunstable, Bedfordshire, LU5 5XE,
UK

(740) Леонид Трпеноски, адвокат ул.”Максим Горки” бр.
18 локал 8, 1000 Скопје
(540)

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје

FLEXT

(540)
(551) индивидуална

COSTA

(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30  кафе, чај,какао,  шеќер, ориз, тапиока, саго,
замена за кафе; брашно и производи од жито,
леб,бисквити, торти, колачи и слатки: сладолед:
припремени оброци, сендвичи;   мед, меласа,
квасец, прашок за печење,   сол, сенф; бибер,
оцет, сосови, зачини(мирудии), мраз
кл. 32   кафеани; кафетерии; ресторани; снек
барови; барови; катеринг услуги
(210) TM 2006/915

(220) 19/09/2006

кл. 9 апарати и инструменти, научни, помор–
ски,
геодетски,електрични,
фотографски,
кинематографски,
оптички,
за
мерење,
сигнализација, контрола (инспекција), спасување
и настава, апарати за снимање, пренос и
репродукција на звук или слика, магнетки носачи
на податоци, дескови за снимање, автоматски
машини и механизми за апаратите што се
активираат со монети или житони, регистар каси,
машини за снимање и опрема за обработка на
податоци и компјутери, апарати гаснење пожар.
кл. 38  телекомуникации
(210) TM 2006/918

(220) 20/09/2006

(442) 31/12/2007

(442) 31/12/2007

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
КРИСТАЛ КОМПАНИ-сејит ДООЕЛ експортимпорт

(731) КОСМОФОН Услуги на мобилна телефонија АД
Скопје

ул. ЈНА бр. 162 Гостивар, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ   ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје

Trgovski marki

ул. Кузман Јосифовски Питу 15, 1000 Скопје,
MK
(740) Леонид Трпеноски, адвокат ул.”Максим Горки” бр.
18 локал 8, 1000 Скопје

TM 2006/918
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(210) TM 2006/932

(540)

(442) 31/12/2007

U-FIX

(731) The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio
45202, US

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 апарати и инструменти, научни, помор–
ски,
геодетски,електрични,
фотографски,
кинематографски,
оптички,
за
мерење,
сигнализација, контрола (инспекција), спасување
и настава, апарати за снимање, пренос и
репродукција на звук или слика, магнетки носачи
на податоци, дескови за снимање, автоматски
машини и механизми за апаратите што се
активираат со монети или житони, регистар каси,
машини за снимање и опрема за обработка на
податоци и компјутери, апарати гаснење пожар
кл. 38 телекомуникации
(210) TM 2006/931

(220) 25/09/2006

(740) МАРГАРИТА   ПЕКЕВСКА,   адвокат ул. „Народен
Фронт” 21/4-5 1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 сапуни, парфимерија, есенцијални масла,
козметички средства, лосиони за коса, средства
за нега на забите, препарати за чистење, нега,
третман и разубавување на кожата, скалпот
и косата, препарати за обликување фризура,
препарати за нијансирање, бланширање и боење
на косата и преливи за коса

(220) 25/09/2006
(442) 31/12/2007

(731) The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio
45202, US
(740) МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  ул. „Народен
Фронт” 21/4-5 1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2006/933

(220) 26/09/2006
(442) 31/12/2007

(731) Претпријатие за производство, увоз-извоз,
услуги и трговија на големо и мало „БУЧЕН
КОЗЈАК”- Ц.О.
ул. Доктор Рибар 20, 1300 Куманово, MK
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје  Ул. Апостол
Гусларот 3, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 сапуни, парфимерија, есенцијални масла,
козметички средства, лосиони за коса, средства
за нега на забите, препарати за чистење, нега,
третман и разубавување на кожата, скалпот
и косата, препарати за обликување фризура,
препарати за нијансирање, бланширање и боење
на косата и преливи за коса

(591) сина и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29  јогурт
(210) TM 2006/934

(220) 26/09/2006
(442) 31/12/2007

(731) Aktiebolaget Electrolux
SE-105 45 Stockholm, SE
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ  
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

TM 2006/931
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(210) TM 2006/936

(540)

(220) 26/09/2006
(442) 31/12/2007

ITОQUE

(731) Тhe Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio
45202, US

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 7  машини за миење садови и делови за нив
особено кошници; машини за перење, сушалки,
цедење, (машини за цедење), машини за сушење
како центрифуги, валци за пеглање, машини за
пеглање, електрични маталки за домаќинството,
електрични
мелници
за
домаќинството,
електрични мешалки, мачалки, машини за кујна
/електрични/, мешалки /електрични апарати за
ситнење и мешање на намирници/, мешалки /
миксери/, машини за миксирање храна, процесори
за храна, електрична машина за сечење, машина
за мелење (дробење), делови и опрема за сите
погоренаведени производи
кл. 11 фрижидери, замрзнувачи, шпорети, скари,
рерни, микробранова печка, инсталации и апарати
за климатизација, вентилатори, плински шпорет,
плочи на камин, плочи за греење, апарати за
прочистување на водата, електричен чајник,
машини за подготвување кафе, електрични греачи
на вода, прочистувачи за воздух, влажначи за
воздух, тостери, електрични калапи за колачиња,
апарати и инсталации за сушење, кабини за
сушење, сушилници, делови и опрема за сите
погоре наведени производи
(210) TM 2006/935
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(220) 26/09/2006

(740) МАРГАРИТА   ПЕКЕВСКА,   адвокат ул. „Народен
Фронт” 21/4-5 1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 сапуни, парфимерија, есенцијални масла,
козметички средства, лосиони за коса, средства
за нега на забите, препарати за чистење, нега,
третман и разубавување на кожата, скалпот
и косата, препарати за обликување фризура,
препарати за нијансирање, белење и боење на
косата и преливи за коса
(210) TM 2006/937

(220) 27/09/2006
(442) 31/12/2007

(731) MERCK & CO., Inc., a New Jersey corporation
One Merck Drive, P.O.Box 100, Whitehouse
Station, New Jersey, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  ул. „Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
(540)

(442) 31/12/2007

CORDAPTIVE

(731) Адвокатско друштво ТРПЕНОСКИ
ул. Максим Горки бр. 18 локал 8 1000 Скопје,
MK
(740) Леонид Трпеноски, адвокат ул.”Максим Горки” бр.
18 локал 8, 1000 Скопје
(540)

(591) бела, зелена, кафена и портокалова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 огласување, водење на работење, управу–
вање со работи, канцелариски работи
кл. 42  правни услуги
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(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5  фармацевтски препарати за третирање на
адикации (зависности), уринарна инконтиненција,
диабетис,
кардиоваскуларни
болести
и
нарушувања, цереброваскуларни болести и
нарушувања,
анксиозност
(вознемиреност),
депресија, несоница, когнитивни нарушувања,
болести
и
нарушувања
на
централниот
нервен систем, гастроинтестинални болести и
нарушувања, рак (канцер), дебелина, воспаление
и воспалителни болести, респираторни болести
и нарушувања, мускулоскелетни нарушувања,
остеопороза, менопаузни симптоми и нарушувања,
анти-инфективни
препарати,
анти-вирусни
препарати, имунолошки препарати, аналгински
препарати, офталмични (очни) препарати и
антиеметични (против повраќање) препарати
(210) TM 2006/938

(220) 27/09/2006
(442) 31/12/2007

(731) MERCK & CO., Inc., a New Jersey corporation
One Merck Drive, P.O.Box 100, Whitehouse
Station, New Jersey, US

TM 2006/938
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(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  ул. „Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(210) TM 2006/940

(220) 27/09/2006
(442) 31/12/2007

(540)

(731) MERCK & CO., Inc., a New Jersey corporation

CORVANTAGE

One Merck Drive, P.O.Box 100, Whitehouse
Station, New Jersey, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  ул. „Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за третирање на
адикации (зависности), уринарна инконтиненција,
диабетис,
кардиоваскуларни
болести
и
нарушувања, цереброваскуларни болести и
нарушувања,
анксиозност
(вознемиреност),
депресија, несоница, когнитивни нарушувања,
болести
и
нарушувања
на
централниот
нервен систем, гастроинтестинални болести и
нарушувања, рак (канцер), дебелина, воспаление
и воспалителни болести, респираторни болести
и нарушувања, мускулоскелетни нарушувања,
остеопороза, менопаузни симптоми и нарушувања,
анти-инфективни
препарати,
анти-вирусни
препарати, имунолошки препарати, аналгински
препарати, офталмични (очни) препарати и
антиеметични (против повраќање) препарати
(210) TM 2006/939

(540)

TREDAPTIVE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5  фармацевтски препарати за третирање на
адикации (зависности), уринарна инконтиненција,
диабетис,
кардиоваскуларни
болести
и
нарушувања, цереброваскуларни болести и
нарушувања,
анксиозност
(вознемиреност),
депресија, несоница, когнитивни нарушувања,
болести
и
нарушувања
на
централниот
нервен систем, гастроинтестинални болести и
нарушувања, рак (канцер), дебелина, воспаление
и воспалителни болести, респираторни болести
и нарушувања, мускулоскелетни нарушувања,
остеопороза, менопаузни симптоми и нарушувања,
анти-инфективни
препарати,
анти-вирусни
препарати, имунолошки препарати, аналгински
препарати, офталмични (очни) препарати и
антиеметични (против повраќање) препарати

(220) 27/09/2006
(442) 31/12/2007

(731) MERCK & CO., Inc., a New Jersey corporation
One Merck Drive, P.O.Box 100, Whitehouse
Station, New Jersey, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  ул. „Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2006/945

(220) 29/09/2006
(442) 31/12/2007

IMPROLIP
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5  фармацевтски препарати за третирање на
адикации (зависности), уринарна инконтиненција,
диабетис,
кардиоваскуларни
болести
и
нарушувања, цереброваскуларни болести и
нарушувања,
анксиозност
(вознемиреност),
депресија, несоница, когнитивни нарушувања,
болести
и
нарушувања
на
централниот
нервен систем, гастроинтестинални болести и
нарушувања, рак (канцер), дебелина, воспаление
и воспалителни болести, респираторни болести
и нарушувања, мускулоскелетни нарушувања,
остеопороза, менопаузни симптоми и нарушувања,
анти-инфективни
препарати,
анти-вирусни
препарати, имунолошки препарати, аналгински
препарати, офталмични (очни) препарати и
антиеметични (против повраќање) препарати

(731) Jack Daniel’s Properties, Inc., a Delaware U.S.A.
corporation
4040 Civic Center Drive, Suite 528, San Rafael,
California 94903, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33   алкохолни пијалaци, вклучително, дести–
лирани алкохоли

TM 2006/939
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(210) TM 2006/946

14/4,

(220) 29/09/2006

(731) Motorola,Inc.,a Delaware corporation
1303 E. Algonquin Road,Schaumburg,IL 60196,
US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје

кл. 38  услуга на безжична телефонија и електрон–
ски пренос на податоци и документи преку
компјутерски терминали

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9
телефони, мобилни телефони, радио
телефони, пејџери, двосмерни радио уреди,
радио предаватели, радио приемници, радио
примо-предаватели,
електронски
роковници
и адресари (е1есtгоniс огgаnizегѕ), и додатна
опрема за напред наведените производи,
особено слушалки и комплети на слушалки со
микрофон, микрофони, звучници, торби и кутии
за наведените производи, и футроли и носачи за
појас; компјутерски софтвер и програми кои се
користат за пренос или репродукција или прием
на звук, слики, видео записи или податоци преку
телекомуникациска мрежа или системи помеѓу
терминали и за подобрување и олеснување на
користење и пристап кон компјутерски мрежи
и телефонски мрежи; компјутерски софтвер за
управување со базата на податоци од општа
намена; компјутерски софтвер за елетронско
трговско делување кој му овозможува на
корисникот безбедно да праќа нарачки и да врши
исплати во областа на електронски деловни
трансакции преку глобални компјутерски мрежи
или телекомуникациски мрежи; софтвер за обука
и техничка поддршка за компјутери и мобилни
телефони од областа на комуникации; софтвер
на компјутерски игрички за мобилни уреди;
компјутерски софтвер и програми што содржат
музика, филмови, анимации; компјутерски софтвер
за дистрибуција на информации и интерактивна
мултимедијална содржина која содржи текст,
слики, видео записи и звук за корисници во
областа на комуникација; компјутерски софтвер
и програми за управување и функционирање на
безжични телекомуникациски уреди; компјутерски
софтвер за пристап, пребарување, индексирање и
преземање информации и податоци од глобални
компјутерски мрежи и глобални комуникациски
мрежи и за прегледување и движење по вебсајтовите на овие мрежи; компјутерски софтвер за
праќање и примање кратки пораки и електронска
пошта и за филтрирање на нетекстуални
информации од податоци; аналогни и дигитални
радио примопредаватели или приемници за
пренос на податоци, говор, слики и видео записи;
софтвер за електронски игри за    мобилни уреди;
камери, особено фотоапарати, дигитални камери
филмски камери, видео, камери; системи и уреди
за електрични парични трансакции особено
„смарт” картички, читачи на „смарт” картичките;
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машини за сметање; картички за комуникациски
намени, особено модемски картички и факсмодемски картички за комуникациски намени,
сите за употреба со комуникациски уреди; модеми,
уреди за глобално позиционирање (ГПУ), батерии,
полначи за батерии, адаптери за струја и антени

(442) 31/12/2007

MOTOSCPL

str.181-321, dekemvri 2007 Skopje

(210) TM 2006/948

(220) 29/09/2006
(442) 31/12/2007

(731) Nudie Jeans Co. AB
Sodra Larmgatan 14 SE-411 16 Goteborg, SE
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  ул. „Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
(540)

NUDIE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 18 рачни торби, акт ташни, куфери, ранци,
паричници, чанти
кл. 25 облека, обувки, капи, ремени (за облека)
(210) TM 2006/950

(220) 02/10/2006
(442) 31/12/2007

(731) Јоле Глигориевски
с. Д. Седларце Тетово, MK
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) во сите бои и комбинации
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 20  мебел, огледала, рамки за слики, производи
од дрво, плута, трска, рогозина, врбови прачки,
арамтура за домаќинство /неметална/, арматура
за кревет /неметална/, бамбус, бифе на тркалца
/покуќнина/, брави /неелектрични, неметални/,
дивани, дрвени ленти, дрвени плочи /панели/ за
домаќинство, дрвени рамки за кревет, држачи
во излози, душеци, жардињери /покуќнина/,
заглавници, закачалки за костуми, закачалки /ме–
бел/, канабиња, канцелариски мебел, картотеки
/мебел/, полици за класери /мебел/, клинови /не–
метални/, клупи /мебел/, полици за закачување
клучеви, полици за книжарници, ковчежиња /по–
куќнина/, колички /покуќнина/, комоди, корнизи
за пердиња /неметални/, кревети, неметални
тркалца за кревети, куки за костуми /неметални/,
куки за пердиња, кутии за накит, кутии од дрво или

TM 2006/950
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пластичен материјал, летвички за рамки, маси,
маси за пишување, масичка за ставање јадење,
метална покуќнина, метални маси, метални
столови, мијалници, наслонувачи, наслонувачи
за глава, нитни /неметални/, обрачи за пердиња,
ормани, ормани со прегради, палети за транспорт,
паравани /покуќнина/, перници, плочи за маси,
плочници /покуќнина/, врати за покуќнина,
дрвени плочи за покуќнина, пластични детали
за покуќнина, полици за покуќнина, тркалца за
покуќнина, полици, прозорци (окови за прозорци)
неметални, просребрено стакло /производство на
огледала/, простирки, пултови, рамки за слики,
решеткасти подови, сандаци, канти, скали,
софи, стаклени ормари, сталак за списанија,
сталак за читање, сталак /мебел/, стилски мебел,
столарска маса, столови, столови без наслонувач
/табуретки/, столови за починување /покуќнина/,
тоалетни масички, трска за плетење, украсни
ѕидни апликации, украсување /декорација/,
уметнички предмети од дрво, восок, гипс или
пластични маси, училишен мебел, фиоки,
фризерски столови, цилиндри за пердиња, маси
за цртање, држач за чадори, шанкови /тезги/,
закачалки за шапки, шини за пердиња, шкафови
за садови, шкафови за храна
кл. 42
архитектура, внатрешно уредување,
графичка уметност (графички цртачи) /дизајнери/,
инженерски нацрти, консултации во врска со
внатрешно уредување, проектирање
(210) TM 2006/951

(220) 02/10/2006
(442) 31/12/2007

(731) COLGATE - PALMOLIVE COMPANY
300 Park Avenue NEW YORK, N.Y.10022, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 препарати за нега на забите
(210) TM 2006/953

(220) 02/10/2006
(442) 31/12/2007

(731) Фабрика за масло БРИЛИЈАНТ ДООЕЛ
ул. Брегалничка бб, 1400 Штип, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ   ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(591) светло и темно жолта, жолта-портокалова, црвена,
светло и темно сина, светло и темно зелена и
црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 масло за јадење
(210) TM 2006/954

(220) 02/10/2006
(442) 31/12/2007

(731) Фабрика за масло БРИЛИЈАНТ ДООЕЛ
ул. Брегалничка бб, 1400 Штип, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ   ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(591) црвена, бела, светло и темно сина, сива, жолта,
розова, светло и темно кафена, црна и окер
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3  препарати за нега на забите
(210) TM 2006/952

(220) 02/10/2006
(442) 31/12/2007

(731) COLGATE - PALMOLIVE COMPANY
300 Park Avenue NEW YORK, N.Y.10022, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје
(540)

(591) жолта, жолта-портокалова, портокалова, црвена,
бела, сина и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 масло за јадење
(210) TM 2006/955

(220) 02/10/2006
(442) 31/12/2007

(731) Great Wall Motor Company Limited
(591) црвена, бела, светло и темно зелена, светло и
темно сина, сива, жолта, розова, светло и темно
кафена, црна и окер

TM 2006/951

2266 Chaoyang South Street, Boading, Hebei
071000, CN
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ   ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје
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(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5   фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанции прилагодени
за употреба во медицината, храна за бебиња;
фластери, материјали за завои; материјали за
пломбирање заби, забарска смола;   дезинфекциски
средства; препарати за уништување штетници;
фунгициди, хербициди
(210) TM 2006/958

(591) во сите бои и комбинации

(442) 31/12/2007

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12   втомобили, моторни возила, камиони,
приколки (возила), спортски коли, автобуси
(мотори), погонски механизми за копнени возила,
приколки за живеење, покривки за возила, возила
на брза помош
кл. 37   автомобили (одржување и поправка
на автомобили), сервисни станици, бензиски
пумпи, чистење возила, возила (подмачкување
на возилата), корозија (обработка за заштита од
корозија), полирање на возила, миење возила,
гуми (вулканизација на гуми)-поправка
(210) TM 2006/956

(220) 03/10/2006

(731) Hemofarm кoncern A.D. farmaceutsko-hemijska
industrija
Beogradski put bb, 26 300 Vrsac, YU
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ  
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

DEMETRAZEPAM
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанции прилагодени
за употреба во медицината, храна за бебиња;
фластери, материјали за завои; материјали за
пломбирање заби, забарска смола;  дезинфекциски
средства; препарати за уништување штетници;
фунгициди, хербициди

(442) 31/12/2007
(731) Hemofarm кoncern A.D. farmaceutsko-hemijska
industrija
Beogradski put bb, 26 300 Vrsac, YU
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(210) TM 2006/959

DEMETROZEPAM
(551) индивидуална

(220) 03/10/2006
(442) 31/12/2007

(731) Hemofarm кoncern A.D. farmaceutsko-hemijska
industrija
Beogradski put bb, 26 300 Vrsac, YU

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанции прилагодени
за употреба во медицината, храна за бебиња;
фластери, материјали за завои; материјали за
пломбирање заби, забарска смола;  дезинфекциски
средства; препарати за уништување штетници;
фунгициди, хербициди
(210) TM 2006/957

(220) 03/10/2006

(220) 03/10/2006
(442) 31/12/2007

(731) Hemofarm кoncern A.D. farmaceutsko-hemijska
industrija
Beogradski put bb, 26 300 Vrsac, YU
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ  
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ  
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

DEMETRA-ZEPAM
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5   фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанции прилагодени
за употреба во медицината, храна за бебиња;
фластери, материјали за завои; материјали за
пломбирање заби, забарска смола;  дезинфекциски
средства; препарати за уништување штетници;
фунгициди, хербициди

(540)

DEMETRO-ZEPAM
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(210) TM 2006/960

(220) 03/10/2006

(210) TM 2006/962

(220) 04/10/2006

(442) 31/12/2007
(731) КРEЧЕВА НАТКА

(442) 31/12/2007
(731) Motorola,Inc.,a Delaware corporation

ул. Булевар АВНОЈ бр. 82-2-16 Скопје, MK

1303 E. Algonquin Road,Schaumburg,IL 60196, US
(740) БИНПРО
ДООЕЛ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

СКОПЈЕ

(540)

K1
(551) индивидуална
(510, 511)
(591) црна, црвена и жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 печатени работи
кл. 40  обработка на материјали
кл. 41  образовни услуги
(210) TM 2006/961

(220) 03/10/2006
(442) 31/12/2007

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
МЕДИА ДОО експорт-импорт
ул. Митрополит Теодосиe Гологанов 59-1/6-15,
1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

GAUDI
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 24  текстил и текстилни производи  што не се
опфатени со другите класи; волнени ткаенини,
волнени штофови, жерсеј/ткаенина/, кадифе,
ленени ткаенини, облека (ткаенина за облека),
памучни ткаенини, свилени ткаенини
кл. 25  облека, блузи, горна облека, капути, долна
облека, домашни фустани, елеци, здолништа,
капи/беретки/, качулки, комбинезони/облека/,
конфекциска облека, костуми, кошули, крзна,
куси блузи, куси палта/сакао/, куси спортски палта
со качулки, ленти за глава, манжетни, наметки
за дожд, наметки/облека/, нараквици од волна/
плетени/, обувки, пелерини, пиџами, појаси,
поткошули, предмети за облекување, пуловери,
пуловери без ракави, ракавици, ремени, свилени
шамии, спортски шорцеви, туника, униформи,
чорапи, шалови, шамии, џебови за облека

TM 2006/960

телефони, мобилни телефони, радио
кл. 9
телефони, пејџери, двосмерни радио уреди, радио
предаватели, радио приемници, радио примопредаватели, електронски роковници и адресари,  и
додатна опрема за напред наведените производи,
особено слушалки и комплети на слушалки со
микрофон, микрофони, звучници, торби и кутии
за наведените производи, и футроли и носачи за
појас; компјутерски софтвер и програми кои се
користат за пренос или репродукција или прием
на звук, слики, видео записи или податоци преку
телекомуникациска мрежа или системи помеѓу
терминали и за подобрување и олеснување на
користење и пристап кон компјутерски мрежи
и телефонски мрежи; компјутерски софтвер за
управување со базата на податоци од општа
намена; компјутерски софтвер за елетронско
трговско делување кој му овозможува на
корисникот безбедно да праќа нарачки и да врши
исплати во областа на електронски деловни
трансакции преку глобални компјутерски мрежи
или телекомуникациски мрежи; софтвер за обука
и техничка поддршка за компјутери и мобилни
телефони од областа на комуникации; софтвер
на компјутерски игрички за мобилни уреди;
компјутерски софтвер и програми што содржат
музика, филмови, анимации; компјутерски софтвер
за дистрибуција на информации и интерактивна
мултимедијална содржина која содржи текст,
слики, видео записи и звук за корисници во
областа на комуникација; компјутерски софтвер
и програми за управување и функционирање на
безжични телекомуникациски уреди; компјутерски
софтвер за пристап, пребарување, индексирање и
преземање информации и податоци од глобални
компјутерски мрежи и глобални комуникациски
мрежи и за прегледување и движење по вебсајтовите на овие мрежи; компјутерски софтвер за
праќање и примање кратки пораки и електронска
пошта и за филтрирање на нетекстуални
информации од податоци; аналогни и дигитални
радио примопредаватели или приемници за
пренос на податоци, говор, слики и видео записи;
софтвер за електронски игри за    мобилни уреди;
камери, особено фотоапарати, дигитални камери
филмски камери, видео, камери; системи и уреди
за електрични парични трансакции особено
„смарт” картички, читачи на „смарт” картичките;
машини за сметање; картички за комуникациски
намени, особено модемски картички и факс-

Trgovski marki

Glasnik,

модемски картички за комуникациски намени,
сите за употреба со комуникациски уреди; модеми,
уреди за глобално позиционирање (ГПУ), батерии,
полначи за батерии, адаптери за струја и антени
кл. 38 услуга на безжична телефонија и електрон–
ски пренос на податоци и документи преку
компјутерски терминали
(210) TM 2006/963

(220) 04/10/2006
(442) 31/12/2007

(731) Nintendo Co., Ltd.
11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyotoshi, Kyoto, JP
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  ул. „Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
(540)

VIRTUALCONSOLE
(551)

индивидуална

(510, 511)
кл. 9   кориснички видео игри; програми за
кориснички видео игри; електронски кола, оптички
дискови, РОМ картички, РОМ кертриџи и други
складирани средства за сместување програми
за кориснички видео игри; контролери, рачки за
управување (џојстикови) и мемориски картички за
кориснички видео игри; други делови и елементи
за кориснички видео игри; програми за рачни
апарати за играње со екран од течен кристал;
електронски кола, оптички дискови, РОМ картички,
РОМ кертриџи и други складирани средства за
сместување програми за рачни апарати за играње
со екран од течен кристал; машини за видео игри
што се активираат со метални пари; програми
за машини за видео игри што се активираат
со метални пари; електронски кола, оптички
дискови, РОМ картички, РОМ кертриџи и други
складирани средства за сместување програми
за машини за видео игри што се активираат со
метални пари; делови и елементи за машини
за видео игри што се активираат со метални
пари; компјутери; електронски кола, магнетни
дискови, оптички дискови и други складирани
средства за сместување програми за компјутери;
компјутерски програми; други електронски
машини, апарати и нивни делови; лабораториски
апарати и инструменти; педометри; други
машини и инструменти за мерење и тестирање;
машини и апарати за дистрибуција или контрола
на енергија; акумулатори и ќелии; електрични
или магнетни уреди за мерење и испитување;
електрични жици и кабли; фотографски
машини и апарати; кинематографски машини и
апарати; оптички апарати и инструменти; очила
(диоптриски и заштитни); обработено стакло
(не е за градежништво); апарати и опрема за
спасување; целуларни телефони; ремени (врвки)
за целуларни телефони; други делови и елементи

Trgovski marki

14/4,

str.181-321, dekemvri 2007 Skopje

271

за целуларни телефони; други телекомуникациски
машини и апарати; наснимени компакт дискови;
други фонографски записи; електрични кола и
програми за електронски музички инструменти
наснимени на ЦД РОМ-ови, со можност за
автоматска изведба; метрономи; озонатори;
електролизери (електролитски ќелии); ракети;
автомати за коцкање; симулатори за спортски
тренинг; симулатори за обука за управување со
возило; ротациони претворувачи; модификатори
на фаза; електрични рамни пегли; електрични
виткачи за коса; електрични зумери; железнички
сигнали; сообраќајни триаголници за дојава на
дефект на возило; светлечки или механички
сообраќајни знаци; уреди за дојава на пожар;
уреди за дојава на гас; ракавици за заштита од
несреќи; противпожарни апарати; противпожарни
хидранти; млазници за противпожарни црева;
противпожарни возила; противпожарни чамци;
прскачки системи за противпожарна заштита
(спринклери); апарати за дојава на кражба;
заштитни шлемови; огноотпорни одела; маски
за заштита од прашина; гас маски; магнетни
јадра; запалки за цигари како автомобилска
опрема; отпорнички жици; електроди; маски
за заварување; изложени кинематографски
филмови; изложени слајд филмови; носачи на
слајд филмови; наснимени видео дискови и
видео ленти; електронски публикации; опрема за
бензински станици; машини за продавање; врати
за паркиралишта што се активираат со метални
пари; регистер каси; табли со лизгачки ленири за
техничко цртање; машини за броење и сортирање
метални пари; електрични сигнални табли за
прикажување на саканите броеви, моменталните
резултати или слично; машини за фотокопирање;
апарат за сметање што се активира рачно;
машини и апарати за цртање и техничко цртање;
машини за втиснување на време и дата; контролни
часовници (апарати за евиденција на влегување и
излегување); канцелариски машини што работат
со перфорирани картички; машини за гласање;
машини за наплатување; апарат за поништување
поштенски марки; тежински ремени (за користење
со системи за дишење при нуркање); облека за
нуркање (за користење со системи за дишење
при нуркање); помагала за пливање кои се полнат
со воздух; заштитни шлемови за спортисти;
резервоари за воздух (за користење со системи
за дишење при нуркање); даски за пливање со
пулсирачки залистоци; машини и апарати за
нуркање ( не се за спорт); уреди за регулација (за
користење со системи за дишење при нуркање);
електрични машини за заварување со електроди;
машини за сечење метал (со помош на електроди,
гас или плазма (прекумерна концентрација на
електрони); свеќници во вид на јајце; електрични
апарати за заварување; електрични уреди за
отворање врати; чепови за уши
кл. 28   машини и апарати за игри; динамични
игри (игри што завршуваат со збирен резултат);
јапонски шах (игри шоги); игри со карти и нивен
прибор; јапонски карти за играње (утагарута);
коцки; јапонски игри со коцки (сугороку); чашки за
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коцки; игри со „каро”; игри со шах; дама (комплети
за игра „дама”); апарат за маѓионичарство;
комплети за домино; карти за играње; јапонски
карти за играње (ханафуда); маџонг (кинеска
игра со домино); опрема за билијард; играчки
за игри со карти и нивен прибор; рачни апарати
за играње со екран од течен кристал; делови и
елементи за рачни апарати за играње со екран
од течен кристал; други играчки; кукли; играчки
за домашни миленици; спортска опрема; восок
за скии; рибарски прибор; алатки за собирање
инсекти; машини и апарати за забава, за употреба
во забавни паркови (различни од машини за видео
игри што се активираат со метални пари)
кл. 41   услуги за едукација и инструкции што
се однесуваат на уметност, занаети, спорт или
општо образование; обезбедување информации
за донација на човечки лешеви за медицински
истражувања;
организирање
донации
за
човечки лешеви за медицински истражувања;
организација, управување или договарање
семинари; дресирање животни; изложби на
растенија; градини за јавно користење; пештери за
јавно користење; изложби на животни; референтни
библиотеки од литература и документирани
записи; уметнички изложби; обезбедување
електронски публикации; објавување книги;
планирање и организирање кино, шоу, драмски
или музички претстави; обезбедување слики по
пат на комуникација со рачни уреди за игри со
екран од течен кристал; обезбедување слики по
пат на комуникација со машини за видео игри што
се активираат со метални пари; обезбедување
слики по пат на комуникација со кориснички
видео игри; обезбедување слики по пат на друг
вид комуникација; кино претстави, производство
на филмови, или дистрибуција на филмови;
презентација на шоу изведба во живо; управување
или презентација на претстави; презентација на
музички изведби; производство на радио или
телевизиски програми; производство на филмови
на видео лента, во областа на образованието,
културата, забавата или спортот (не е за кино, радио
или телевизиски програми и не е за огласување и
реклама); управување со изработка на радио или
телевизиски програми; работење со видео или
аудио опрема и т.н. за производство на радио или
телевизиски програми; организација, раководење
или
организирање
спортски
натпревари;
организација, раководење или организирање
настани со видео игри; организација, раководење
и организирање коњски трки; организација,
раководење и организирање велосипедски трки;
организација, раководење и организирање трки со
чамци; организација, раководење и организирање
автомобилски трки; работа со лотарии; преводи;
јазично толкување; фотографија; обезбедување
аудио или видео студија; обезбедување спортски
објекти; обезбедување игри по пат на комуникација
со рачни уреди за игри со екран од течен кристал;
обезбедување игри по пат на комуникација со
машини што се активираат со метални пари;
обезбедување игри по пат на комуникација со
кориснички видео игри; обезбедување игри по
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пат на друг вид комуникација; обезбедување
информации за забава преку компјутерски
терминали; обезбедување објекти за забава;
обезбедување објекти за кино, шоу, драмска,
музичка или образовна обука; резервирање
седишта за шоу претстави; изнајмување спортска
опрема; изнајмување кинематографски машини и
апарати; изнајмување кино филмови; изнајмување
негативи; изнајмување позитиви; обезбедување
програми за кориснички видео игри; обезбедување
програми за рачни уреди за игри со екран од течен
кристал; обезбедување програми за машини за
видео игри што се активираат со метални пари;
изнајмување кориснички видео игри; изнајмување
играчки; изнајмување музички инструменти;
изнајмување камери; изнајмување оптички
машини и инструменти; изнајмување телевизори;
изнајмување книги; изнајмување радио апарати;
изнајмување грамофонски плочи или магнетни
ленти со звучни снимки; изнајмување магнетни
ленти со наснимени слики; изнајмување машини
и апарати за забава; изнајмување машини и
апарати за игри; изнајмување сликарски дела и
калиграфски изработки; обезбедување игри преку
телекомуникациска мрежа; обезбедување игри
преку комуникациска мрежа
(210) TM 2006/964

(220) 04/10/2006
(442) 31/12/2007

(731) Wm WRIGLEY Jr. Company
410 North Michigan Avenue, Chicago, Illinois
60611, US
(740) Бајалски Димитар, адвокат Ул. Ѓуро Ѓаковиќ бр.
72/1-1 1000 Скопје
(540)

PROFESSIONAL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 слаткарски производи, гуми за џвакање,
гуми за џвакање од кои се прават балончиња,
бомбони и бомбони со вкус на нане
(210) TM 2006/967

(220) 06/10/2006
(442) 31/12/2007

(731) PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC
680 North Lake Shore Drive, Chicago, Illinois
60611, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  ул. „Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
(540)

PLAYMATE
(551) индивидуална
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керамика; перници

кл. 17   каучук, гутаперка, гума, азбест, лискун и
производи од нив, што не се опфатени во другите
класи, полуфабрикати од пластични материјали,
материјали за подлошки, за затнување и за
изолација, свитливи неметални цевки, апликатори
за во бања (лепливи, нелизгачки задржувачи за
дното на кадата)

кл. 21   куќни или кујнски апарати и садови за
домаќинство (не се од благородни метали или
преслечени со нив), чешли и сунгери, четки (освен
сликарски четки), материјали за правење четки,
производи што се користат за чистење, челична
волна, сурово и полуобработено стакло (освен
градежно стакло), стакларија, порцелан, фајанс
и грнчарија, што не се опфатени со другите
класи, 3-Д додатоци (акцесорис) направени од
смола, пластика, стакло и керамика (поточно,
памучни топки/Ку-тип (Q-tip) држачи, ѕидни
држачи за лосиони, држачи за четки, држачи за
кутии со шамичиња, кошници за отпад, садови за
сапун и рамна чаша без сталак/шолја - исто така
нарекувана држач за четки за мејк-ап, држач за
импровизирани-четки за заби

кл. 20  мебел, огледала, рамки за слики, производи
од дрво, плута, трска, рогозина, врбови прачки,
рогови, коски, слонова коска, китови коски,
школки, килибар, седеф, морска пена и замена
на сите тие материјали, или од пластика, рачни
огледала, прстени за завеси за туш и стапови
(палки) направени од метал, смола, пластка и
керамика; перници
кл. 21 куќни или кујнски апарати и садови за
домаќинство ( не се од благородни метали или
преслечени со нив), чешли и сунгери, четки (освен
сликарски четки), материјали за правење четки,
производи што се користат за чистење, челична
волна, сурово и полуобработено стакло (освен
градежно стакло), стакларија, порцелан, фајанс
и грнчарија, што не се опфатени со другите
класи, 3-Д додатоци (акцесорис) направени од
смола, пластика, стакло и керамика (поточно,
памучни топки/Ку-тип (Q-tip) држачи, ѕидни
држачи за лосиони, држачи за четки, држачи за
кутии со шамичиња, кошници за отпад, садови за
сапун и рамна чаша без сталак/шолја - исто така
нарекувана држач за четки за мејк-ап, држач за
импровизирани-четки за заби
(210) TM 2006/968

(210) TM 2006/970

(220) 09/10/2006
(442) 31/12/2007

(731) PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC
680 North Lake Shore Drive, Chicago, Illinois
60611, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  ул. „Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
(540)

(220) 06/10/2006
(442) 31/12/2007

(731) PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC
680 North Lake Shore Drive, Chicago, Illinois
60611, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  ул. „Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
(540)

PLAYBOY
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 17 каучук, гутаперка, гума, азбест, лискун и
производи од нив, што не се опфатени во другите
класи, полуфабрикати од пластични материјали,
материјали за подлошки, за затнување и за
изолација, свитливи неметални цевки, апликатори
за во бања (лепливи, нелизгачки задржувачи за
дното на кадата)
кл. 20  мебел, огледала, рамки за слики, производи
од дрво, плута, трска, рогозина, врбови прачки,
рогови, коски, слонова коска, китови коски,
школки, килибар, седеф, морска пена и замена
на сите тие материјали, или од пластика, рачни
огледала, прстени за завеси за туш и стапови
(палки) направени од метал, смола, пластка и

Trgovski marki

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 17 каучук, гутаперка, гума, азбест, лискун и
производи од нив, што не се опфатени во другите
класи, полуфабрикати од пластични материјали,
материјали за подлошки, за затнување и за
изолација, свитливи неметални цевки, апликатори
за во бања (лепливи, нелизгачки задржувачи за
дното на кадата)
кл. 20  мебел, огледала, рамки за слики, производи
од дрво, плута, трска, рогозина, врбови прачки,
рогови, коски, слонова коска, китови коски,
школки, килибар, седеф, морска пена и замена
на сите тие материјали, или од пластика, рачни
огледала, прстени за завеси за туш и стапови
(палки) направени од метал, смола, пластка и
керамика; перници
кл. 21   куќни или кујнски апарати и садови за
домаќинство ( не се од благородни метали или
преслечени со нив), чешли и сунгери, четки (освен
сликарски четки), материјали за правење четки,
производи што се користат за чистење, челична
волна, сурово и полуобработено стакло (освен
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градежно стакло), стакларија, порцелан, фајанс
и грнчарија, што не се опфатени со другите
класи, 3-Д додатоци (акцесорис) направени од
смола, пластика, стакло и керамика (поточно,
памучни топки/Ку-тип (Q-tip) држачи, ѕидни
држачи за лосиони, држачи за четки, држачи за
кутии со шамичиња, кошници за отпад, садови за
сапун и рамна чаша без сталак/шолја - исто така
нарекувана држач за четки за мејк-ап, држач за
импровизирани-четки за заби
(210) TM 2006/972

(220) 10/10/2006
(442) 31/12/2007

(731) ТОМОВСКИ РИСТО
ул. Симеон Кавракиров бр. 10-1/4, MK
(540)

(540)

ARDENA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5    фармацевтски производи, кардио-васку–
ларни лекови
(210) TM 2006/978

(220) 10/10/2006
(442) 31/12/2007

(731) BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d
Danica 5, 48000 Koprivnica, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ   ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје
(540)

RAMED
(591) црвена, црна, сива и бела

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)
кл. 16   хартија, картон и производи од нив   кои
не се опфатени со другите класи, печатени
работи, книговезачки материјал, фотографии;
канцелариски материјал, лепила за канцелариска
и куќна употреба;   машини за пишување и
канцелариски прибор (освен мебел); материјали
за пакување, кои не се опфатени во другите класи;
печатарски букви, клишиња
(210) TM 2006/973

(220) 10/10/2006
(442) 31/12/2007

кл.   5 фармацевтски производи, кардио-васку–
ларни лекови
(210) TM 2006/979

(442) 31/12/2007
(731) BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d
Danica 5, 48000 Koprivnica, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ   ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(731) BONGRAIN S.A. (a French Societe Anonyme)

RAMZID

42 rue Rieussec, 78220 Viroflay, FR
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5    фармацевтски производи, кардио-васку–
ларни лекови

SALABIS

(210) TM 2006/980

(551) индивидуална
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; конзервирано, сушено и варено
овошје и зеленчук; желе, џемови, компоти;  јајца,
млеко, сирење, путер и млечни производи;  масти
за јадење и масла

(731) BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d
Danica 5, 48000 Koprivnica, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ   ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје
(540)

DONEZIL

(220) 10/10/2006
(442) 31/12/2007

(731) BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d
Danica 5, 48000 Koprivnica, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ   ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје

TM 2006/972

(220) 10/10/2006
(442) 31/12/2007

(510, 511)

(210) TM 2006/977

(220) 10/10/2006

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи, лекови за центра–
лниот нервен систем

Trgovski marki

Glasnik,

(210) TM 2006/981

(220) 10/10/2006

14/4,

MAMMPERSS

(731) BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d
Danica 5, 48000 Koprivnica, HR

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3    влажни шамичиња; шамичиња за едно–
кратна употреба

ALEDOX

кл. 5 хигиенски пелени и салвети; хигиенски
производи за лични цели за еднократна употреба;
женски влошки тампони

(551) индивидуална

кл. 16 бебешка пелена од хартија и целулоза за
еднократна употреба; носни шамивчиња од хартија
и целулоза за еднократна употреба; салфети од
хартија и целулоза; тоалетна хартија

(510, 511)
кл. 5  фармацевтски производи, коскено-мускулни
лекови
(210) TM 2006/982
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(540)

(442) 31/12/2007

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

str.181-321, dekemvri 2007 Skopje

кл. 25  пелени за бебиња (не се од хартија); пелени
за новороденчиња

(220) 10/10/2006
(442) 31/12/2007

(731) BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d

(210) TM 2006/985

(220) 12/10/2006
(442) 31/12/2007

Danica 5, 48000 Koprivnica, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ   ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(731) TGI Friday’s of Minnesota. Inc., a corporation
organized and existing according to the laws of
the State of Minnesota
4201 Marsh Lane , Carrollton, Texas 75007, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  ул. „Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

BONNA

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5  фармацевтски производи, коскено-мускулни
лекови
(210) TM 2006/983

(220) 10/10/2006
(442) 31/12/2007

(731) BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d
Danica 5, 48000 Koprivnica, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ   ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 ресторански и бар услуги
(210) TM 2006/986

(442) 31/12/2007

ZOLTEX

(731) TGI Friday’s of Minnesota. Inc., a corporation
organized and existing according to the laws of
the State of Minnesota

(551) индивидуална

4201 Marsh Lane , Carrollton, Texas 75007, US

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи, гастро-интес–
тинални лекови
(210) TM 2006/984

(220) 12/10/2006

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   ул. „Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
(540)

(220) 12/10/2006

Т.G.I. FRIDAY’S

(442) 31/12/2007
(731) ЗЕГИН ДООЕЛ Скопје
Ул. ‘’Народен фронт’’ бр.5-3/ 1, 1000, Скопје,
MK
(740) Друштво за деловни услуги ВИП АГЕНСИ ДОО
СКОПЈЕ  

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 ресторански и бар услуги

ул. „Владимир Комаров” 18А/1-5 1000 Скопје

Trgovski marki
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(210) TM 2006/987

(220) 12/10/2006

(540)

(442) 31/12/2007
(731) TGI Friday’s of Minnesota. Inc., a corporation
organized and existing according to the laws of
the State of Minnesota
4201 Marsh Lane , Carrollton, Texas 75007, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  ул. „Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

FUNGIZONE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за човекова упот–
реба

(540)

(210) TM 2006/993

FRIDAY’S

(442) 31/12/2007
(731) С енд Б Трејд Скопје

(551) индивидуална

улица Владимир Комаров број 18а/16 1000
Скопје, MK

(510, 511)
кл. 43 ресторански и бар услуги
(210) TM 2006/988

(220) 13/10/2006

(540)
(220) 12/10/2006
(442) 31/12/2007

(731) AL FAKHER FOR
AGENCIES CO., LTD

TOBACCO

TRADING

&

P.O. Box 911145, Amman 11191, JO
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје
(540)
(591) црвена, бела, жолта и сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32   пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци
(210) TM 2006/997

(220) 13/10/2006
(442) 31/12/2007

(551) индивидуална

(731) МАКПРОГРЕС ДОО

(510, 511)
кл. 16 хартија, картон и производи од нив, што
не се опфатени со другите класи; печатени
работи; книговезнички материјали; фотографии;
канцелариски материјал; лепила за канцелариска
и куќна употреба; сликарски прибор; четкички;
машини за пишување и канцелариски прибор
(освен мебелот) и материјали за инструкции и
настава (освен апарати), пластични материјали
за пакување (не се опфатени во другите класи);
печатарски букви; клишиња

ул. Илинденска бб 2310 Виница, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ   ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје
(540)

кл. 34 тутун; производи за пушачите; кибрити
(210) TM 2006/992

(220) 13/10/2006
(442) 31/12/2007

(731) E.R. Squibb & Sons, L.L.C. a Delaware Limited
Liability Company
Lawrenceville-Princeton Road, Princeton, New
Jersey 08540, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје

TM 2006/987

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29  млечни производи
кл. 30   какао, крем, чоколаден крем, вафли,
какао, какао (пијалоци врз база на какао), какао
(производи од какао), какао со млеко, пудинзи,
сладолед, сладолед (прашок за сладолед),
слаткарски производи, слатки, торти, чоколадни
пијалоци, чоколадно млеко/напивка/, чоколадо

Trgovski marki
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(210) TM 2006/998

(220) 16/10/2006

14/4,

S.A.

COMMERCIAL

кл. 5   фармацевтски производи; антисептици;
креми за лице

CLOTHING

SIROU STREET 153 49 ANTHOUSA ATHENS, GR
(740) РИСКОВСКИ   НАУМ, адвокат
Рузвелт” бр.67/ 13, 1000, Скопје

ул.”Франклин
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(210) TM 2006/1002

(220) 16/10/2006
(442) 31/12/2007

(731) Westcoast Contempo Fashions Ltd.

(540)

6700 Southridge Drive, burnaby, British Columbia,
CANADA V3N 5G3, CA
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

KENSIE
(551) индивидуална
(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 3  козметика и мириси за лична употреба

кл. 18  куфери и патни торби

кл. 14  накит и часовници

кл. 25  облека, чевли и капи

кл. 18   рачни чанти, чанти за преку рамо, мали
чанти, рачни торби, паричници, ранци, торбички
за појас, поштарски торби, несесери, тоалетни
торбички, багаж, чадори

кл. 28 производи за гимнастика и спорт
(210) TM 2006/999

(220) 16/10/2006

кл. 25   женска облека, особено здолништа, куси
панталони, панталони, фармерки, Капри пан–
талони, панталони со прерамки, фустани, поло
маици, плетени и волнени блузи, блузи, маици со
куси ракави, џемпери, џемпери на закопчување,
горни маички, маици со прерамки, долни маици,
корсети, јакни, палта, блејзери, кабаници,
костуми, долни тренерки, горни тренерки, блузи,
комбинезони, ракавици, ракавици без прсти,
шалови; трикотажа, особено чорапи, доколенки,
хулакопки; обувки и капи; машка облека, особено
панталони, фармерки, кошули, маици со куси
ракави, костуми, јакни, палта, џемпери, куси
панталони, долни тренерки, горни тренерки и
обувки

(442) 31/12/2007
(731) Милунка Пејоска
ул. Австралиска бр. 20 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) жолта, зелена, розова, бела, сива и црна
(551) индивидуална

кл. 35  услуги на продавница на мало во областа
на облека и додатоци

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи; антисептици;
креми за лице
(210) TM 2006/1000

(220) 16/10/2006
(442) 31/12/2007

(210) TM 2006/1003

(442) 31/12/2007
(731) CASTROL LIMITED
Wakefield House, Pipers Way, Swindon, Wiltshire
SN3 1RE, UK

(731) Милунка Пејоска
ул. Австралиска бр. 20 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(220) 16/10/2006

(740) ШПЕНД   ДЕВАЈА, адвокат бул.Крсте Мисирков
бр.61/1-5, 1000 Скопје
(540)

TECTION
(591) жолта, зелена, розова, бела, сива и црна
(551) индивидуална
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и масти за подмачкување; горива; нехемиски
адитиви за горива, подмачкувачи и масти,
соединенија за собирање прав со навлажување и
врзувањ; осветлувачи
(210) TM 2006/1004

(220) 16/10/2006
(442) 31/12/2007

(731) China Kweichow Moutai Distillery Co., Ltd
No. 4 East Mountain Lane, East Road of Outside
Loop, Guiyang City, Guizhou Province, CN

(210) TM 2006/1006

(220) 18/10/2006
(442) 31/12/2007

(731) Nintendo Co., Ltd.
11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyotoshi, Kyoto, JP
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  ул. „Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
(540)

WII

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

(540)

(510, 511)
кл. 25   - облека,   подвезици, држачи за женски
чорапи, градници (со прерамки), мидери, ремени
за облека, обувки, костуми за маскенбал, спортска
облека, спортски чизми

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33   виски, ликери, вино, жестоки алкохолни
пијалоци, вино од диво грозје, вино од сорго,
вињак, алкохол (овошен екстракт со алкохол),
алкохолни пијалоци (со исклучок на пиво), арак,
алкохол
(210) TM 2006/1005

(220) 17/10/2006
(442) 31/12/2007

(731) World-Wide Food Beverage Co Ltd
8 Beceshore Close, Blenheim Park, Moreton in
Marsh, Gloucestershire , GL56 9NB, UK
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5  безглутенски диететски супстанции
кл. 16  промотивни работи
кл. 25  облека, покривки за глава, обувки
кл. 32 безглутенско пиво; препарати за пдготву–
вање безглутенски пијалоци

TM 2006/1004

кл. 30 - кафе и какао,   непечено кафе (непре–
работено), чај, мирудии (за подобрување на
вкусот - обично сол и сл.),  мирудии (од ароматски
растителни материи), ароматски препарати за
храна (не се од есенцијални масла), лупен ориз,
лупен овес, лупен јачмен, брашно за храна, глутен
за храна,   житни препарати,   кинески полнети
кнедли (гиоза, зготвени), сендвичи, кинески парени
кнедли (шумаи, зготвени), суши, пржени топчиња
од тестена смеша со мали парчиња октопод
(такојаки), парени земички полнети со мелено месо
(нику-манџух), хамбургери (готови), пици (готови),
„ланчпакети” (готови), кифла-сендвичи со виршла
(готови), пити со месо (готови),  равиоли (готови),
слатки, леб и земички, смеши за слатки за брза
(инстант) подготовка, смеши за сладолед, смеши
за шербет,   тесто (паста) од бадеми, прашок за
квасец, ферментиран засладен ориз (коџи),
квасец, прашок за печење, мраз, средства за
сврзување за сладолед, прашоци за смекнување
месо за употреба во домаќинство, талог од саќе
(за храна), препарати за зацврстување матени
кремови
кл. 35  - рекламирање преку интернет,  огласување
и рекламирање, обезбедување информации
за рекламирање, издавање трговски жигови
(печати/марки), анализа на деловен менаџмент
или
деловна
консултација,
истражување
на пазарот, обезбедување информации за
продажба на стоки, деловен менаџмент за
хотели, изготвување финансиски биланси, услуги
за упатување, обезбедување информации за
вработување, услуги за аукции,   агенции за
увоз-извоз, организирање претплати за весници,
репродукција (размножување) на документи,  
услуги за стенографија, работа со компјутери,
машини за пишување, телекс апарати и други
слични канцелариски машини, транскрипција,  
архивирање (поднесување) документи или
магнетни ленти, прием на посетители во објекти
(згради), изнајмување рекламен материјал,
изнајмување   машини   за   пишување,   машини  
за  копирање  и  програми  за обработка на текст,
изнајмување машини за продавање
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кл. 38 - комуникација преку кориснички апарати
за видео игри, комуникација преку рачни апарати
за игри со екран од течен кристал, комуникација
преку машини за видео игри кои се активираат
со метални пари, пренесување пораки и слики
со компјутерска поддршка, пренесување на
дигитални податоци, комуникација преку мобилен
телефон, услуги за телекс, комуникација преку
компјутерски терминали, комуникација преку
телеграми,
комуникација
преку
телефон,  
пренесување информации преку факс, услуги
за повикување лица преку разгласни станици
или електронски пејџер, електронска пошта,
друг вид на телекомуникации (различни од
емитување),   обезбедување информации за
комуникации преку компјутерски терминали, со
употреба на компјутерска датотека, обезбедување
информации за комуникации преку компјутерски
терминали, обезбедување информации за
соопштување податоци, обезбедување пристап
до интернет, обезбедување     пристап     до    
комуникациски     мрежи     преку     компјутерски
терминали,
обезбедување
пристап
до
комуникациски мрежи (вклучително и интернет)
преку мобилен телефон, пренесување на слики
и звуци, телевизиско емитување, емитување
преку кабелска телевизија, радио емитување,
други видови на емитување, новински агенции,
изнајмување
телекомуникациска
опрема,
вклучително и телефонски и факс апарати,
обезбедување информации за телекомуникации
(различни од емитување)
кл. 42 - проектирање кориснички видео игри,
проектирање,
претворување
податоци
за
компјутерски
програми,
репродукција
на
компјутерски програми, проверка и потврдување
на корисници по пат на електронска комерција
преку централен компјутер, изнајмување магнетни
ленти, ЦД POM и ДВД POM складирање на
заштитни програми за компјутери и компјутерски
системи за кориснички видео игри, обработка
на информации со помош на компјутери,
проектирање, програмирање и одржување
на програми за машини за видео игри кои се
активираат со метални пари и кориснички
видео игри, обезбедување информации за
проектирање, програмирање и одржување на
компјутерски програми за заштита на системски
и компјутерски мрежи од неовластен пристап,
проектирање    на    компјутерски    софтвер,   
компјутерско   програмирање,   или одржување на
компјутерски софтвер, изнајмување компјутери,
обезбедување компјутерски програми преку
телекомуникации,   обезбедување компјутерски
програми, инсталирање на компјутерски софтвер
техничка поддршка (совети) кои се однесуваат
на изведба (перформанси), работење и т.н. на
компјутери, автомобили и други машини за кои е
потребно високо ниво на лично знаење, стручност
или искуство на лицата кои работат со нив, заради
постигнување на потребната прецизност при
работење со истите, обезбедување метеоролошки
информации,
архитектонско
проектирање,
премер, геолошки премер или истражување,
проектирање машини, апарати, инструменти
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(вклучително и нивни делови) или системи
составени од тие машини, апарати и инструменти,
испитување,    контрола    или    истражување    на    
фармацевтски    препарати, козметички препарати
или прехранбени производи, истражување
во областа на високоградбата или урбаното
планирање, испитување или истражување во
областа на заштита од загадување, испитување
или истражување во областа на електриката,
испитување или истражување во областа на
градежништвото, испитување,    контрола    или   
истражување   во   областа   на   земјоделството,
одгледување добиток или рибници, испитување   
или   истражување   во   областа   на   машините,   
апаратите инструментите, агенции или услуги
за посредување за одобрување авторски права,
агенции за социјално осигурување, изнајмување
мерни апарати, изнајмување лабораториски
апарати и инструменти, изнајмување инструменти
за цртање
(210) TM 2006/1007

(220) 18/10/2006
(442) 31/12/2007

(731) CHONGQING
LTD.

CHANGAN

AUTOMOBILE

CO.,

260 JIANXIN EAST ROAD, JIANGBEI DISTRICT,
CHONGQING, CN
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ   ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12   приколки (возила), автомобили, приколки
за живеење, коли за спиење, коли, шасии за
возила, спојки за копнени возила, автомобилски
каросерии, мотори за копнени возила, волани
(управувачи) за возила
(210) TM 2006/1015

(220) 19/10/2006
(442) 31/12/2007

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
ЛОЗАР ПЕЛИСТЕРКА АД
бул. Кочо Рацин бр. 97 Скопје, MK

TM 2006/1015
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(210) TM 2006/1018

(540)

(220) 19/10/2006
(442) 31/12/2007

(731) THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY
1144 East Market Street, Akron, Ohio 44316, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје
(540)

DURASEAL TECHNOLOGY

(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална

кл. 32  минерална вода
(210) TM 2006/1016

(510, 511)
кл. 12  гуми

(220) 19/10/2006
(442) 31/12/2007

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
ЛОЗАР ПЕЛИСТЕРКА АД
бул. Кочо Рацин бр. 97 Скопје, MK
(540)

(210) TM 2006/1019

(220) 20/10/2006
(442) 31/12/2007

(731) Bristol-Myers Squibb Company,
corporation

a Delaware

345 Park Avenue, New York, New York 10154, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје
(540)

BEPLITUDE
(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 5
фармацевтски препарати за човекова
употреба на луѓето

кл. 32  минерална вода
(210) TM 2006/1017

(220) 19/10/2006

(210) TM 2006/1020

(220) 20/10/2006
(442) 31/12/2007

(442) 31/12/2007
(731) Mустафа Шерафедин СИНГЕР ДООЕЛ увозизвоз Скопје

(731) Bristol-Myers Squibb Company,
corporation

a Delaware

345 Park Avenue, New York, New York 10154, US

Мито Хаџивасилев Јасмин 16/11, MK

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје

(540)

(540)

IXEMPRA
(551) индивидуална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 7  машини за шиење
кл. 37 поправка на машини за шиење (сервиси–
рање)

(510, 511)
фармацевтски препарати за човекова
кл. 5
употреба на луѓето
(210) TM 2006/1034

(220) 26/10/2006
(442) 31/12/2007

(731) ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju,
trgovinu i usluge ZAGREB
ulica Marijana Cavica br. 1, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ   ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје

TM 2006/1016
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(591) црвена и нијанси на црвена, жолта и нијанси на
жолта, зелена и нијанси на зелена, сина и нијанси
на сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5   фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби, забарски смоли; средства за  дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди,
хербициди

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29  маргарин
(210) TM 2006/1050

(210) TM 2006/1053
(220) 30/10/2006
(442) 31/12/2007

(731) NOVO NORDISK A/S
2880 Bagsvaerd, DK
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  ул. „Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(220) 31/10/2006
(442) 31/12/2007

(731) MITSUBISHI KAGAKU MEDIA CO., Ltd.
31-19, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokio, JP
(740) Бајалски Димитар, адвокат Ул. Ѓуро Ѓаковиќ бр.
72/1-1 1000 Скопје
(540)

(540)

НОВОРАПИД
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 анти-дијабетски препарати
(210) TM 2006/1051

(220) 30/10/2006
(442) 31/12/2007

(731) Farmasvis dooel
ul. Londonska 19/3/6 1000, Skopje , MK
(540)

FENOLIP
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5  фармацевтски производи
(210) TM 2006/1052

(220) 30/10/2006
(442) 31/12/2007

(731) WYETH HOLDINGS CORPORATION A Maine
corporation
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940,
US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје
(540)

Trgovski marki

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9   магнетски медиуми за податоци; оптички
медиуми за податоци; медиуми за складирање
податоци, флопи дискети; оптички дискети;
универзални УСБ стикови за складирање
на податоци; касети за чување на компакт
дискови и дигитални разни дискови: флеш
мемориски картички; читачи на флеш картички;
адаптери за флеш картички; двигатели на хард
дискови; компјутери; компјутерски софтвер;
компјутерски периферни уреди; компјутерски
тастатури; глувчиња за компјутери; перничиња за
компјутерски глувчиња; филтри за компјутерски
екрани кои штитат од блештење; раствори
и дискети за чистење на копјутерски глави;
прекривки за компјутери против прашина; ташни за
носење лаптоп комјутери; компјутерски интерфејс
картички; портабл касетофони и рекордери;
слушалки; ѕвучници; микрофони; батерии;
електрични, научни, контролни, спасувачки и
образовни и надгледни апарати и инструменти ;
спроводни, свртувачки, преносни, акумулаторски,
регулаторски или командни електрични апарати
и инструменти; апарати за снимање, npенoc
или репродукција на звук или слика; автоматски
машини за продавање и механизми за апарати кои
работат со уфрлување паричка; каси, сметачки
машини и опрема за обработка на податоци;
апарати за гаснење пожар
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(210) TM 2006/1055

(220) 31/10/2006

(540)

(442) 31/12/2007
(731) Kraft Foods Schweiz Holding AG
Bellerivestrasse 203, CH-8008 Zurich, CH
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
какао, чоколада, напивки од какао,
кл. 30
чоколадни напитоци и препарати за таквите
напитоци, чоколадни слатки
(210) TM 2006/1056

(220) 31/10/2006
(442) 31/12/2007

(731) KRAFT FOODS SCHWEIZ HOLDING AG
Bellerivestrasse 203, CH-8008 Zurich, CH

(591) светла и темно портокалова, портокалова, жолта,
жолто зелена, светло и темно зелена, светло сина,
светло и темно кафена, црвена, црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29  масло од тиква

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2006/1058

(220) 31/10/2006
(442) 31/12/2007

(731) Друштво
за
производсво,
трговија
и
услуги”ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ” ДООЕЛ експортимпорт с.Романовце 1322 Куманово, MK
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30   какао, чоколада, напивки од какао,
чокаладни напитоци и препарати за таквите
напитоци, чоколадни слатки
(210) TM 2006/1057

(220) 31/10/2006
(442) 31/12/2007

(731) ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju,
trgovinu i usluge, Zagreb
ul. Marijana Cavica br.1, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ   ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје

(591) црвена, бела, златна и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30  кафе
кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалок
(210) TM 2006/1059

(220) 31/10/2006
(442) 31/12/2007

(731) Друштво
за
производсво,
трговија
и
услуги”ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ” експорт-импорт
с.Романовце 1322 Куманово, MK

TM 2006/1055
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(510, 511)
кл. 9 апарати за снимање, пренос и репродукција
на звук или слика, магнетски носачи на податоци,
дискови за снимање, машини за сметање и опрема
за обработка на податоци и компјутери
кл. 11 апарати за осветлување, греење, произ–
водство на пареа, варење (готвење), ладење,
сушење, вентилација
(210) TM 2006/1062

(220) 01/11/2006
(442) 31/12/2007

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
ГТД Гоце ДООЕЛ увоз-извоз

(591) црвена, бела, златна и црна

ул. Васил Ѓоргов- Капиштец бр. 83 дел 5 зг.11/1 Скопје, MK

(551) индивидуална
(510, 511)

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје  Ул. Апостол
Гусларот 3, 1000, Скопје

кл. 30  кафе
кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалок
(210) TM 2006/1060

(540)

(220) 31/10/2006
(442) 31/12/2007

(731) Друштво
за
производсво,
трговија
и
услуги”ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ” ДООЕЛ, експортимпорт
с.Романовце 1322 Куманово, MK

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 апарати за снимање, пренос и репродукција
на звук или слика, магнетски носачи на податоци,
дискови за снимање, машини за сметање и опрема
за обработка на податоци и компјутери

(540)

кл. 11   апарати за осветлување, греење, произ–
водство на пареа, варење (готвење), ладење,
сушење, вентилација
(210) TM 2006/1064

(220) 01/11/2006
(442) 31/12/2007

(591) бела, сина и жолта

(731) MERCK KGaA,

(551) индивидуална

Frankfurter Strasse 250, Darmstadt, DE

(510, 511)
кл. 30 кафе

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат Ул. „Љубљанска’’ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје

кл. 43  подготвување храна и пијалоци

(540)

(210) TM 2006/1061

(220) 01/11/2006

EPIPEN

(442) 31/12/2007
(731) Друштво за производство, трговија и услуги
ГТД Гоце ДООЕЛ увоз-извоз
ул. Васил Ѓоргов- Капиштец бр. 83 дел 5 зг.11/1 Скопје, MK
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје  Ул. Апостол
Гусларот 3, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална

Trgovski marki

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5   фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за  дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди
кл. 10 медицински, хируршки, забарски и вете–
ринарни апарати и инструменти, вештачки
екстремитети, очи и заби, ортопедски производи,
хируршки материјали за шиење
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(210) TM 2006/1067

(220) 02/11/2006

диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби; забарски смоли; средства за  дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди,
хербициди

(442) 31/12/2007
(731) S.C. Johnson Europe B.V.
Groot Mijdrechtstraat 81, 3640 AB Mijdrecht, NL
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје

(210) TM 2006/1070

(540)

(220) 02/11/2006
(442) 31/12/2007

(731) Fresenius Kabi AG
Friedrichstr. 2-6 60323 Frankfurt am Main, DE
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје
(540)

(591) црвена, бела и сива
(551) индивидуална

VITALIPID

(510, 511)
кл. 5 препарати за убивање и уништување
штетници; инсектициди; заштитувачи од молци;
средтства што ги одбиваат инсектите
(210) TM 2006/1068

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби; забарски смоли; средства за  дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди,
хербициди(сите производи од класата 5, освен за
дентални продукти)

(220) 02/11/2006
(442) 31/12/2007

(731) Fresenius Kabi AG
Friedrichstr. 2-6 60323 Frankfurt am Main, DE
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2006/1071

ADDAMEL

(442) 31/12/2007
(731) Друштво за производство, трговија и услуги
ВЕТЕРИНАР ДОО експорт-импорт Гевгелија

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби; забарски смоли; средства за  дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди,
хербициди
(210) TM 2006/1069

(220) 02/11/2006

7-Ми Ноември бр. 75, Гевгелија, MK
(540)

(220) 02/11/2006
(442) 31/12/2007

(731) Fresenius Kabi AG
Friedrichstr. 2-6 60323 Frankfurt am Main, DE
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје
(540)

PEDITRACE

(591) бела и црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29  јајца
(210) TM 2006/1072

(220) 03/11/2006
(442) 31/12/2007

(731) PODRAVKA prehrambena industrija d.d.
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;

TM 2006/1067

Ante Starcevica 32, HR-48000 Koprivnica, HR
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  ул. „Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
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(540)

ALGENA

VERBATIM

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки; конзервирано, сушено и варено
овошје и зеленчук; желе(пелте), џемови, компоти;
јајца, млеко и млечни производи; масла и масти
за јадење

кл. 9 магнетски медиуми за податоци; оптички
медиуми за податоци; медиуми за складирање
податоци, флопи дискети; оптички дискети;
универзални УСБ стикови за складирање податоци;
касети за чување компакт дискови и дигитални
разни дискови: флеш мемориски картички;
читачки на флеш картички; адаптери за флеш
картички; двигатели на хард дискови; компјутери;
компјутерски софтвер; компјутерски периферни
уреди; компјутерским тастатури; глувчиња за
компјутери; перничиња за компјутерски глувчиња;
филтри за компјутерски екрани што штитат
од блештење; раствори и дискети за чистење
копјутерски глави; прекривки за.компјутери против
прашина; чанти за носење лаптоп комјутери;
компјутерски интерфејс картички; портабал
касетофони и рекордери; слушалки; звучници;
микрофони;
батерии;
електрични,
научни,
контролни, спасувачки и образовни и надгледни
апарати и инструменти; спроводни, раздвојувачки,
преносни, акумулаторски, регулаторски или
командни електрични апарати и инетрументи;
апарати за снимање, пренос или репродукција
на звук или слика; автоматски машини за
продавање и механизми за апарати што работат
со уфрлување паричка; каси, сметачки машини
и опрема за обработка на податоци; апарати за
гасенење пожар

кл. 30  кафе, чај, какао,  шеќер, ориз, тапиока, саго,
замена за кафе; брашно и производи од жита, леб,
колач, слатки, сладолед;     мед, меласа; квасец,
прашок за печење,  сол, сенф, оцет, сосoви (како
мирудии), мирудии; мраз
кл. 32 пиво; минерална и сода води како и други
безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и
овошни сокови; сирупи и други препарати за
производство на пијалаци
(210) TM 2006/1073

(220) 03/11/2006
(442) 31/12/2007

(731) Smithers-Oasis Company
2020 Front Street, Suite 301, Cuyahoga Falls,
Ohio 44221, US
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2006/1078

(220) 06/11/2006
(442) 31/12/2007

(731) Здравствена
организација,
лабораторија ФИТОФАРМ Скопје

ул. Киро Димишков 40б, 1000 Скопје, MK

(551) индивидуална

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје

(510, 511)
кл. 17 фенолна пена за аранжирање цвеќиња
што се продава во блокови, платна, во пластични
решетки со пластична основа, на пластика,
хартија, или на уретинска основа, за стабилност
и/ или да содржи вода и да биде свиткана или
не во пластика за да задржи влага, во држачи за
цвеќе, на држачи и во вазни; уретински блокови
пена, платна и сечени и формирани облици
(210) TM 2006/1075

(220) 06/11/2006
(442) 31/12/2007

(731) MITSUBISHI KAGAKU MEDIA CO., Ltd.
31-19, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo, JP
(740) Бајалски Димитар, адвокат Ул. Ѓуро Ѓаковиќ бр.
72/1-1 1000 Скопје

Trgovski marki

Галенска

(540)

IVILEN
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи, помошни лековити
сретства
(210) TM 2006/1084

(220) 08/11/2006
(442) 31/12/2007

(731) ОХИС ПРОИЗВОДСТВО ДООЕЛ, СКОПЈЕ
Првомајска б.б., MK

TM 2006/1084
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(540)

(540)

EMELA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 бомбони, карамел бомбони
кл. 35  трговски дејности
кл. 43  услужни дејности за снабдување со храна
и пијалоци
(210) TM 2006/1092

(220) 09/11/2006
(442) 31/12/2007

(731) Checkpoint Systems, Inc.
101 Wolf Drive, P.O. Box 188 Thorofare, NJ 08086,
US

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3   средства за белење и други супстанци за
перење, препарати за чистење, полирање, триење
и нагризување, сапуни, производи за миење,
одмастување, дезодорирање, дезинфекција,
парфимерија, козметички производи
(210) TM 2006/1086

(220) 08/11/2006
(442) 31/12/2007

(731) EУРОМИЛК ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО експортимпорт
ул. Лисец бб 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ   ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29  млеко и млечни производи
кл. 35 трговски дејности
(210) TM 2006/1088

(220) 08/11/2006
(442) 31/12/2007

(731) А.Д. МАКПРОМЕТ- Штип
ул. Брегалничка бб. 2000 Штип, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ   ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје

TM 2006/1088

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје
(540)

CHECKPOINT
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 компјутерски софтвер за употреба во
малопродажбата и техничко производство на
информатички материјал, имено, компјутерски
софтвер за одредување на цените на производите;
електронски системи за обезбедување и надзор
кои содржат магнетни сензори, магнетни таблички
и уреди за деактивирање на магнетните таблички;
електронски системи за контрола на пристап
кои служат за обезбедување на средствата на
претпријатието, имено, картички за контрола
на пристапот, уреди за читање на картичките за
контрола на пристапот, компјутери за работа и
контрола на електронските системи за контрола
на пристапот и компјутерски програми за
функционирање на електронскиот систем за
контрола на пристапот; телевизиски системи
со затворено коло кои се наменети за следење
на срествата и кои опфаќаат телевизори,
контролери, камери и компјутери за работење и
контрола на телевизиските системи со затворено
коло; системи за идентификација на радио
фреквенција и системи за надзор, наменети
за набљудување на локацијата и контрола над
средствата, кои се состојат од уреди за читање
на радио фреквенцијата, таблички - носачи на
радио фреквенција и компјутерски програми за
работење со системот за идентификација на
радио фреквенција и системот за набљудување.
кл. 16   систем за употреба во малопродажбата,
наменети
за
обезбедување
информации
за производи, имено системи за писмена   
малопродажна   промоција   наменети   за   употреба   
во рачното производство на информации за
производи, при што наведените    системи    се   
состојат   од   хартиени    и   картонски производи,

Trgovski marki

Glasnik,

имено, пенкала, канцелариски материјал, печатени
или бланко постери, печатени или бланко знаци,
печатени листови и печатени модели (мостри) за
обесување во продажните простории, наменети за
промоција на продажбата; системи за приоритет
на купувачите, наменети за одредување на редот
кај купувачите, при што наведените системи се
состојат од печатени ливчиња за одредување   
на    редоследот    на    купувачите,    држачи    за   
печатени ливчиња за одредување на редоследот
на купувачите и табли за екранско прикажување;
рачни системи: за печатени етикети наменети за
етикетирање на производи што се состојат од
печатени етикети кои не се од текстил, специјални
мастила кои се користат во маркерите за цени и се
наменјети за обележување на етикетите, машини
за етикетирање, уреди за издавање на етикети,
печатарски букви, полначи на мастило; и валци за
мастило наменети за промоција на продажбата, за
рекламирање и за набљудување на производите
во продавниците на мало.
(210) TM 2006/1093

(220) 09/11/2006

14/4,

str.181-321, dekemvri 2007 Skopje

287

(540)

SHINE BLACK LABEL SERIES
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9  подвижни апарати за комуникација, особено,
радиа, микротелефонска комбинација, воки-токи,
сателитски телефони, теристријални телефони,
дигитални мобилни телефони
(210) TM 2006/1103

(220) 13/11/2006
(442) 31/12/2007

(731) Друштво
за
производство,
трговија,
угостителство и услуги ДАРД КОЗМЕТИКС
ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
ул.„Антон Попов” бр.163/3-6, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(442) 31/12/2007
(731) Metro International S.A.
11, Boulevrd Royal, L-2449 , LU
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)
хартија, картон и производите од тие
кл. 16
материјали што не се опфатени со други класи;
весници, масописи, лечатени материјали и други
печатени публикации; книговезачки материјали,
фогографии; прибор за (пишување; лепила
за каицелариска и куќна употреба, сликарски
прибор; сликарски четки; машини за пишување и
канцелариски прибор (освен мебелот); опрема за
образование и обука (со исклучок на апаратите);
лластични.апарати за пакување (што не се
опфатени со другите класи); печатарски=букви;
клишиња
кл. 41 обука, стручно оспособување; разонода;
спортски и културни актиености; објавување
аклучително објавување весници и часописи
(210) TM 2006/1096

(220) 10/11/2006
(442) 31/12/2007

(731) LG Electronics Inc.
20 Yoido-dong, Yongdungpo-gu, Seoul, KP
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

Trgovski marki

(510, 511)
кл. 3   средства за белење и други супстанции за
перење. препарати за чистење, полирање, триење
и нагризување, сапуни, алмшта (производи за
закиснување на алишта), апишта (средства
за парфимирање на алиштата), амонијак
користен како средство за миење, белење
(сода за белење), бои (производи и средства за
отстранување иа бои); детергенти различни о’д
оние.кои се користатво медицината или во текот
на производни процеси, производи за избелување
производи и средстваза отстранување на коризија,
креми за полирање, омекнувачи, препарати за
отнување на одводките цевки, перење (средстваза перење), производи за чистење со триење,
средства за плавење на алиштата, сапуни, сапуни
за дезинфекција, сапуни за’дезодорирање,
сапуни за миење, скроб /штиркање/, средства
за отстранување на каменец /за домаќинство/,
средствазачистење флеки, лроизводи за чистење
флеки од мрснотии, средства за миење на садови
(рачно и машинско), детергенти за перење алишта
(рачно и машинско)

TM 2006/1103
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(210) TM 2006/1104

кл. 41   образовни услуги, подготвување на наста–
вата, забава, спортски и културни активности.

(220) 14/11/2006
(442) 31/12/2007

кл. 42   научни и технолошки услуги истражувања
и планирања кои се однесуваат на истите;
услуги за индустриски анализи и истражувања;
проектирање и развој на компјутерски хардвер и
софтвер; правни услуги

(731) АМТОС АД СКОПЈЕ
Бул. Кузман Ј. Питу бр. 28/24, 1000 Скопје, MK
(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПJЕ  
бул. „Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8, 1000,
Скопје

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци;
привремено сместување

(540)

кл. 44   медицински услуги; ветеринарски услуги;
хигиенска нега и нега на убавината на     луѓето    
или    животните;    услуги    од    областа    на    
земјоделството, градинарството и шумарството.
кл. 45 лични и општествени услуги што ги даваат
трети лица за задоволување на потребите на
поединците; безбедносни услуги за заштита на
имот и лица.
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 6    обични метали и нивните легури; метални
градежни
материјали;
метални
преносни
конструкции; метални материјали за железнички
шини; жици и кабли од обичен метал; браварски
производи, мали метални производи; метални
цевки; каси; производи од метал кои не се
опфатени - со други класи, руди.
кл. 16    хартија, картон и производите од нив
кои не се опфатени со другите класи; печатени
работи; книговезнички материјал; фотографии,
канцелариски материјал; лепила за канцелариска
и куќна употреба; машини за пишување и
канцелариски прибор (освен мебелот); материјали
за пакување, кои не се опфатени со другите класи,
печатарски букви, клишиња.

(210) TM 2006/1105

(442) 31/12/2007
(731) Medochemie Ltd.
Constantinoupoleos Str.1-10,
Limassol CY-3505, CY

P.O.Box

1409

(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

MEDODARONE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5
фармацевтски препарати за хумана
употреба; фармацевтски, ветеринарни и хигиенски
производи; 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

кл. 20  мебел, огледала, рамки за слики; производи
од дрво, плута, трска, рогозина, врбови прачки,
рогови*     слонова коска, китови коски, школки,
килибар, седеф,морска пена и замена на сите тие
материјали, или од пластика.
кл. 21    куќни или кујнски апарати и садови за
домаќинството, (кои не се од благородни метали
или преслечени со нив); чешли и сунгери; четки
(освен сликарски четки); материјали за правење
четки; производи кои се користат за чистење;
челична волна; сурово и полуобработено стакло
(освен градежно стакло); стакларија, порцелан,
фајанс и грнчарија кои не се опфатени со другите
класи.

(220) 14/11/2006

(210) TM 2006/1107

(220) 15/11/2006
(442) 31/12/2007

(731) Друштво
за
производство,
трговија,
угостителство и услуги ДАРД КОЗМЕТИКС
ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
ул.„Антон Попов” бр.163/3-6, 1000 Скопје, MK

кл. 35   огласување,  водење  на  работење,  упра–
вување  со  работи,  канцелариски работи.

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

кл. 36   осигурување, финансиски работи, моне–
тарни работи, работи поврзани за

(540)

недвижен имот.
кл. 37   градежни конструкции, поправки, инстала–
циски услуги
кл. 38   телекомуникации
кл. 39  транспортни услуги, пакување и складирање
стока, организирање патувања
кл. 40   обработка на материјали

TM 2006/1104

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3  паста за заби

Trgovski marki

Glasnik,

(210) TM 2006/1109

14/4,

(220) 16/11/2006

(731) Metro International S.A.
11, Boulevrd Royal, L-2449 , LU

(540)
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прочистувачи за    воздух, влажначи за воздух,  
тостери,    електрични калапи за колачиња,
апарати и инсталации за сушење, кабини за
сушење, сушилници, делови и опрема за сите
погоренаведени производи.

(442) 31/12/2007

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

str.181-321, dekemvri 2007 Skopje

(210) TM 2006/1111

(220) 16/11/2006
(442) 31/12/2007

METRO EXPRESS

(731) Checkpoint Systems, Inc.
101 Wolf Drive, P.O. Box 188 Thorofare, NJ 08086,
US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 хартија, картон и производи од тие
материјал што не се опфатени со другите класи;
весници, часописи, печатени материјали и други
печатени публикации; книговезачки материјали;
фотографии; прибор за пишување; лепила
за канцелариска и куќна употреба, сликарски
прибор; сликарски четки; машини за пишување
и канцелариски прибор (освен мебел); опрема за
образование и обука (со исклучок на апаратите);
пластични апарати за пакување (што не се
опфатени со другите класи); печатарски букви;
клишиња
кл. 41 обука, стручно оспособување; разонода;
спортски и културни активности; објавување;
вклучително објавување на весници и часописи

(540)

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

кл. 7  машини за миење садови и делови за нив
особено корпи; машини за перење, сушалки,
цедење, (машини за цедење), машини за сушење
како центрифуги, валци ка пеглање, машини за
пеглање, електрични маталки за домаќинството,
електрични мелници за домакинството, електрични
мешалки, мачкалки, машини /електрични апарати
за ситнење и мешање на намирници/, мешалки /
миксери/, машини за миксирање храна, процесори
за храна, електрична машина за сечење, машина
за мелење (дробење), делови и опрема за сите
погоре наведени производи.

кл. 9 компјутерски софтвер за употреба во
малопродажбата и техничко производство на
информатички материјал, имено, компјутерски
софтвер за одредување на цените на производите;
електронски системи за обезбедување и надзор
кои содржат магнетни сензори, магнетни
таблички и уреди за деактивирање на магнетните
таблички; електроноки системи за контрола
на пристап кои служат за обезбедување на
средствата на претпријатието, имено, картички
за контрола на пристапот, уреди за читање на
картичките за контрола на пристапот, компјутери
за работа и контрола на електронските системи
за контрола на пристапот; компјутерски програми
за функционирање на електронскиот систем за
контрола на пристапот; телевизиски системи
со затворено коло кои се наменети за следење
на средствата и кои опфаќаат телевизори,  
контролери, камери и компјутери за работење и
контрола на телевизиските системи со затворено
коло; системи за идентификација на радио
фреквенција и системи за надзор, наменети
за набљудување на локацијата и контрола над
средствата, кои се состојат од уреди за читање
на радио фреквенцијата, таблички - носачи на
радио фреквенција и компјутерски програми за
работење со системот за идентификација на
радио фреквенција и системот за набљудување

фрижидери, замрзнувачи, шпорети,
кл. 11
скари, рерни, микробранова печка, инсталации и
апарати за климатизација, вентилатори, плински
шпорет, плочи на камин, плочи за греење,
апарати за прочистување на водата, електричен
чајник, машини за подготвување  греачи на вода,

кл. 16  Системи за употреба во малопродажбата,
наменети
за
обезбедување
информации
за производи, имено системи за писмена   
малопродажна   промоција наменети за употреба
во рачното производство на информации за
производство, при што наведените системи се

(210) TM 2006/1110

(220) 16/11/2006
(442) 31/12/2007

(731) Aktiebolaget Electrolux
SE-105 45 Stockholm, SE
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

BEEP PROTECT
(551) индивидуална
(510, 511)
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состојат од хартиени и картонски производи,
имено, пенкала, канцелариски материјал, печатени
или бланко постери, печатени или бланко знаци,
печатени листови и печатени модели (мостри) за
обесување во продажните простории, наменети за
промоција на продажбата; системи за приоритет
на купувачите, наменети за одредување на редот
кај купувачите, при што наведените системи се
состојат од печатени ливчиња за одредување на
редоследот на    купувачите, држачи за печатени
ливчиња за одредување на редоследот на
купувачите и табли за екранско прикажување;
рачни системи за печатени етикети наменети за
етикетирање на производи, кои се состојат од
печатени етикети кои не се од текстил, специјални
мастила кои се користат во маркерите за цени и се
наменети за обележување на етикетите, машини
за етикетирање, уреди за издавање на етикети,
печатарски букви, полначи на мастило и валци за
мастило наменети за промоција на продажбата, за
рекламирање и за набљудување на производите
во продавниците на мало
(210) TM 2006/1132

земјени производи не вклучени во другите класи,
неелектрични машини за кафе
кл. 25  облека, обувки, прекривки за глава
кл. 30 кафе, чај, какаo шеќер, ориз, тапиока, саго,
замена за кафе; брашно и производи од жита,
леб, сладолед, мед, меласа; квасец, прашок за
печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии),
мирудии; мраз, напитоци на база на кафе, какао
и чоколадо
кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалоци
за човечка потрошувачка; ресторани, кафетерии,
привремено сместување
(210) TM 2006/1142

(220) 29/11/2006
(442) 31/12/2007

(731) ГОДА КОМПЈУТЕРИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
бул. Јане Сандански бр. 59/1-13, Скопје, MK
(540)

(220) 24/11/2006
(442) 31/12/2007

(731) FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE
COLOMBIA
Calle 73, No.8-13, Bogota, CO
(740) Бајалски Димитар, адвокат Ул. Ѓуро Ѓаковиќ бр.
72/1-1 1000 Скопје
(540)

(591) црвена, жолта, бела, сина и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 хартија, картон и производите од нив
што не се опфатени со другите класи, печатени
работи, книговезнички материјал, фотографии,
канцелариски материјал, лепила за канцелариска
и куќна употреба, машини за пишување и
канцелариски прибор (освен мебел), материјали
за пакување што не се опфатени во другите класи,
печатарски букви, клишиња

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16   хартија, картон и производи направени
одовие материјали, не вклучени во други класи;
печатени материјали; книговезни материјали;
фотографии; канцелариски материјал; адхезиви
за канцелариски материјал и за употреба во
домаќинството; материјали за потребите на
сликарите; сликарски четки; машини за пишување
и канцелариски реквизити (освен мебел);
материјал за инструкции и предавање (освен
апарати); пластични материјали за пакување (не
вклучени во другите класи); карти за играње;
типови на печатари, печатарски блокови
кл. 18 кожа или имитација на кожа, и производи
направени од овие материјали a не вклучени во
другите класи; кожа од животни, крзна; ковчези
и патнички торби; чадори, чадори за сонце и
бастуни; камшици, узди и самар
кл. 21  садови и кутии за домаќинството или за во
кујна (не се од скапоцени метали или обвиткани
со нивен слој); чешли и сунѓери; четки (освен
сликарски четки); материјали за изработка на
четки; артикли за чистење; жица за стругање;
необработено или полуобработено стакло
(освен стакло за згради); стакларија, порцелан и

TM 2006/1132

кл. 35 огласување, водење на работење, управу–
ваљње со работи, канцелариски работи
(210) TM 2006/1143

(220) 29/11/2006
(442) 31/12/2007

(731) CASTROL LIMITED
Weakfield House, Pipers Way Swindon, Wiltshire
SN3 1RE, UK
(740) ШПЕНД   ДЕВАЈА, адвокат бул.Крсте Мисирков
бр.61/1-5, 1000 Скопје
(540)

ENDURON
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 4 индустриски масла и масти; мазива; масла
и масти за подмачкување; горива; нехемиски

Trgovski marki

Glasnik,

адитиви за горива, подмачкувачи и масти;
соединенија за собирање прашина, навлажување
и подмачкување; осветлувачи
(210) TM 2006/1144

(220) 29/11/2006
(442) 31/12/2007

(731) CASTROL LIMITED

14/4,

(540)

FIDARIS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5   фармацевтски препарати за третирање и
превенција на атеросклероза

(442) 31/12/2007

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

(510, 511)
кл. 4 индустриски масла и масти; подмачкувачи;
масла и масти за подмачкување; горива; адитиви
за горива, подмачкувачи и масти; композиции
за апсорбирање прашина, навлажнување и
сврзување; осветлувачи
(220) 30/11/2006

(540)

ROGE CAVAILLES
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3   средства за белење и други супстанции
за перење; препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување; сапуни, парфимерија,
етерични масла; козметички производи, лосиони
за коса; препарати за нега на забите

(442) 31/12/2007
(731) ORGANON AGENCIES B.V. Weth van Eschstraat
1 PO Box 20 5340 BH Oss , NL
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат Ул. „Љубљанска’’ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје

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

(540)

ORGAMETRIL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски   и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди
кл. 10 медицински, хируршки, забарски и ветери–
нарни апарати и
инструменти, вештачки екстремитети, очи и заби,
ортопедски производи, хируршки материјали за
шиење
(210) TM 2006/1146

(220) 30/11/2006
(442) 31/12/2007

(731) AstraZeneca AB
Vastra Malarehamnen 9, S-151 85 Sodertalje, SE
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје
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(220) 01/12/2006

Via Pellicceria, 8 Firenze, IT

индивидуална

(210) TM 2006/1145

(210) TM 2006/1162

(731) Societa Italo Britannica L. Manetti- H. Roberts &
C.p.a.

MAGNATEC
(551)
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Wakefield House, Pipers Way, Swindon, Wiltshire
SN3 1RE, UK
(740) ШПЕНД   ДЕВАЈА, адвокат бул.Крсте Мисирков
бр.61/1-5, 1000 Скопје
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(210) TM 2006/1163

(220) 01/12/2006
(442) 31/12/2007

(731) PODRAVKA prehrambena industrija d.d.
Ante Starcevica 32, HR-48000 Koprivnica, HR
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  ул. „Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
(540)

OD SRCA SRCU
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29  супи; концентрати за супи; супи од месни
концентрати; супи од зеленчук (состојки за
пoдготвување супи од зеленчук); супи од зелен;
супи, чисти (бистри), месни, /бујон/
кл. 35   огласување и рекламирање; водење
комерцијални работи; комерцијална админис–
тација; канцелариски работи

TM 2006/1163
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(210) TM 2006/1164

(220) 01/12/2006

за   играње, инструменти за пишување.

(442) 31/12/2007

кл. 39 транспортирање на производи, патници
и патувачи по воздушен пат; авионски и
шпедитерски услуги; аеродромски чек-ин | (checkin) услуги; аранжирање и транспортирање на
производи, патници и патувачи по земја и вода;
авионсќи услуги; услуги.на манипулирање со
багаж; услуги на карго манипулирање   и   товарни   
услуги    (возарина); шпедитерски    услуги,
амбулантни услуги; аранжирање, оперирање
и овозможување на средства/капацитети за
крстарење, тури, екскурзии и одмори; чартер
на авиони; закуп и наем на авиони, возила
и бродови; услуги на паркирање на авиони,
услуги на туристички агенции и туристички бира;
советодавни и информативни услуги во врска со
гореспоменатите услуги; информативни услуги
во врска со транспортните услуги, вклучително
и информативни услуги овозможени on-line од
компјутерска база на податоци или интернет

(731) Друштво за производство и преработка на
месо АГРИА-АГРОИНДУСТРИСКА ГРУПАЦИЈА
ДОО Велес
Нас. Бабуна бр. 66 Велес, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ   ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(591) бела, жолта и црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29  месо, месо (замрзнато), месо (конзервирано
месо), месо (месен сок), месо (месни екстракти),
масти за јадење, мрсни супстанции за
производство на масти за јадење, колбаси
(месни), паштета (паштета од џигер), прехранбени
масти, салами, саламурење, сало, свинско месо,
сланина, сувомесни производи, црн дроб
кл. 31   брашно за животни, брашно за товење,
добиток (храна за добиток), добиточна репка,
добиточна сол, животни - живи, жита (остатоци
од обработка) за добиточна храна, крма, крма
за јакнење, напој со трици (храна за добиток),
прехранбени производи за животни, протеини за
исхрана на животните, пченица, пченка, товење
на животни (производи за товење на животните),
храна за животни
кл. 35  увоз - извоз (агенции за извоз-увоз), помош
во управување со индустриски или трговски
претпријатија
(210) TM 2006/1175

(220) 05/12/2006
(442) 31/12/2007

кл. 43 привремено сместување; снабдување на
храна и пијалоци; кетеринг; услуги на хотели,
ресторани, кафе и бар услуги; услуги на менаџмент
на хотели и резервации; овозможување на
средства/капацитети за изложби и конференции;
услуги на букирање и резервации кои се однесуваат
на сите гореспоменати услуги; вклучувајќи, но не
ограничувајќи на, сите од горе споменатите услуги
овозможени преку телекомуникациски мрежи,
преку on , - line испорака и по пат на интернет и
www (word wide web)
(210) TM 2006/1177

(220) 06/12/2006
(442) 31/12/2007

(731) Дипл. инж. Лидија Балтовска
ул. Франклин Рузвелт бр. 22 1000 Скопје, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје
(540)

(731) easyGroup IP Licensing Limited The Rotunda
42-43 Gloucester Crescent Camden, London, NW1 7DL,
UK
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   ул. „Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
(540)

EASYJET
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16   печатени работи и публикации; обвивки
опаковки книги, прирачници, памфлети, билтени,
албуми, весници, магазини и периодичници;
билети, ваучери, купони и патни документи; лични
карти; налепници и етикети; постери’ поштенски
картички, календари, дневници, фотографии,
карти за подароци и честитки; материјали за
подучување и за инструкции; канцелариски   
материјали,   материјали   за   уметници,   карти   

TM 2006/1164

(591) црна, бела, сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 31  земјоделски, градинарски и шумски произ–
води и зрнести производи кои не се опфатени со
другите класи; животни (живи); свежо овошје и
зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе; храна
за животни; пивски слад
кл. 32 пиво; минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалоци; пијалоци од овошје и
овошни сокови; сирупи и други препарати за
производство на пијалоци
кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пиво)
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(210) TM 2006/1178
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работи, а особено, големопродажба и мало–
продажба на:  возила, репроматеријали за поправ–
ки и одржување на возила,   како и дополнителна
опрема за истите

(442) 31/12/2007
(731) ДПТУ „Са-Тра” доо Скопје
ул. 12 бр. 6 нас. Илинден 1041 Скопје, MK

кл. 37   градежни конструкции; поправки; инстала–
циски услуги, а особено услуги што се однесуваат
на полравка и одржување на возила

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје
(540)

кл. 42 научни и технолошки услуги, истражувања
и планирања што се однесуваат на истите;
услуги за индустриски анализи и истражувања;
проектирање и развој на компјутерски хардвер
и софтвер; правни услуги, а особено услуги што
се поврзани со дизајнирање на возила и стилско
редизајнирање на постоечки возила
(210) TM 2006/1184

(591) темно жолта, светло жолта, црвена, црна, сива
(551) индивидуална

(442) 31/12/2007
(731) Genzyme Corporation
500 Kendall Street Cambridge, Massachusetts
02142, US

(510, 511)
кл. 12   возила; апарати за движење по земја,
воздух или вода
кл. 35   огласување; водење на работење; управу–
вање со работи; канцелариски работи, а особено,
големопродажба и малопродажба на: возила,
репроматеријали за поправки и одржување на
возила,   како и дополнителна опрема за истите
кл. 37   градежни конструкции; поправки; инстала–
циски услуги, а особено услуги кои се однесуваат
на полравка и одржување на возила
кл. 42 научни и технолошки услуги, истражувања
и планирања кои се однесуваат на истите;
услуги за индустриски анализи и истражувања;
проектирање и развој на компјутерски хардвер
и софтвер; правни услуги, а особено услуги кои
се поврзани со дизајнирање на возила и стилско
редизајнирање на постоечки возила
(210) TM 2006/1179

(220) 06/12/2006
(442) 31/12/2007

(731) ДПТУ „Са-Тра” доо Скопје
ул.12 бр. 6 нас. Илинден 1041 Скопје , MK

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје
(540)

CAMPATH
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5  терапевтски антитела за употреба како антилимфоцитни агенси
(210) TM 2006/1185

(220) 08/12/2006
(442) 31/12/2007

(731) Genzyme Corporation
500 Kendall Street Cambridge, Massachusetts
02142, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје
(540)

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје
(540)

(220) 08/12/2006

CLOLAR
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати од областа на
онкологијата
(210) TM 2006/1193

(591) темно жолта, светло жолта, црвена, црна, сива,
темно кафена, светло кафена, бела, портокалова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12  возила; апарати за движење по земја, воз–
дух или вода

(220) 12/12/2006
(442) 31/12/2007

(731) Keyline Brands Limited
3-5 Armstrong Way, Great Western Industrial
Park, Southall, Middlesex UB2 4SD , UK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ   ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје

кл. 35   огласување; водење на работење; управу–
вање со работи; канцелариски

Trgovski marki
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(210) TM 2006/1205

(540)

(442) 31/12/2007

AAPRI

(731) Dunhill Tobacco of London Limited
1A St.James‘s Street, London,SW1A 1EF, UK
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ  Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 тоалетни производи, козметички производи
за нега на кожа, производи за чистење на кожа,
производи за хидратација на кожа, производи
за употреба во бања и туширање, производи за
симнување на шминка, марамчиња натопени во
козметички лосиони, козметички производи за
нанесување на нокти (лак за нокги), производи за
чистење, хидратација и нега на нокти
(210) TM 2006/1194

(220) 18/12/2006

(540)

(220) 13/12/2006
(442) 31/12/2007

(731) International Paper Company a Corporation of
the State of New
6400 Poplar Avenue, Memphis, Tennessee 38197,
US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34   цигарети, цигари, цигарилоси (тенки
цигари), тутун за завиткување, тутун за луле,
тутун и тутунски производи

(540)

(551) индивидуална

(210) TM 2006/1207

(510, 511)
кл. 1  пулпа, имено, целулозна пулпа, воздушеста
(пердувеста) пулпа, дрвена пулпа, хартиена пулпа
која се користи при производство на хартија, и
сирова пулпа
кл. 16
хартија за печатење, публикација,
репродукција, копирање, пишување и цртање;
хартија и тенок картон, дебел картон, рамен
површински картон, брановит (коругиран) картон,
лепенки (слоевити картони) и производи кои се
прават од истите вклучително кутии, контејнери,
картонски амбалажа и преобликувани картони за
правење кутии
(210) TM 2006/1195

(220) 19/12/2006
(442) 31/12/2007

(731) Vlasinka d.o.o.
Risinska br. 12a, 11000 Belgrade, YU
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ  Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(220) 13/12/2006
(442) 31/12/2007

(731) Wm WRIGLEY Jr. Company
410 North Michigan Avenue, Chicago, Illinois
60611, US
(740) Бајалски Димитар, адвокат Ул. Ѓуро Ѓаковиќ бр.
72/1-1 1000 Скопје
(540)

AIRWAVES DROPS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 слаткарски производи, гуми за џвакање,
гуми за џвакање од кои се прават балончиња,
бомбони и бонбони со вкус на нане

TM 2006/1194

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 пиво, минерална вода и сода вода и други
безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалоци
(210) TM 2006/1220

(220) 19/12/2006
(442) 31/12/2007

(731) Dunhill Tobacco of London Limited
1A St.James‘s Street, London,SW1A 1EF, UK
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ  Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
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(740) ПЕТКОВСКИ БРАНКО, адвокат   Ул. Народен
Фронт бр.7/4 1000 Скопје

DUNHILL REFINADO

(540)

EGO BAR

(551) индивидуална
(510, 511)
цигарети, цигари, цигарилоси (тенки
кл. 34
цигари), тутун за завиткување, тутун за луле,
тутун и тутунски производи
(210) TM 2007/29

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 37 услуги во областа на градежништвото
кл. 41   образовни услуги; забава; спортски и
културни активности

(220) 11/01/2007
(442) 31/12/2007

кл. 43   ресторантски и бар услуги; хотелски
услуги

(731) MERCK & CO., Inc., a New Jersey corporation
One Merck Drive, P.O.Box 100, Whitehouse
Station, New Jersey, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  ул. „Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2007/35

(220) 16/01/2007
(442) 31/12/2007

(731) Друштво за промет и услуги ЕГОБАР ДОО
Скопје
Ул. Лондонска бр. 17, Скопје, MK

TRIVOLVE

(740) ПЕТКОВСКИ БРАНКО, адвокат   Ул. Народен
Фронт бр.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
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за  дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди
(210) TM 2007/33

(551) индивидуална
(510, 511)

(220) 16/01/2007

кл. 37  услуги во областа на градежништвото

(442) 31/12/2007

кл. 41   образовни услуги; забава; спортски и
културни активности

(731) Друштво за промет и услуги ЕГОБАР ДОО
Скопје
Ул. Лондонска бр. 17, Скопје, MK

кл. 43  ресторански и бар услуги; хотелски услуги

(740) ПЕТКОВСКИ БРАНКО, адвокат   Ул. Народен
Фронт бр.7/4 1000 Скопје

(210) TM 2007/43

(540)

(731) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GmbH &
Co. KG

EVERITHING GOES ON
(551) индивидуална

(442) 31/12/2007

Bussmatten 1 Buehl 77815 , DE
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје
(540)

(510, 511)
кл. 37  услуги во областа на градежништвото
кл. 41  образовни услуги; забава; спортски и кул–
турни активности
кл. 43 ресторански и бар услуги; хотелски услуги
(210) TM 2007/34

(220) 17/01/2007

(220) 16/01/2007
(442) 31/12/2007

(731) Друштво за промет и услуги ЕГОБАР ДОО
Скопје

ALLUNA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати и супстанци за
употреба кај човекот; диететски супстанци за
медицинска употреба; витамински и минерални
препарати

Ул. Лондонска бр. 17, Скопје, MK

Trgovski marki

TM 2007/43

296 Glasnik, 14/4, str.181-321, dekemvri 2007 Skopje

(210) TM 2007/46

нега на кожа и шампони за деца; приготовки за
чистење кожа во течна и цврста состојба

(220) 18/01/2007
(442) 31/12/2007

кл. 5   фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитетски препарати за медицинска употреба;
хигиенски производи особено хигиенски прризвод
за излачевини на телото вклучувајќи ги ијоние
кои се користат за пациенти со инконтиненција
и менструација, особено, влошки, тампони,
пелени, гаќи; фластери за плускавици, фластери,
завои, материјали за завои за медицинска
употреба; диететски супстанции прилагодени за
медицинска употреба, храна за деца; материјали
за превивање; материјали за пломбирање заби
и забни отисоци; дезинфекциски средства;
производи за уништување животински штеточини;
фунгициди, хербициди, одстранувачи на неугодни
миризби за соби, возила    и останати места,
освежувачи на воздух, дезодоранси освен оние за
лична употреба.

(731) Hayat Kimya Sanayi Anonim Sirketi
Cobancesme Sanayi Caddesi No: 16, Yenibosna,
Istanbul, TR
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ  Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

ЈОLY
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарски препарати;
санитетски препарати за медицинска употреба;
хигиенски производи особено хигиенски производ
за излачевини на телото вклучувајќи ги и оние
кои се користат за пациенти со инконтиненција
и менструација, особено, влошки, тампони,
пелени, гаќи; фластери за, плускавици, фластери,
завои, материјали за завои за медицинска
употреба; диететски супстанци прилагодени за
медицинска употреба , храна за деца; материјали
за превивање; материјали за пломбирање заби
и забни отисоци; дезинфекциски средства;
производи за уништување животински штетници;
фунгициди, хербициди, одстранувачи на неугодни
миризби за соби, возила и останати места,
освежувачи на воздух, дезодбранси освен оние за
лична употреба
кл. 16   производи од хартија;  хартиени шамивчиња,
салвети и лешкири; влажни шамивчиња;   тоа–
летни хартии;   перничиња   и   шамивчиња за  
отстранување на шминка; пелени за еднократна
употреба
(210) TM 2007/47

(220) 18/01/2007

кл. 16  производи од хартија; хартиени шамичиња,
салвети и пешкири; влажни шамичиња; тоалетни
хартии; перничиња и марамици за отстранување
на шминка; пелени за еднократна употреба
(210) TM 2007/57

(442) 31/12/2007
(731) SAINT-GOBAIN VIDROS S.A.
Av. Santa Marina, No. 482, 3rd floor, Sao Paulo,
BR
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ  Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

МАRINEX
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 21  опрема за кујна, комплет за јадење, сад за
печење, сад за салата, големи шолчиња, кригли,
чинии, чаши, десертни чаши, стаклени тегли,
стаклени врчеви (бокали), комплети за кафе,
копмлети за чај, капачиња за пладњеви (тацни),
капачиња за тенџериња (лонци), капачиња за
калапи, садови за путер, садови за јадење,
садови за феијоада, садови за супа, капачиња за
садови за супа, калапи за пица, садови за шеќер,
сад (ведро) за w раз, домашни послужавници,
основни плочи, стаклени садови за употреба во
кујна

(442) 31/12/2007
(731) Hayat Kimya Sanayi Anonim Sirketi
Cobancesme Sanayi Caddesi No: 16, Yenibosna,
Istanbul, TR
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ  Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

HAYAT
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3   производи за белење и други производи
за перење алишта; препарати за чистење,
полирање, рибање и стружење; детергенти
(освен оние за индустриска и медицинска
употреба); сапуни; парфимерија, етерични масла,
козметика, шампони, лосиони за коса; пасти
за заби, производи за нега на бебиња, особено
кади за бањање на бебиња, козметички креми
за доенчиња, шамичиња натопени со масло за

TM 2007/46

(220) 23/01/2007

(210) TM 2007/59

(220) 23/01/2007
(442) 31/12/2007

(731) Deutsche Telekom AG
Friedrich-Ebert-Allee 140, D-53113 Bonn, DE
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ  Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

T-MOBILE MAX
Trgovski marki
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str.181-321, dekemvri 2007 Skopje

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 9   електрични, електронски, оптички апарати
и инструменти како и апарати и инструменти за,
мерење, сигнализација, контрола и обука; апарати
за снимање, пренос, обработка и репродукција на
звук, јслика или податоци во електронски формат
(се додека е вклучено во класата 9); носачи на
податоци кои се покренуваат машински, особено
магнетски, електрични и оптички носачи за
снимање, репродукција, пренос и обработка на
звук, слики или податоци; автомати и механизми за
автоматски уреди кои се покренуваат со претходно
уфрлање на кованици; опрема и компјутери за
обработка на податоци; компјутерски програми
(зачувани), компјутерски софтвер (зачуван)
кл. 16  штампарски производи, посебно обележани
и/или одштампани карти од картон или пластика;
материјали за учење и инструкции (освен апарати);
фотографии; канцелариски прибор (освен мебел)
кл. 35   огласување и деловно управување; соби–
рање, систематизација и економска анализа на
податоци и информации во компјутерските бази
на податоци; деловна администрација; услуги
на малопродажба врзани за телекомуникација
и опрема за пренос на податоци; услуги на
малопродажба исто така преку интернет и
останати комуникациски мрежи на подрачјето на
забава и комуникации, посебно со аудио-, видеои останати мултимедијални содржини; како и со
софтверот.
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кл. 5  храна за доенчиња; диететски производи за
медицински потреби
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки, конзервирано, сушено и варено
овошје и зеленчук; желе, џемови, компоти, јајца,
млеко и млечни производи; масла и масти за
јадење.
кл. 30   кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жита, леб, колачи, слатки, бомбони, сладолед;
мед, сируп од меласа; квасец, прашок за печење,
сол, сенф, оцет, сосови (како мирудии); мраз
(210) TM 2007/614

(220) 11/07/2007
(442) 31/12/2007

(731) Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО and Друштво
за производство, промет и услуги СВЕДМИЛК
МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
ул.Новопроектирана б.б. Кисела Вода Скопје,
MK and ул. Новопроектирана б.б., MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат Ул. „Љубљанска’’ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

кл. 36   финансиски услуги, парични работи, услуги
на управување со недвижности
кл. 38   телекомуникации; управување и изнај–
мување на телекомуникациска опрема, посебно
радио и телевизија; собирање и прибавување
вести; собирање и прибавување на податоци,
посебно пренос на податоци во комуникација,
податоци и компјутерски мрежи, овозможување на
достапно време до податоците во комуникацијата,
податоците и компјутерски мрежи.
кл. 42 компјутерско програмирање; развој, одр–
жување и обновување на софтвер на база на
податоци, услуги на база на податоци, особено
овозможување и изнајмување пристапно време
до базите на податоци, изнајмување опрема за
обработка на податоци и компјутери; лиценцирање
на правата на индустриска сопственост;
лиценцирање на софтверот; студии на техничките
проектирања и услуги на планирање поврзани со
опрема за телекомуникациски услуги и дизајн;
индустриска анализа и истражувачки услуги
(210) TM 2007/60

(220) 23/01/2007
(442) 31/12/2007

(731) PODRAVKA prehrambena industrija d.d.
Ante Starcevica 32, HR-48000 Koprivnica, HR

(591) бела, темно црвена, зелена, сина, жолта
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29  млеко и млечни производи
(210) TM 2007/615

(220) 11/07/2007
(442) 31/12/2007

(731) Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
ул. Новопроектирана б.б., MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат Ул. „Љубљанска’’ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје

(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

BIGI
Trgovski marki
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(540)

(540)

(591) светло кафена, бела, сина, жолта
(591) бела, светло кафена, жолта, сина

(554) тродимензионална

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 29  млеко и млечни производи

(510, 511)
кл. 29 млеко и млечни производи
(210) TM 2007/616

(210) TM 2007/618

(220) 11/07/2007

(220) 11/07/2007

(442) 31/12/2007

(442) 31/12/2007

(731) Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје

(731) Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
ул. Новопроектирана б.б., MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат Ул. „Љубљанска’’ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје

ул. Новопроектирана б.б., MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат Ул. „Љубљанска’’ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29  млеко и млечни производи

(591) бела, кафена, сина, жолта
(554) тродимензионална

(210) TM 2007/619

(551) индивидуална

(442) 31/12/2007

(510, 511)
кл. 29  млеко и млечни производи
(210) TM 2007/617

(220) 11/07/2007

(220) 11/07/2007
(442) 31/12/2007

(731) Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје

(731) Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
ул. Новопроектирана б.б., MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  Ул. „Љубљанска’’ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

ул. Новопроектирана б.б., MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат Ул. „Љубљанска’’ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29  млеко и млечни производи

TM 200/616
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(540)

(442) 31/12/2007
(731) Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
ул. Новопроектирана б.б., MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  Ул. „Љубљанска’’ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

(591) бела, црна, сина,
портокалова, жолта

црвена,

светло

кафена,

(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29  млеко и млечни производи
(551) индивидуална

(210) TM 2007/625

(510, 511)

(442) 31/12/2007

кл. 29  млеко и млечни производи
(210) TM 2007/623

(220) 11/07/2007

(731) Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје

(220) 11/07/2007
(442) 31/12/2007

(731) Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје

ул. Новопроектирана б.б., MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат Ул. „Љубљанска’’ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

ул. Новопроектирана б.б., MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  Ул. „Љубљанска’’ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

(591) бела, црна, кафена, сина, жолта, црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
(591) црна, жолта, црвена, светло кафена, сина
(551) индивидуална

кл. 29  млеко и млечни производи
(210) TM 2007/626

(510, 511)

(442) 31/12/2007

кл. 29 млеко и млечни производи
(210) TM 2007/624

(220) 11/07/2007

(220) 11/07/2007
(442) 31/12/2007

(731) Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје

(731) Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
ул. Новопроектирана б.б., MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат Ул. „Љубљанска’’ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје

ул. Новопроектирана б.б., MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат Ул. „Љубљанска’’ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје

Trgovski marki
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(540)

(540)

(591) бела, црна, жолта, црвена, сина, портокалова

(591) бела, црна, црвена, жолта, зелена, портокалова,
сина

(551) индивидуална

(554) тродимензионална

(510, 511)
кл. 29  млеко и млечни производи
(210) TM 2007/627

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29  млеко и млечни производи

(220) 11/07/2007
(442) 31/12/2007

(731) Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
ул. Новопроектирана б.б., MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат Ул. „Љубљанска’’ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2007/629

(220) 11/07/2007
(442) 31/12/2007

(731) Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје ул.
Новопроектирана б.б., MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат Ул. „Љубљанска’’ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

(591) бела, црна, жолта, сина

(591) бела, црна, жолта, сина, зелена, портокалова,
црвена

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 млеко и млечни производи
(210) TM 2007/628

(220) 11/07/2007
(442) 31/12/2007

(731) Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
ул. Новопроектирана б.б., MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат Ул. „Љубљанска’’ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје

TM 2007/627

(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29  млеко и млечни производи
(210) TM 2007/630

(220) 11/07/2007
(442) 31/12/2007

(731) Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
ул. Новопроектирана б.б., MK
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(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат Ул. „Љубљанска’’ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје

(210) TM 2007/632

(540)

(731) Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје

(220) 11/07/2007
(442) 31/12/2007

ул. Новопроектирана б.б., MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат Ул. „Љубљанска’’ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

(591) бела, црвена, зелена, сина, жолта
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 млеко и млечни производи
(210) TM 2007/631

(220) 11/07/2007
(442) 31/12/2007

(731) Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
ул. Новопроектирана б.б., MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат Ул. „Љубљанска’’ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје

(591) портокалова, бела, жолта, сина
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29  млеко и млечни производи

(540)

(210) TM 2007/633

(220) 11/07/2007
(442) 31/12/2007

(731) Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
ул. Новопроектирана б.б., MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат Ул. „Љубљанска’’ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

(591) бела, црна, зелена, кафена, сина, жолта
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29  млеко и млечни производи
(591) бела, црна, кафена, сина, жолта, црвена
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29  млеко и млечни производи
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(210) TM 2007/638

(220) 11/07/2007

(540)

(442) 31/12/2007
(731) Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
ул. Новопроектирана б.б., MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат Ул. „Љубљанска’’ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

(591) жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 млеко и млечни производи
(210) TM 2007/642

(442) 31/12/2007

(591) жолта

(731) Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)

ул. Новопроектирана б.б., MK

кл. 29  млеко и млечни производи
(210) TM 2007/639

(220) 11/07/2007

(220) 11/07/2007

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат Ул. „Љубљанска’’ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

(442) 31/12/2007
(731) Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
ул. Новопроектирана б.б., MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат Ул. „Љубљанска’’ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

(591) бела, црна, кафена, сина, црвена, жолта
(554) тродимензионална
(551) индивидуална

(591) жолта

(510, 511)

(551) индивидуална

кл. 29  млеко и млечни производи

(510, 511)
кл. 29 млеко и млечни производи
(210) TM 2007/640

(220) 11/07/2007
(442) 31/12/2007

(731) Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
ул. Новопроектирана б.б., MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат Ул. „Љубљанска’’ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје

TM 2006/638

(210) TM 2007/643

(220) 11/07/2007
(442) 31/12/2007

(731) Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
ул. Новопроектирана б.б., MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат Ул. „Љубљанска’’ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје
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(540)

(591) бела, црна, сина, зелена, жолта, виолетова,
црвена
(554) тродимензионална

(591) бела, црна, сина, жолта, црвена
(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 29 млеко и млечни производи

кл. 29 млеко и млечни производи
(210) TM 2007/644

(220) 11/07/2007
(442) 31/12/2007

(731) Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
ул. Новопроектирана б.б., MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат Ул. „Љубљанска’’ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2007/646

(220) 11/07/2007
(442) 31/12/2007

(731) Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
ул. Новопроектирана б.б., MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  Ул. „Љубљанска’’ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

(591) зелена, црна, жолта, црвена
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) бела, црна, сина, црвена, жолта

кл. 29  млеко и млечни производи

(551) индивидуална

(210) TM 2007/647

(510, 511)
кл. 29 млеко и млечни производи
(210) TM 2007/645

(220) 11/07/2007
(442) 31/12/2007

(731) Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје

(220) 11/07/2007
(442) 31/12/2007

(731) Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
ул. Новопроектирана б.б., MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат Ул. „Љубљанска’’ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје

ул. Новопроектирана б.б., MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат Ул. „Љубљанска’’ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје
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(540)

(591) розева, црвена, виолетова, жолта, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29  млеко и млечни производи
(210) TM 2007/650

(220) 11/07/2007
(442) 31/12/2007

(731) Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
ул. Новопроектирана б.б., MK
(591) бела, црна, виолетова, сина, жолта, розева
(551) индивидуална

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат Ул. „Љубљанска’’ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

(510, 511)
кл. 29  млеко и млечни производи
(210) TM 2007/648

(220) 11/07/2007
(442) 31/12/2007

(731) Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
ул. Новопроектирана б.б., MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат Ул. „Љубљанска’’ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

(591) бела, сина, жолта
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 млеко и млечни производи
(210) TM 2007/651

(220) 11/07/2007
(442) 31/12/2007

(731) Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
ул. Новопроектирана б.б., MK
(591) бела, црна, сина, жолта, црвена

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат Ул. „Љубљанска’’ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје

(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 29  млеко и млечни производи
(210) TM 2007/649

(220) 11/07/2007
(442) 31/12/2007

(731) Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
ул. Новопроектирана б.б., MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат Ул. „Љубљанска’’ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)
(591) бела, сина, жолта
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29  млеко и млечни производи

TM 2007/648
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(540)

(442) 31/12/2007
(731) Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
ул. Новопроектирана б.б., MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат Ул. „Љубљанска’’ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

(591) бела, жолта, портокалова, црвена и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 безалкохолни пијалоци
(210) TM 2007/669

(220) 13/07/2007
(442) 31/12/2007

(731) МЏ РОБИН ДОО
(591) бела, сина, црна, жолта, црвена, розова

ул. Ленинградска бр. 6 1230 Гостивар, MK

(554) тродимензионална

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

(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 29  млеко и млечни производи
(210) TM 2007/656

(220) 11/07/2007
(442) 31/12/2007

(731) БИЛЈАНА КОМЕРЦ ДООЕЛ Охрид
ул. Железничка бб 6000 Охрид, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ   ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(591) бела, жолта, црвена, кафена, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30  флипс со вкус на бифтек
(210) TM 2007/858
(591) бела, жолта,сина, зелена и црна
(551) индивидуална

(442) 31/12/2007
(731) Фаредин Адеми and Ќани Адеми
ул.”Атинска” бр.13, 1000 Скопје, MK and Скопје,
Атинска 13 , MK

(510, 511)
кл. 32  безалкохолни пијалоци
(210) TM 2007/657

(540)
(220) 11/07/2007

SWORD

(442) 31/12/2007
(731) БИЛЈАНА КОМЕРЦ ДООЕЛ Охрид
ул. Железничка бб 6000 Охрид, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ   ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје

Trgovski marki

(220) 03/09/2007

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34  тутун, производи за пушачите, кибрит

TM 2007/858

306 Glasnik, 14/4, str.181-321, dekemvri 2007 Skopje

(210) TM 2007/859

(220) 03/09/2007

компакт дискови; оптички дискови; магнетни
дискови; преносливи електронски изданија

(442) 31/12/2007

кл. 16 брошури, книги, магазини (периодични)

(731) Фаредин Адеми and Ќани Адеми

кл. 41 забава; продукција на радио и телевизиски
програми; продукција на шоу програми; продукција
на филм на видео лента; искористување на
он-лајн електронски изданија, не преносливи;
издавање на текстови различни од промотивни
текстови; телевизиска забава; пишување на
текстови различни од промотивни текстови

ул.”Атинска” бр.13, 1000 Скопје, MK and Скопје,
Атинска 13 , MK
(540)

FS INTERNATIONAL
(551) индивидуална

(210) TM 2007/1021

(510, 511)
кл. 34  тутун, производи за пушачите, кибрит
(210) TM 2007/911

(442) 31/12/2007
(731) МЕД ФОКУС ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје
бул Видое Смилевски Бато бр. 34/32 Скопје,
MK

(220) 20/09/2007
(442) 31/12/2007

(731) Друштво за производство и промет КАДИНО
ИНДУСТРИ ГРУП ДООЕЛ увоз-извоз
с. Кадино Илинден, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ   ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје

(220) 25/10/2007

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПJЕ  
бул. „Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8, 1000,
Скопје
(540)

(540)

(591) црвена, бела
(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 9 компакт дискови (аудио-видео); оптички
компакт дискови; оптички дискови; магнетни
дискови; преносливи електронски изданија

кл. 30   брашно и производи од жита, леб,
производи од тесто и слатки, квасец
кл. 35
огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи

кл. 16 брошури, книги, магазини (периодични)
кл. 41  забава; продукција на радио и телевизиски
програми; продукција на шоу програми; продукција
на филм на видео лента; искористување на
он-лајн електронски изданија, не преносливи;
издавање на текстови различни од премотивни
текстови; телевизиска забава; пишување на
текстови различни од промотивни текстови

кл. 43  услуги за подготвување храна

(210) TM 2007/1020

(220) 25/10/2007
(442) 31/12/2007

(731) МЕД ФОКУС ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје
бул Видое Смилевски Бато бр. 34/32 Скопје,
MK

(210) TM 2007/1022

(220) 25/10/2007
(442) 31/12/2007

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

(731) МЕД ФОКУС ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје

(540)

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

бул Видое Смилевски Бато бр. 34/32 Скопје,
MK

(540)

(591) црвена, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9

TM 2007/859

компакт дискови (аудио-видео); оптички

(591) црвена, бела

Trgovski marki

Glasnik,

14/4,

str.181-321, dekemvri 2007 Skopje
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(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 компакт дискови (аудио-видео); оптички
компакт дискови; оптички дискови; магнетни
дискови; преносливи електронски изданија
кл. 16  брошури, книги, магазини (периодични)
кл. 41  забава; продукција на радио и телевизиски
програми; продукција на шоу програми; продукција
на филм на видео лента; искористување на
он-лајн електронски изданија, не преносливи;
издавање на текстови различни од премотивни
текстови; телевизиска забава; пишување на
текстови различни од промотивни текстови

Trgovski marki

TM 2007/1012

308 Glasnik, 14/4, str.181-321, dekemvri 2007 Skopje

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)

kl.1

210

TM 2003/0976
TM 2004/0239
TM 2005/0168
TM 2005/0329
TM 2006/0838
TM 2006/1194

kl. 2

TM 2004/0239
TM 2004/0549
TM 2004/0550
TM 2005/0168

kl. 3

TM 2003/0557
TM 2003/0558
TM 2003/0561
TM 2003/0562
TM 2003/0784
TM 2003/0976
TM 2004/0234
TM 2004/0239
TM 2004/0419
TM 2004/0503
TM 2004/0505
TM 2004/0556
TM 2004/0557
TM 2004/0619
TM 2005/0064
TM 2005/0168
TM 2005/0192
TM 2005/0231
TM 2006/0390
TM 2006/0477
TM 2006/0631
TM 2006/0738
TM 2006/0792
TM 2006/0891
TM 2006/0931
TM 2006/0932
TM 2006/0936
TM 2006/0951
TM 2006/0952
TM 2006/0984
TM 2006/1002
TM 2006/1084
TM 2006/1103
TM 2006/1107

Pregledi

			(510)

210

TM 2006/1162
TM 2006/1193
TM 2007/0047
kl. 4

TM 2003/0570
TM 2004/0239
TM 2004/0503
TM 2005/0063
TM 2005/0168
TM 2005/0515
TM 2005/0516
TM 2006/1003
TM 2006/1143
TM 2006/1144

kl. 5

TM 2003/0315
TM 2003/0561
TM 2003/0562
TM 2003/0791
TM 2003/0830
TM 2003/0896
TM 2003/0897
TM 2003/0976
TM 2004/0234
TM 2004/0239
TM 2004/0419
TM 2004/0556
TM 2004/0557
TM 2005/0028
TM 2005/0064
TM 2005/0185
TM 2005/0192
TM 2005/0231
TM 2005/0347
TM 2005/0413
TM 2006/0303
TM 2006/0304
TM 2006/0305
TM 2006/0370
TM 2006/0550
TM 2006/0701
TM 2006/0737
TM 2006/0740
TM 2006/0782
TM 2006/0783
TM 2006/0811

			(510)

210

TM 2006/0812
TM 2006/0832
TM 2006/0854
TM 2006/0857
TM 2006/0890
TM 2006/0891
TM 2006/0894
TM 2006/0937
TM 2006/0938
TM 2006/0939
TM 2006/0940
TM 2006/0956
TM 2006/0957
TM 2006/0958
TM 2006/0959
TM 2006/0977
TM 2006/0978
TM 2006/0979
TM 2006/0980
TM 2006/0981
TM 2006/0982
TM 2006/0983
TM 2006/0984
TM 2006/0992
TM 2006/0999
TM 2006/1000
TM 2006/1005
TM 2006/1019
TM 2006/1020
TM 2006/1050
TM 2006/1051
TM 2006/1052
TM 2006/1064
TM 2006/1067
TM 2006/1068
TM 2006/1069
TM 2006/1070
TM 2006/1078
TM 2006/1105
TM 2006/1145
TM 2006/1146
TM 2006/1162
TM 2006/1184
TM 2006/1185
TM 2007/0029
TM 2007/0043
Trgovski marki

Glasnik,

			(510)

210

			(510)

TM 2003/0570
TM 2004/0239
TM 2006/1104

kl.7

TM 2004/0239
TM 2005/0147
TM 2006/0817
TM 2006/0934
TM 2006/1017
TM 2006/1110

kl.8

TM 2004/0239

kl.9

TM 2003/0452
TM 2003/0556
TM 2004/0239
TM 2004/0352
TM 2004/0353
TM 2004/0354
TM 2004/0457
TM 2004/0978
TM 2005/0081
TM 2005/0082
TM 2005/0153
TM 2005/0195
TM 2005/0307
TM 2006/0158
TM 2006/0169
TM 2006/0301
TM 2006/0325
TM 2006/0326
TM 2006/0327
TM 2006/0435
TM 2006/0609
TM 2006/0669
TM 2006/0700
TM 2006/0814
TM 2006/0817
TM 2006/0844
TM 2006/0845
TM 2006/0846
TM 2006/0881
TM 2006/0917
TM 2006/0918
TM 2006/0946
TM 2006/0962
TM 2006/0963
TM 2006/1053
TM 2006/1061
TM 2006/1062
TM 2006/1075
TM 2006/1092

Trgovski marki

str.181-321, dekemvri 2007 Skopje

210

			(510)

kl.10

TM 2003/0315
TM 2004/0239
TM 2005/0153
TM 2005/0413
TM 2006/0370
TM 2006/0892
TM 2006/0893
TM 2006/0894
TM 2006/1064
TM 2006/1145

kl.11

TM 2004/0239
TM 2005/0063
TM 2005/0081
TM 2005/0082
TM 2006/0817
TM 2006/0934
TM 2006/1061
TM 2006/1062
TM 2006/1110

kl.12

TM 2004/0239
TM 2006/0794
TM 2006/0900
TM 2006/0955
TM 2006/1007
TM 2006/1018
TM 2006/1178
TM 2006/1179

kl.13

TM 2004/0239

kl.14

TM 2004/0239
TM 2005/0764
TM 2006/1002

kl.15

TM 2004/0239

kl.16

TM 2003/0452
TM 2003/0493
TM 2003/0928
TM 2004/0060
TM 2004/0239
TM 2004/0556
TM 2004/0557
TM 2004/0978
TM 2005/0064
TM 2005/0088

309

210

TM 2005/0142
TM 2005/0168
TM 2005/0192
TM 2005/0307
TM 2006/0158
TM 2006/0169
TM 2006/0308
TM 2006/0309
TM 2006/0324
TM 2006/0435
TM 2006/0609
TM 2006/0700
TM 2006/0802
TM 2006/0881
TM 2006/0960
TM 2006/0972
TM 2006/0984
TM 2006/0988
TM 2006/1005
TM 2006/1092
TM 2006/1093
TM 2006/1104
TM 2006/1109
TM 2006/1111
TM 2006/1132
TM 2006/1142
TM 2006/1175
TM 2006/1194
TM 2007/0046
TM 2007/0047
TM 2007/0059
TM 2007/1020
TM 2007/1021
TM 2007/1022

TM 2006/1096
TM 2006/1111
TM 2007/0059
TM 2007/1020
TM 2007/1021
TM 2007/1022

TM 2007/0046
TM 2007/0047
TM 2007/0060
kl.6

14/4,

kl.17

TM 2004/0239
TM 2005/0168
TM 2006/0967
TM 2006/0968
TM 2006/0970
TM 2006/1073

kl.18

TM 2004/0239
TM 2006/0435
TM 2006/0872
TM 2006/0948
TM 2006/0998
TM 2006/1002
TM 2006/1132

kl.19

TM 2004/0239
TM 2006/0486

kl.20

TM 2004/0239
TM 2004/0413
TM 2004/0500
TM 2006/0356
Pregledi

310 Glasnik, 14/4, str.181-321, dekemvri 2007 Skopje

			(510)

210

TM 2006/0950
TM 2006/0967
TM 2006/0968
TM 2006/0970
TM 2006/1104
kl. 21

TM 2004/0239
TM 2004/0503
TM 2005/0168
TM 2006/0967
TM 2006/0968
TM 2006/0970
TM 2006/1104
TM 2006/1132
TM 2007/0057

kl. 22

TM 2004/0239

kl. 23

TM 2004/0239

kl. 24

TM 2004/0239
TM 2006/0435
TM 2006/0961

kl. 25

TM 2004/0239
TM 2004/0500
TM 2005/0088
TM 2005/0089
TM 2005/0166
TM 2006/0390
TM 2006/0435
TM 2006/0700
TM 2006/0833
TM 2006/0834
TM 2006/0835
TM 2006/0836
TM 2006/0948
TM 2006/0961
TM 2006/0984
TM 2006/0998
TM 2006/1002
TM 2006/1005
TM 2006/1006
TM 2006/1132

kl. 26

TM 2004/0239
TM 2004/0500

kl. 27

TM 2004/0239

kl. 28

TM 2004/0239
TM 2004/0500
TM 2006/0390
TM 2006/0435
TM 2006/0963
TM 2006/0998

Pregledi

			(510)

kl. 29

210

TM 2002/0236
TM 2003/0797
TM 2004/0213
TM 2004/0214
TM 2004/0239
TM 2005/0163
TM 2005/0171
TM 2005/0450
TM 2006/0450
TM 2006/0740
TM 2006/0905
TM 2006/0909
TM 2006/0910
TM 2006/0933
TM 2006/0953
TM 2006/0954
TM 2006/0973
TM 2006/0997
TM 2006/1034
TM 2006/1057
TM 2006/1071
TM 2006/1072
TM 2006/1086
TM 2006/1163
TM 2006/1164
TM 2007/0060
TM 2007/0614
TM 2007/0615
TM 2007/0616
TM 2007/0617
TM 2007/0618
TM 2007/0619
TM 2007/0622
TM 2007/0623
TM 2007/0624
TM 2007/0625
TM 2007/0626
TM 2007/0627
TM 2007/0628
TM 2007/0629
TM 2007/0630
TM 2007/0631
TM 2007/0632
TM 2007/0633
TM 2007/0638
TM 2007/0639
TM 2007/0640
TM 2007/0642
TM 2007/0643
TM 2007/0644
TM 2007/0645
TM 2007/0646
TM 2007/0647
TM 2007/0648
TM 2007/0649
TM 2007/0650
TM 2007/0651

			(510)

210

TM 2007/0652
kl.30

TM 2002/0236
TM 2002/1033
TM 2003/0797
TM 2004/0239
TM 2005/0163
TM 2005/0390
TM 2005/0450
TM 2005/0492
TM 2005/0493
TM 2005/0494
TM 2005/0495
TM 2005/0696
TM 2006/0499
TM 2006/0534
TM 2006/0535
TM 2006/0536
TM 2006/0537
TM 2006/0740
TM 2006/0784
TM 2006/0785
TM 2006/0786
TM 2006/0787
TM 2006/0788
TM 2006/0789
TM 2006/0790
TM 2006/0791
TM 2006/0842
TM 2006/0843
TM 2006/0849
TM 2006/0884
TM 2006/0912
TM 2006/0915
TM 2006/0964
TM 2006/0997
TM 2006/1006
TM 2006/1055
TM 2006/1056
TM 2006/1058
TM 2006/1059
TM 2006/1060
TM 2006/1072
TM 2006/1088
TM 2006/1132
TM 2006/1195
TM 2007/0060
TM 2007/0669
TM 2007/0911

kl.31

TM 2003/0470
TM 2004/0213
TM 2004/0214
TM 2004/0239
TM 2005/0696
TM 2006/0740
TM 2006/0902
Trgovski marki

Glasnik,

			(510)

210

			(510)

kl.34

TM 2003/0617
TM 2004/0239
TM 2004/0411
TM 2004/0412
TM 2005/0171
TM 2005/1015
TM 2006/0323
TM 2006/0373
TM 2006/0469
TM 2006/0489
TM 2006/0499
TM 2006/0573
TM 2006/0674
TM 2006/0675
TM 2006/0676
TM 2006/0677
TM 2006/0678
TM 2006/0679
TM 2006/0740
TM 2006/0791
TM 2006/0849
TM 2006/0912
TM 2006/0915
TM 2006/0993
TM 2006/1005
TM 2006/1015
TM 2006/1016
TM 2006/1072
TM 2006/1177
TM 2006/1207
TM 2007/0656
TM 2007/0657
TM 2004/0239
TM 2004/0416
TM 2005/0193
TM 2005/1016
TM 2006/0674
TM 2006/0675
TM 2006/0676
TM 2006/0677
TM 2006/0678
TM 2006/0679
TM 2006/0945
TM 2006/1004
TM 2006/1177
TM 2001/0842
TM 2003/0398
TM 2003/0471
TM 2003/0472
TM 2004/0233
TM 2004/0239
TM 2004/0336
TM 2004/0337

Trgovski marki

str.181-321, dekemvri 2007 Skopje

210

			(510)

TM 2005/0251
TM 2006/0217
TM 2006/0288
TM 2006/0459
TM 2006/0460
TM 2006/0988
TM 2006/1205
TM 2006/1220
TM 2007/0858
TM 2007/0859

TM 2006/1164
TM 2006/1177
kl.32

14/4,

kl.35

TM 2003/0493
TM 2003/0570
TM 2003/0643
TM 2003/0928
TM 2004/0060
TM 2004/0213
TM 2004/0214
TM 2004/0239
TM 2004/0326
TM 2004/0327
TM 2004/0339
TM 2004/0500
TM 2005/0063
TM 2005/0064
TM 2005/0088
TM 2005/0142
TM 2005/0166
TM 2005/0307
TM 2005/0315
TM 2005/0515
TM 2005/0516
TM 2005/0696
TM 2005/0764
TM 2006/0078
TM 2006/0079
TM 2006/0158
TM 2006/0169
TM 2006/0216
TM 2006/0308
TM 2006/0309
TM 2006/0324
TM 2006/0325
TM 2006/0326
TM 2006/0327
TM 2006/0356
TM 2006/0364
TM 2006/0395
TM 2006/0397
TM 2006/0398
TM 2006/0435
TM 2006/0489
TM 2006/0551
TM 2006/0555
TM 2006/0560
TM 2006/0561
TM 2006/0596

311

210

TM 2006/0609
TM 2006/0669
TM 2006/0700
TM 2006/0740
TM 2006/0768
TM 2006/0872
TM 2006/0881
TM 2006/0883
TM 2006/0935
TM 2006/1002
TM 2006/1006
TM 2006/1086
TM 2006/1088
TM 2006/1104
TM 2006/1142
TM 2006/1163
TM 2006/1164
TM 2006/1178
TM 2006/1179
TM 2007/0059
TM 2007/0911
kl.36

TM 2003/0928
TM 2004/0239
TM 2004/0326
TM 2004/0327
TM 2004/0339
TM 2004/0352
TM 2004/0353
TM 2005/0142
TM 2005/0307
TM 2006/0158
TM 2006/0169
TM 2006/0435
TM 2006/0596
TM 2006/0609
TM 2006/0881
TM 2006/0894
TM 2006/1104
TM 2007/0059

kl.37

TM 2003/0643
TM 2003/0928
TM 2004/0239
TM 2004/0326
TM 2004/0327
TM 2004/0339
TM 2005/0153
TM 2005/0515
TM 2005/0516
TM 2006/0216
TM 2006/0700
TM 2006/0841
TM 2006/0955
TM 2006/1017
TM 2006/1104
TM 2006/1178
Pregledi

312 Glasnik, 14/4, str.181-321, dekemvri 2007 Skopje

			(510)

kl.38

kl.39

210

TM 2006/1179
TM 2007/0033
TM 2007/0034
TM 2007/0035

TM 2003/0493
TM 2003/0556
TM 2003/0570
TM 2003/0643
TM 2004/0239
TM 2004/0326
TM 2004/0327
TM 2004/0339
TM 2004/0354
TM 2004/0500
TM 2006/0435
TM 2006/0596
TM 2006/0669
TM 2006/1104
TM 2006/1175
TM 2003/0643
TM 2003/0928
TM 2004/0239
TM 2006/0960
TM 2006/1104

kl.41

TM 2003/0452
TM 2003/0556

210

TM 2003/0928
TM 2004/0060
TM 2004/0239
TM 2004/0500
TM 2004/0978
TM 2005/0088
TM 2005/0195
TM 2005/0307
TM 2005/0315
TM 2005/0338
TM 2005/0339
TM 2006/0078
TM 2006/0079
TM 2006/0158
TM 2006/0169
TM 2006/0216
TM 2006/0308
TM 2006/0309
TM 2006/0324
TM 2006/0435
TM 2006/0477
TM 2006/0489
TM 2006/0551
TM 2006/0700
TM 2006/0768
TM 2006/0813
TM 2006/0878
TM 2006/0881
TM 2006/0894
TM 2006/0898
TM 2006/0960
TM 2006/0963
TM 2006/1093
TM 2006/1104
TM 2006/1109
TM 2007/0033
TM 2007/0034
TM 2007/0035
TM 2007/1020
TM 2007/1021
TM 2007/1022

TM 2004/0239
TM 2004/0352
TM 2004/0353
TM 2004/0354
TM 2005/0195
TM 2005/0338
TM 2005/0339
TM 2006/0158
TM 2006/0169
TM 2006/0325
TM 2006/0326
TM 2006/0327
TM 2006/0435
TM 2006/0551
TM 2006/0609
TM 2006/0696
TM 2006/0697
TM 2006/0793
TM 2006/0841
TM 2006/0881
TM 2006/0917
TM 2006/0918
TM 2006/0946
TM 2006/0962
TM 2006/1006
TM 2006/1104
TM 2007/0059

kl.40

Pregledi

			(510)

kl.42

TM 2003/0493
TM 2003/0643
TM 2004/0239
TM 2004/0326
TM 2004/0327
TM 2004/0339
TM 2004/0352
TM 2004/0353
TM 2004/0354
TM 2004/0457
TM 2005/0088
TM 2005/0307
TM 2006/0158
TM 2006/0169
TM 2006/0325

			(510)

210

TM 2006/0326
TM 2006/0327
TM 2006/0356
TM 2006/0435
TM 2006/0609
TM 2006/0700
TM 2006/0768
TM 2006/0841
TM 2006/0845
TM 2006/0858
TM 2006/0881
TM 2006/0935
TM 2006/0950
TM 2006/1006
TM 2006/1104
TM 2006/1178
TM 2006/1179
TM 2007/0059
kl.43

TM 2002/1033
TM 2004/0239
TM 2005/0089
TM 2005/0163
TM 2005/0315
TM 2005/0515
TM 2005/0516
TM 2006/0390
TM 2006/0499
TM 2006/0640
TM 2006/0641
TM 2006/0700
TM 2006/0725
TM 2006/0740
TM 2006/0803
TM 2006/0985
TM 2006/0986
TM 2006/0987
TM 2006/1058
TM 2006/1059
TM 2006/1060
TM 2006/1088
TM 2006/1104
TM 2006/1132
TM 2006/1175
TM 2007/0033
TM 2007/0034
TM 2007/0035
TM 2007/0911

kl.44

TM 2003/0928
TM 2004/0239
TM 2006/0370
TM 2006/0477
TM 2006/0894
TM 2006/1104

Trgovski marki

Glasnik,

			(510)

kl.45

14/4,

str.181-321, dekemvri 2007 Skopje

313

210

TM 2004/0239
TM 2006/0768
TM 2006/0878
TM 2006/1104

Trgovski marki

Pregledi
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PREGLED PO NOSITELI NA PRIJAVI NA TRGOVSKI MARKI
(731) nositel na pravoto na trgovska marka
210
broj na prijavata

(731) “МЕДИА” ДОО
210

MK/T/ 2003/561
MK/T/ 2003/562

“ХЕПИНЕС ИНЖИЊЕРИНГ” ДООЕЛ-СКОПЈЕ
MK/T/ 2006/596
ABRO Industries, Inc.

MK/T/ 2005/168

Advanced Medical Optics, Inc.
MK/T/ 2005/413
Aktiebolaget Electrolux

MK/T/ 2006/934
MK/T/ 2006/1110

(731) BONGRAIN S.A. (a french Societe Anonyme a
210 directoire et conseil de surveillance)
MK/T/ 2003/797

BONGRAIN S.A. (a French Societe Anonyme)
MK/T/ 2006/973
Bosch Corporation

MK/T/ 2005/147

BOSNALIJEK, farmaceutska i hemijska industrija,
dionicko drustvo
MK/T/ 2006/550
Boyner Holding Anonim Sirketi MK/T/ 2006/833
MK/T/ 2006/834
MK/T/ 2006/835

Aktsionerno Droujestvo BULGARTABAC HOLDING
MK/T/ 2005/251
AL FAKHER FOR TOBACCO TRADING & AGENCIES
CO., LTD
MK/T/ 2006/988
ALAL DIS TICARET VE SANAYI LIMITED SIRKETI
MK/T/ 2005/329
AstraZeneca AB

MK/T/ 2006/1146

AYGAZ ANONIM SIRKETI

MK/T/ 2003/570

B/BRAUN Melsungen AG

MK/T/ 2003/896
MK/T/ 2003/897

Becton, Dickinson and Company

MK/T/ 2006/838

BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d

MK/T/ 2006/836
BRIGHTPOINT, INC. (a corporation of the State of
Delaware)
MK/T/ 2004/326
MK/T/ 2004/327
MK/T/ 2004/339
Bristol-Myers
corporation

Squibb

Company,
a Delaware
MK/T/ 2006/1019
MK/T/ 2006/1020

British American Tobacco (Brands) Inc.
MK/T/ 2004/233
MK/T/ 2006/217
British American Tobacco (Brands) Limited Globe
House
MK/T/ 2001/842
BSH Bosch und Siemens Hausgerate GmbH
MK/T/ 2006/817

MK/T/ 2006/977
MK/T/ 2006/978
MK/T/ 2006/979
MK/T/ 2006/980
MK/T/ 2006/981
MK/T/ 2006/982
MK/T/ 2006/983
MK/T/ 2006/832

Caffe Nero Group Plc

MK/T/ 2006/803

Campbell Soup Company

MK/T/ 2006/450

CARGILL, Incorporated

MK/T/ 2006/902

CASTROL LIMITED

MK/T/ 2006/1003
MK/T/ 2006/1143

Beverage Partners Worldwide S.A
MK/T/ 2003/617
BIOGEN IDEC MA INC.

MK/T/ 2006/892
MK/T/ 2006/893
MK/T/ 2006/894

Pregledi

MK/T/ 2006/1144
Checkpoint Systems, Inc.

MK/T/ 2006/1092
MK/T/ 2006/1111

China Kweichow Moutai Distillery Co., Ltd

Trgovski marki

Glasnik,

MK/T/ 2006/1004
CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO., LTD.
MK/T/ 2006/1007
COLGATE - PALMOLIVE COMPANY
MK/T/ 2006/891
MK/T/ 2006/951
MK/T/ 2006/952
CORPORACION HABANOS, S.A.
MK/T/ 2006/555
Costa Limited

MK/T/ 2006/912

DELTA HOLDING S.A.

MK/T/ 2006/740

Deutsche Telekom AG

MK/T/ 2006/435
MK/T/ 2006/609
MK/T/ 2006/700
MK/T/ 2006/881
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FEDERACION
COLOMBIA

NACIONAL DE

MK/T/ 2005/193

Dolphin Energy Limited, a corporation organized
and existing under the laws of Abu Dhabi
MK/T/ 2003/643

Freescale
Semiconductor,
corporation

Fresenius Kabi AG

FUJINON CORPORATION a corporation of Japan,
organized and existing under the laws of Japan
MK/T/ 2005/153
Genzyme Corporation

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GmbH & Co.
KG
MK/T/ 2007/43
Great Wall Motor Company Limited MK/T/ 2006/955
Hayat Kimya Sanayi Anonim Sirketi
MK/T/ 2007/46
MK/T/ 2007/47
Hemofarm Koncern A.D. farmaceutsko-hemijska
industrija
MK/T/ 2005/231
MK/T/ 2005/347
MK/T/ 2006/956
MK/T/ 2006/957

MK/T/ 2006/1220

MK/T/ 2006/958
MK/T/ 2006/959

MK/T/ 2003/493

MK/T/ 2006/992
E.R. Squibb & Sons, L.L.C., a Delaware Limited
Liability Company,
MK/T/ 2006/890

MK/T/ 2006/1184
MK/T/ 2006/1185

MK/T/ 2006/1205

E.R. Squibb & Sons, L.L.C. a Delaware Limited
Liability Company

MK/T/ 2006/1068
MK/T/ 2006/1070

Dunhill Tobacco of London Limited

E.ON Ruhrgas AG

a
Delaware
MK/T/ 2004/457

MK/T/ 2006/1069

MK/T/ 2006/802
MK/T/ 2003/830

Inc.

FremantleMedia Operations BV,Media Centre
Sumatralaan 45,1217GP Hilversum The Netherlands
& 19 ТV Limited
MK/T/ 2003/556

Double A International Business Co., Ltd

Dow AgroSciences LLC

CAFETEROS DE
MK/T/ 2006/1132

FRANCK Prehrambena industrija dionicko drustvo
- ZAGREB
MK/T/ 2005/390

MK/T/ 2007/59
Diageo North America, Inc.

315

Home Box Office Inc.

MK/T/ 2005/195

Hughes Network Systems, LLC MK/T/ 2006/793
IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC
MK/T/ 2004/549
MK/T/ 2004/550

easyGroup IP Licensing Limited The Rotunda
MK/T/ 2006/1175
EУРОМИЛК
импорт

ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО експортMK/T/ 2006/1086

Farmasvis dooel

Trgovski marki

MK/T/ 2006/1051

INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d.

MK/T/ 2005/515
MK/T/ 2005/516

INNOTECH INTERNATIONAL Laboratory
MK/T/ 2003/315

Pregledi
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International Paper Company a Corporation of the
State of New
MK/T/ 2006/1194

M.KOSTARELLOS KAI SIA O.E. trading as FARMECO
O.E.
MK/T/ 2003/557

Internationale Spar Centrale B.V.

Medochemie Ltd.

MK/T/ 2006/883

IRENA ELEKTRIK DIS TICARET KOLL.STI AHMET
HANPOLAT VE ORTAGI
MK/T/ 2005/81

MK/T/ 2006/1105

MERCK & CO., Inc., a New Jersey corporation

MK/T/ 2005/82

MK/T/ 2006/937
MK/T/ 2006/938

J.C. BAMFORD EXCAVATORS LIMITED,

MK/T/ 2006/939

MK/T/ 2006/794

MK/T/ 2006/940
MK/T/ 2007/29

Jack Daniel’s Properties, Inc., a Delaware U.S.A.
corporation
MK/T/ 2006/945

MERCK KGaA,

MK/T/ 2006/1064

JADRAN - Galenski Laboratorij d.d.

Metro International S.A.

MK/T/ 2006/1093

MK/T/ 2006/783
Kelly Gesellschaft m.b.H

MK/T/ 2006/884

Kemiska, prehrambena i farmaceutska industrija
SAPONIA d.d. Osijek
MK/T/ 2004/619
Keyline Brands Limited

MK/T/ 2006/1193

KOKA d.d.

MK/T/ 2005/171

KOSS CORPORATION, а Delaware corporation
MK/T/ 2006/301

MK/T/ 2006/1109
MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co.
KG
MK/T/ 2004/239
MITSUBISHI KAGAKU MEDIA CO., Ltd.
MK/T/ 2006/1053
MK/T/ 2006/1075
MLADEGS PAK d.o.o.

Motorola,Inc.,a Delaware corporation
MK/T/ 2006/946
MK/T/ 2006/962

Kraft Foods Schweiz Holding AG
MK/T/ 2006/1055
KRAFT FOODS SCHWEIZ HOLDING AG
MK/T/ 2006/1056
La Senza Inc.

MK/T/ 2002/236

Mустафа Шерафедин СИНГЕР ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје
MK/T/ 2006/1017
N.T. Nouveau Tech Enterprises Ltd.
MK/T/ 2003/558

MK/T/ 2005/166

La Sportsac, Inc., a New York corporation

National Gypsum Properties, LLC
MK/T/ 2006/486

MK/T/ 2006/872
Laboratoire Garnier & Cie (Societe en nom collectif)
MK/T/ 2006/792
LF, LLC (a Delaware limited liability company)
MK/T/ 2003/928
LG Electronics Inc.

MK/T/ 2006/1096

Lidl Stiftung & Co. KG

MK/T/ 2004/503
MK/T/ 2004/505

NICOX S.A. (A French constituted company)
MK/T/ 2006/811
MK/T/ 2006/812
NICOX SA (A French company) MK/T/ 2006/737
Nintendo Co., Ltd.

MK/T/ 2006/963
MK/T/ 2006/1006

NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading
as Nissan Motor Co., Ltd.)
MK/T/ 2006/900

Pregledi

Trgovski marki

Glasnik,
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NOVARTIS AG

MK/T/ 2006/701

Societa Italo Britannica L. Manetti- H. Roberts &
C.p.a.
MK/T/ 2006/1162

NOVO NORDISK A/S

MK/T/ 2006/1050

Spirits International N.V.

Nudie Jeans Co. AB

MK/T/ 2006/948

MK/T/ 2005/1015
MK/T/ 2005/1016
MK/T/ 2006/674
MK/T/ 2006/675
MK/T/ 2006/676

ORGANON AGENCIES B.V. Weth van Eschstraat
MK/T/ 2006/1145

MK/T/ 2006/677
MK/T/ 2006/678

Pivot Point International, Inc.

MK/T/ 2004/978

MK/T/ 2006/679

PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC
MK/T/ 2006/967

SPRIDER S.A. COMMERCIAL CLOTHING COMPANY
MK/T/ 2006/998

MK/T/ 2006/968
STAR FRUITS (a French corporation)

MK/T/ 2006/970

MK/T/ 2003/470
PLIVA d.d.

MK/T/ 2003/791
STARBUCKS CORPORATION d/b/a STARBUCKS
COFFEE COMPANY
MK/T/ 2005/89

PODRAVKA prehrambena industrija d.d.

MK/T/ 2006/791

MK/T/ 2006/1072
MK/T/ 2006/1163

TGI Friday’s of Minnesota. Inc., a corporation
organized and existing according to the laws of the
State of Minnesota
MK/T/ 2006/985

MK/T/ 2007/60
Reckitt & Colman (Overseas) Limited
MK/T/ 2004/234
Red.com, Inc.

MK/T/ 2006/986
MK/T/ 2006/987

MK/T/ 2006/844
MK/T/ 2006/845

The Coca-Cola Company,

MK/T/ 2006/846

The Coca-Cola Company, One Coca-Cola PLaza
MK/T/ 2006/323

RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER
MK/T/ 2006/878
S.C. Johnson Europe B.V.

MK/T/ 2006/1067

SAINT-GOBAIN VIDROS S.A.

MK/T/ 2007/57

SAPONIA
KEMIJSKA,
PREHRAMBENA
FARMACEUTSKA INDUSTRIJA d.d. Osijek

MK/T/ 2006/373
MK/T/ 2006/489
THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY
MK/T/ 2006/1018
I

MK/T/ 2003/976
Search for Common Ground

MK/T/ 2006/813

SEBA DIS TICARET VE NAKLIYAT ANONIM SIRKETI
MK/T/ 2003/398
MK/T/ 2004/336
MK/T/ 2004/337
Six Continents Hotels, Inc

MK/T/ 2006/640
MK/T/ 2006/641

Smithers-Oasis Company

Trgovski marki

MK/T/ 2006/1073

MK/T/ 2006/573

The Procter & Gamble Company
MK/T/ 2006/738
MK/T/ 2006/931
MK/T/ 2006/932
The Royal Bank of Scotland Group plc
MK/T/ 2005/307
THEODORE SPATHAS From Athens
MK/T/ 2005/315
T-Mobile International AG&Co.KG
MK/T/ 2006/158
MK/T/ 2006/169

Pregledi
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ULTRA d.o.o Proizvodnja elektronskih naprav
MK/T/ 2004/352
MK/T/ 2004/353
MK/T/ 2004/354
Unilever N.V.

АМТОС АД СКОПЈЕ

БИЛЈАНА КОМЕРЦ ДООЕЛ Охрид
MK/T/ 2007/656
MK/T/ 2007/657

MK/T/ 2004/419

United Parcel Service of America, Inc,

Борис ВИДЕСКИ

MK/T/ 2006/324
MK/T/ 2006/696

MK/T/ 2006/1207

Westcoast Contempo Fashions Ltd.
MK/T/ 2006/1002

MK/T/ 2006/308
MK/T/ 2006/309

MK/T/ 2006/669
Vlasinka d.o.o.

MK/T/ 2006/1104

MK/T/ 2006/697
ВЕЛЕС ТАБАК АД Велес; АГРОТАБАК ДООЕЛ
Неготино and Проф.Д-р АЦО ГИЧЕВ
MK/T/ 2003/471

Wilson Learning Worldwide Inc.

MK/T/ 2003/472
MK/T/ 2003/452

Wm WRIGLEY Jr. Company

MK/T/ 2006/964
MK/T/ 2006/1195

ГОДА КОМПЈУТЕРИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
MK/T/ 2006/1142
ГОРАН ИВАНОВСКИ

MK/T/ 2004/412

World-Wide Food Beverage Co Ltd

MK/T/ 2004/413

MK/T/ 2006/1005
WYETH a Delaware corporation MK/T/ 2006/854
MK/T/ 2006/857
WYETH HOLDINGS
corporation

CORPORATION A Maine
MK/T/ 2006/1052

ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju, trgovinu
i usluge
MK/T/ 2006/784
MK/T/ 2006/785
MK/T/ 2006/786
MK/T/ 2006/787
MK/T/ 2006/788
MK/T/ 2006/789
MK/T/ 2006/790
ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju, trgovinu
i usluge ZAGREB
MK/T/ 2006/1034

ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju, trgovinu
i usluge, Zagreb
MK/T/ 2006/1057
А.Д. МАКПРОМЕТ- Штип

MK/T/ 2006/1088

MK/T/ 2004/411

д.п.у. БЕБОФИТ Елизабета Љатко Михаиловиќ
ДООЕЛ у/и Скопје
MK/T/ 2006/469
Д.У.Т.КОМПАНИЈА СТОЕВСКИ - Д.О.О.Е.Л.СКОПЈЕ
MK/T/ 2006/364
Дипл. инж. Лидија Балтовска

MK/T/ 2006/1177

ДПТУ “Са-Тра” доо Скопје

MK/T/ 2006/1178
MK/T/ 2006/1179

ДПТУ ГАЛЕНИУС д.о.о.

MK/T/ 2006/631

Друштво
за
информатички
инженеринг
“Интеллицом” Д.О.О.
MK/T/ 2006/325
Друштво за информатички инженеринг “НЕТ-БИТ”
Д.О.О.
MK/T/ 2006/326
MK/T/ 2006/327
Друштво
за
производсво,
трговија
и
услуги”ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ” ДООЕЛ експортимпорт
MK/T/ 2006/1058
MK/T/ 2006/1060

Адвокатско друштво МЕНС ЛЕГИС ЧАКМАКОВА
MK/T/ 2006/858

Друштво
за
производсво,
трговија
и
услуги”ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ” експорт-импорт
MK/T/ 2006/1059

Адвокатско друштво ТРПЕНОСКИ

Друштво за производство и преработка на месо
АГРИА-АГРОИНДУСТРИСКА ГРУПАЦИЈА ДОО
Велес
MK/T/ 2006/1164

MK/T/ 2006/935

Pregledi

Trgovski marki

Glasnik,

Друштво за производство и промет КАДИНО
ИНДУСТРИ ГРУП ДООЕЛ увоз-извоз
MK/T/ 2007/911
ДРУШТВО
ЗА
ПРОИЗВОДСТВО
ПРОМЕТ”ПРОМЕС” ДОО Увоз- извоз Скопје
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MK/T/ 2007/638
MK/T/ 2007/639
MK/T/ 2007/640

И

MK/T/ 2004/214
MK/T/ 2004/213
Друштво за производство на мало и големо КАМ
ДОО
MK/T/ 2005/192
Друштво за производство на мелнички, пекарски
и слаткарски производи, промет на големо и мало
и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС А.Д. Скопје
MK/T/ 2006/843
MK/T/ 2005/492

MK/T/ 2007/642
MK/T/ 2007/643
MK/T/ 2007/644
MK/T/ 2007/645
MK/T/ 2007/646
MK/T/ 2007/647
MK/T/ 2007/648
MK/T/ 2007/649
MK/T/ 2007/650
MK/T/ 2007/651
MK/T/ 2007/652
Друштво за производство, промет и услуги увозизвоз ДОНИА ДОО
MK/T/ 2005/696

MK/T/ 2005/493
MK/T/ 2005/494
MK/T/ 2005/495
MK/T/ 2006/534
MK/T/ 2006/535
MK/T/ 2006/536
MK/T/ 2006/537
MK/T/ 2006/842
MK/T/ 2006/849
Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО and Друштво
за производство, промет и услуги СВЕДМИЛК
МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
MK/T/ 2007/614
Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
MK/T/ 2007/615
MK/T/ 2007/616
MK/T/ 2007/617
MK/T/ 2007/618
MK/T/ 2007/619
MK/T/ 2007/622
MK/T/ 2007/623

Друштво за производство, трговија и услуги
„АТРЕЈД - Р” ДООЕЛ Скопје
MK/T/ 2005/163
Друштво за производство, трговија и услуги
ВЕТЕРИНАР ДОО експорт-импорт Гевгелија
MK/T/ 2006/1071
Друштво за производство, трговија и услуги ГТД
Гоце ДООЕЛ увоз-извоз
MK/T/ 2006/1061
MK/T/ 2006/1062
Друштво за производство, трговија и услуги
ЕМОНА БРАНД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
MK/T/ 2006/499
Друштво за производство, трговија и услуги
ИНТРАКОМ ДООЕЛ Скопје
MK/T/ 2006/841
Друштво за производство, трговија и услуги
КРИСТАЛ КОМПАНИ-сејит ДООЕЛ експортимпорт
MK/T/ 2006/915
Друштво за производство, трговија и услуги
ЛОЗАР ПЕЛИСТЕРКА АД
MK/T/ 2006/1015
MK/T/ 2006/1016

MK/T/ 2007/624
MK/T/ 2007/625
MK/T/ 2007/626
MK/T/ 2007/627
MK/T/ 2007/628
MK/T/ 2007/629
MK/T/ 2007/630
MK/T/ 2007/631
MK/T/ 2007/632
MK/T/ 2007/633

Trgovski marki

Друштво за производство, трговија и услуги
МЕДИА ДОО експорт импорт Скопје
MK/T/ 2003/784
Друштво за производство, трговија и услуги
МЕДИА ДОО експорт-импорт
MK/T/ 2004/556
MK/T/ 2004/557
MK/T/ 2006/961

Pregledi
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Друштво за производство, трговија, угостителство
и услуги ДАРД КОЗМЕТИКС ДООЕЛ експортимпорт Скопје
MK/T/ 2006/1103
MK/T/ 2006/1107
Друштво за промет и услуги АНЕКС Зоран увоз
извоз ДООЕЛ Скопје (со скратен назив Анекс
експорт импорт ДООЕЛ Скопје)

ЛОГОС ПЛУС АБЦ
јазици и компјутери

Доо Друштво за странски
MK/T/ 2006/898

МАКПРОГРЕС ДОО

MK/T/ 2006/997

МЕД ФОКУС ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје
MK/T/ 2007/1020
MK/T/ 2007/1021
MK/T/ 2007/1022

MK/T/ 2005/63
MK/T/ 2005/64
Друштво за промет и услуги ЕГОБАР ДОО Скопје
MK/T/ 2007/33
MK/T/ 2007/34

Миле Ѓошевски and Милчо Узунов
MK/T/ 2006/551
Милунка Пејоска

MK/T/ 2006/999
MK/T/ 2006/1000

MK/T/ 2007/35
Друштво за трговија и услуги Е-Траде ДООЕЛ увоз
извоз Скопје
MK/T/ 2006/814

МЏ РОБИН ДОО

MK/T/ 2007/669

ОХИС ПРОИЗВОДСТВО ДООЕЛ, СКОПЈЕ
Друштво за трговија и услуги МАГРОНИ ДОО
Скопје
MK/T/ 2004/416
Друштво за трговија и услуги МЕДИКАНОВА ДОО
Скопје
MK/T/ 2006/370
Друштво за услуги ДЕКРА ВРАБОТУВАЊЕ ДООЕЛ
Скопје
MK/T/ 2006/768
Друштво за услуги, производство и промет ЛА
ДАНЗА ДООЕЛ увоз-извоз
MK/T/ 2006/782
Здравствена организација, Галенска лабораторија
ФИТОФАРМ Скопје
MK/T/ 2006/1078
ЗЕГИН ДООЕЛ Скопје

MK/T/ 2006/984

Златар “ЕРГОЛД”

MK/T/ 2005/764

Јоле Глигориевски

MK/T/ 2006/950

К-15 ПРОДУКЦИЈА ДОО СКОПЈЕ
MK/T/ 2006/78
MK/T/ 2006/79
КОСМОФОН Услуги на мобилна телефонија АД
Скопје
MK/T/ 2006/917
MK/T/ 2006/918
Костовски Трифун

MK/T/ 2005/88

КРEЧЕВА НАТКА

MK/T/ 2006/960

Лидија Трајаноска

MK/T/ 2006/216

Pregledi

MK/T/ 2006/1084
ПЕТРОВСКИ ИГОР

MK/T/ 2004/500

Претпријатие за производство, увоз-извоз, услуги
и трговија на големо и мало “БУЧЕН КОЗЈАК”Ц.О.
MK/T/ 2006/933
Приватна
здравствена
“Фармација К”

установа
Аптека
MK/T/ 2006/395
MK/T/ 2006/397
MK/T/ 2006/398

Производно трговско друштво
Славчо ДООЕЛ експорт-импорт

Златен

Клас

MK/T/ 2002/1033
РЕПЛЕКФАРМ АД.

MK/T/ 2006/303
MK/T/ 2006/304
MK/T/ 2006/305

Сенд Б Трејд Скопје

MK/T/ 2006/993

Стевковска Јулијана

MK/T/ 2006/477

СТОЈКА СТОЈКОВСКА

MK/T/ 2006/905

СТОЈКОВСКИ, Љупчо

MK/T/ 2006/356

Тhe Procter & Gamble Company
MK/T/ 2006/936
ТД ОГЛАСНИК М ЕМ ДООЕЛ СКОПЈЕ
MK/T/ 2005/142
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MK/T/ 2006/972

Трговски Друтштво за производство промет и
услуги ХЕМИКОМ Мичо и Олгица ДОО ТЦ Бисер
MK/T/ 2006/725
Трговско друштво за новинско издавачка дејност,
трговија, производство и услуги КАПИТАЛ МЕДИА
ГРОУП ДОО увоз-извоз Скопје
MK/T/ 2004/60
Трговско друштво за трговија, производство
и услуги на големо и мало ПРЕХРАМБЕНА
ИНДУСТРИЈА СВИССЛИОН ДОО увоз-извоз
Скопје
MK/T/ 2005/450
Трговско радиодифузно друштво А1 ТЕЛЕВИЗИЈА
ДООЕЛ Скопје
MK/T/ 2005/338
MK/T/ 2005/339
Фабрика за масло БРИЛИЈАНТ ДООЕЛ
MK/T/ 2006/909
MK/T/ 2006/910
MK/T/ 2006/953
MK/T/ 2006/954
Фаредин Адеми and Ќани Адеми
MK/T/ 2007/858
MK/T/ 2007/859
ФАРМАКОРП ДОО

MK/T/ 2006/560
MK/T/ 2006/561

ФАРМАЦЕВТСКА
ХЕМИСКА
КОЗМЕТИЧКА
ИНДУСТРИЈА „АЛКАЛОИД„ АД - Скопје
MK/T/ 2005/185
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија
АЛКАЛОИД АД - Скопје
MK/T/ 2005/28
Шалевски Миодраг

MK/T/ 2006/288
MK/T/ 2006/390
MK/T/ 2006/459
MK/T/ 2006/460

Trgovski marki

Pregledi
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trGOVski MaRKI
TRGOVSKI
MARKI

Vo soglasnost so ~lenot 147 od Zakonot za industriskata sopstvenost (“Slu`ben
vesnik na Republika Makedonija”, br.47/02, 42/03 i 09/04), Dr`avniot zavod za industriska
sopstvenost gi objavuva podatocite za priznaenite prava na trgovski marki.

Podatocite se ozna~eni so INID* kodovi za trgovski marki (WIPO standard ST.60):
(111)
Registarski broj na dokumentot 		
(151) Data na registrirawe
(181) Data na va`ewe (o~ekuvano)
(186) Data na istekot na prodol`uvaweto (o~ekuvano)
210
Broj na prijavata				
(220) Data na podnesuvawe
(230) Data na izlo`beno ili saemsko prvenstvo		
(300) Pravo na prvenstvo: data, dr`ava, broj
(450) Data na objavuvawe
(510, 511)Broevite na klasite po me|unarodnata klasifikacija na proizvodi i uslugi
(Ni~anska) i spisok na proizvodite i uslugite
(540) Izgled na trgovskata marka, transkripcija i prevod
(551) Oznaka za prijava na kolektivena trgovska marka
(560) Oznaka za trodimenzionalena trgovska marka
(580) Data na donesuvawe re{enie so koe se vpi{uva sekoja promena vo registarot
(591) Nazna~uvawe na bojata, odnosno kombinaciite na boi
(600) Podatoci za prijavata podnesena do SZP na SFRJ
(data ex-YU broj na prijavata/isprava/re{enie)
(732) Nositel na pravoto
(740) Zastapnik
(770) Ime i adresa na prethodniot nositel
(791) Ime i adresa na steknuva~ot na licencata

____________________
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

Trgovski marki

Glasnik,

(111) 13252

(151) 05/09/2007

(210) TM  2000/1378

(220) 20/11/2000
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сушење, вентилација, снабдување со вода и за
санитарни намени
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

(181) 20/11/2010
(450) 30/12/2007
(732) Друштво за производство, трговија и услуги на
големо и мало МУЛТИПРОМ Добре и др. ДОО
експорт-импорт - Скопје

кл. 37   градежни конструкции; поправки; инстала–
циски услуги

ул. „ИНДУСТРИСКА” б.б. , Источна индустриска
зона - 1040 Маџари, MK
(540)

(111) 13332

(151) 02/10/2007

(210) TM  2001/566

(220) 22/05/2001
(181) 22/05/2011
(450) 30/12/2007

(732) American-Cigarette
Limited

Company

(Overseas)

Zahlerweg 4, 6300 Zug, CH
(591) црвена, бела, жолта, зелена, црна и сина
(551) индивидуална

(740) ИНДОВСКА АНЕТА, адвокат Ул.’’ДамеГруев’’  3/ 211, 1000, Скопје
(540)

(510, 511)
кл. 30 вафли
(111) 13347

(151) 25/10/2007

(210) TM  2000/1413

(220) 30/11/2000
(181) 30/11/2010
(450) 30/12/2007

(732) Qingdao Haier Investment Development Co., Ltd,
Haier Industrial Zone, Qingdao Hi-Tech Industrial
Area,
Qingdao 266IOI, Shandong Province,
P.R.China, CN
(740) ЧАКМАКОВА   БИЛЈАНА, АДВОКАТ ул.”8-ма
Ударна бригада” 43/3 1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34  цигари, тутун, тутунски производи, прибор
за пушачи, запалки, кибрити
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 7    машини и машински алати; мотори и
погонски машини (освен за сувоземни возила);
машински спојниции трансмисиски елементи
(освен за сувоземни возила); земјоделски направи;
инкубатори за јајца
кл. 9   апарати и инструменти: научни, поморски,
геодетски, електрични, фотографски, кине–
матографски, оптички, за мерење, сигнализација,
контрола (инспекција), спасување и настава,
апарати за снимање, пренос и репродукција на
звук или слика; магнетски носачи на податоци;
дискови за снимање; автоматски машини и
механизми за апаратите што се активираат со
монети или жетони; регистар каси; машини за
сметање и опрема за обработка на податоци и
компјутери; апарати за гасење пожар

(111) 13326

(151) 20/09/2007

(210) TM  2001/839

(220) 01/08/2001
(181) 01/08/2011
(450) 30/12/2007

(732) G.G. Properties, Ltd
Dorchester House, 7 Church Street West Hamilton,
Bermuda HM 11, BM
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје
(540)

GARTNER
(551) индивидуална

кл. 11   апарати за осветлување, греење, произ–
водство на пареа, варење (готвење), ладење,

Trgovski marki
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(510, 511)

(540)

кл. 9 аудио касети, CD ROM-ови и електронски
публикации што се праќаат преку интернет, а
опфаќаат главно прашања во областа на бизнисот
и индустриите на информациската технологија и
телекомуникациите; компјутерски софтвер што
се користи за анализа и донесување одлуки, а се
однесуваат на производи, услуги, продавање и
системи на информациската технологија
кл. 16 списанија, брошури, книги и извештаи
што опфаќаат прашања во областа на бизнисот
и индустриите на информациската технологија и
телекомуникациите
кл. 35 истражување, консултации, планирање,
помош и надзор во областа на деловниот
менаџмент; истражување и консултација во
областа на анализата на пазарот; продавање
и истражување и консултација во областа на
анализата на производите
кл. 41 образовни услуги, имено организирање
и водење конференции, трговски презентации,
семинари и работни семинари што опфаќаат
главно прашања во областа на бизнисот и
индустриите на информациската технологија и
телекомуникациите
кл. 42 услуги на истражување, консултации и
стратегиско планирање во областа на бизнисот
и индустриите на информациската технологија и
телекомуникациите
(111) 13343

(151) 25/10/2007

(210) TM  2001/927

(220) 21/09/2001
(181) 21/09/2011
(450) 30/12/2007

(732) „ЛОБИ” ДООЕЛ

(591) темно сина и златно жолта
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 4
индустриски масла и масти, мазива,
соединенија
за
собирање
прашина
со
навлажнување, врзување, горива (вклучително
течни горива за мотори ) и материи за осветлување,
свеќи, фитили
(111) 13348

(151) 19/10/2007

(210) TM  2001/1062

(220) 15/11/2001
(181) 15/11/2011
(450) 30/12/2007

(732) Трговско Друштво за услуги и трговија на
големо и мало ВУЧКО КОМПАНИ Зоран ДООЕЛ
увоз-извоз
ул. ,,Никола Парапунов” бр. 10 б, 1000 Скопје,
MK
(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПJЕ  
бул. „Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8, 1000,
Скопје
(540)

ул.”Никола Тесла” бр.18/2-8, 1000 Скопје, MK
(540)

(591) црвена, сива и бела

(591) во сите бои

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 16   печатени работи
(111) 13331

(151) 02/10/2007

(210) TM  2001/961

(220) 03/10/2001
(181) 03/10/2011
(450) 30/12/2007

(732) Трговско друштво на моторни и индустриски
масла, трговија и услуги 3 СТ Тони и други,
Д.О.О. увоз-извоз, Скопје
бул. ,,Партизански одреди’’
Скопје, MK

кл. 12  возила и опрема; апарати за движење по
земја, вода и воздух
кл. 28 играчки и игри; производи за гимнастика
и спорт што не се опфатени со другите класи;  
украси за елки
(111) 13418
(210) TM  2002/82

(151) 20/11/2007
(220) 11/02/2002
(181) 11/02/2012

бр. 119, 1000

(450) 30/12/2007
(732) Производно услужно трговско друштво
ГРАФОСЕТ Виолета ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
ул.29 Ноември бр.60, MK

13343
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(540)

DONNAGEL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати
(591) сива, розова и бела
(551) индивидуална

(111) 13253

(151) 05/09/2007

(210) TM  2002/579

(220) 22/07/2002
(181) 22/07/2012

(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

(450) 30/12/2007
(732) ГАЛЕНИКА АД Београд
ул. Батајнички друм б.б., YU
(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат ул.’’М.Х.Јасмин’’   52V-1/6,
1000, Скопје
(540)

FLUORGAL

кл. 40  обработка на материјали
(111) 13379

(151) 08/11/2007

(210) TM  2002/83

(220) 11/02/2002
(181) 11/02/2012
(450) 30/12/2007

(732) Производно услужно трговско друштво
ГРАФОСЕТ Виолета ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
ул. 29 Ноември бр.60, 1000 Скопје, MK
(540)

ГРАФОСЕТ
(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
(111) 13243
(210) TM  2002/137

(151) 04/09/2007
(220) 22/02/2002
(181) 22/02/2012
(450) 30/12/2007

(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 индустрија
кл. 5 фармацевтски, ветеринарски и санитарни
препарати; диететски супстанции што се користат
во медицината; храна за бебиња; фластери,
материјал за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди;
хербициди
(111) 13254

(151) 14/09/2007

(210) TM  2002/645

(220) 16/08/2002
(181) 16/08/2012
(450) 30/12/2007

(732) КАМ ДОО Скопје, Друштво за трговија на мало
и големо
бул. Србија бр.35, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ   ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје

(732) American Home Products Corporation, a Delaware
corporation
Fiva Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940,
US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје
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(540)

(740) СТОПАНСКА
КОМОРА
НА
МАКЕДОНИЈА
ул. „Димитрие Чуповски” 13, 1000, Скопје
(540)

(591) зелена, жолта, кафена, виолетова и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5   фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината; храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди,
хербициди

(591) бела, златна, светло и темно модра, црвена,
зелена, кафена, портокалова, сива и жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30   кафе
(111) 13250

(151) 13/09/2007

(210) TM  2003/301

(220) 06/05/2003
(181) 06/05/2013
(450) 30/12/2007

(732) SEBA DIS TICARET VE NAKLIYAT ANONIM
SIRKETI
YAKACIK YOLU, CAMILIK MAHALLESI CIFLIK
MEVKII, SAMANDIRA, KARTAL - ISTANBUL , TR

(111) 13337

(151) 09/10/2007

(210) TM  2003/441

(220) 27/06/2003
(181) 27/06/2013
(450) 30/12/2007

(732) РЕПЛЕКФАРМ АД
ул. „Козле” бр. 188, 1000 Скопје, MK
(740) СТОПАНСКА
КОМОРА
НА
МАКЕДОНИЈА
ул. „Димитрие Чуповски” 13, 1000, Скопје
(540)

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје  
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје
(540)

(591) зелена, жолта, кафена, виолетова и бела
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) сина, виолетова, црвена, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34
цигари, тутун, и производи од тутун;
запалки, кибрити, прибор и реквизити за пушачи
(111) 13338

(151) 09/10/2007

(210) TM  2003/440

(220) 27/06/2003

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината; храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди,
хербициди
(111) 13339

(151) 09/10/2007

(210) TM  2003/442

(220) 27/06/2003
(181) 27/06/2013

(181) 27/06/2013
(450) 30/12/2007
(732) РЕПЛЕКФАРМ АД
ул. „Козле” бр. 188, 1000 Скопје, MK

13250

(450) 30/12/2007
(732) РЕПЛЕКФАРМ АД
ул. „Козле” бр. 188, 1000 Скопје, MK
(740) СТОПАНСКА
КОМОРА
НА
МАКЕДОНИЈА
ул. „Димитрие Чуповски” 13, 1000, Скопје
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(540)

(591) зелена, жолта, виолетова и портокалова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други супстанции
за перњење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи, лосиони
за коса, препарати за нега на забите
(111) 13340

(151) 09/10/2007

(210) TM  2003/443

(220) 27/06/2003
(181) 27/06/2013
(450) 30/12/2007

(732) РЕПЛЕКФАРМ АД

(591) црна, бела, сива, црвена, светло и темно зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32   минерална и газирана вода и други
безалкохолни пијалоци; овошни пијалоци и
овошни сокови; сирупи, концентрати и други
препарати за правење напивки
(111) 13267
(210) TM  2003/662

(540)

(220) 10/09/2003
(181) 10/09/2013

ул. „Козле” бр. 188, 1000 Скопје, MK
(740) СТОПАНСКА
КОМОРА
НА
МАКЕДОНИЈА
ул. „Димитрие Чуповски” 13, 1000, Скопје

(151) 14/09/2007

(450) 30/12/2007
(732) ОРИФЛЕИМ КОЗМЕТИКС А.Д.
20, ул.”Филип 2-ри” Л-2340, LU
(740) МИРЈАНА   МАРКОВСКА, адвокат ул. „Орце
Николов” бр. 75, 1000, Скопје
(540)

(591) зелена, жолта, виолетова и портокалова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3  средства за белење и други супстанции за
перење, препарати за чистење, полирање, триење
и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични
масла, козметички производи, лосиони за коса,
препарати за нега на забите
(111) 13328

(151) 24/09/2007

(210) TM  2003/576

(220) 12/08/2003
(181) 12/08/2013
(450) 30/12/2007

(732) The Concentrate Manufacturing Company of
Ireland also trading as Seven-Up International
20 Reid Street, Williams House, Hamilton, HM-11,
BM
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје

(591) зелена и окер
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3   средства за белење и други супстанции
за перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи, лосиони
за коса, препарати за нега на забите
(111) 13268
(210) TM  2003/663

(151) 14/09/2007
(220) 10/09/2003
(181) 10/09/2013
(450) 30/12/2007

(732) ОРИФЛЕИМ КОЗМЕТИКС А.Д.
20, ул.”Филип 2-ри” Л-2340, LU
(740) МИРЈАНА   МАРКОВСКА, адвокат ул. „Орце
Николов” бр. 75, 1000, Скопје

Trgovski marki

13268
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(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 известување /хартиени производи/, ката–
лози, печатници /печатени работи/, публикации,
регистри /книги/

(551) индивидуална

кл. 35
водење на информатички картотеки,
изнајмување рекламен простор, изнајмување
рекламен материјал, објавување рекламни
текстови, обработка на текстови, огласување
/рекламирање/, плакатирање /огласување /,
пропагандни дејности, проучување на пазарот
/маркетинг/, распределба /дистрибуција/ на
примероци,
рекламна
хроника,
рекламни
агенции, рекламни огласи (ширење на рекламни
огласи), ширење   рекламен материјал /трактати,
проспекти, печатени примероци/, класификација
на податоци во компјутерски бази на податоци,
систематизација на податоци во компјутерски
бази на податоци, компилација на податоци во
компјутерски бази на податоци

(510, 511)
кл. 3   средства за белење и други супстанци за
перење, препарати за чистење, полирање,триење
и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични
масла, козметички производи, лосиони за коса,
препарати за нега на забите
(111) 13374

(151) 07/11/2007

(210) TM  2003/684

(220) 22/09/2003
(181) 22/09/2013
(450) 30/12/2007

(732) BUSINESS HOUSE International Company
„J.Josifovski” 45,Resen, MK

кл. 41   книги (издавање на книги), коресподенција,
објавување на весници, централна база на
податоци

(740) МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  ул. „Народен
Фронт” 21/4-5 1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

(111) 13413

DOCTOR`S

(210) TM  2004/33

(220) 22/01/2004
(181) 22/01/2014
(450) 30/12/2007

(551) индивидуална

(732) АТЛАНТИК КОМЕРЦ БОЖИДАР ДООЕЛ

(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други супстанции
за употреба во перални; препарати за чистење,
полирање, рибање и нагризување; сапуни;
парфимерија, етерични масла, козметика,
лосиони за коса; пасти за заби
кл. 5 фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанции прилагодени
за употреба во медицината, храна за бебиња;
фластери,
материјали
за
завиткување;
материјали за пломбирање   заби, забарски
смоли; дезинфекциони средства; препарати за
уништување на штетници; фунгициди, хербициди
кл. 30   кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жита, леб, слатки, благи, сладоледи; мед, меласа,
квасец, прашок за печиво; сол, сенф, оцет, сосови
(како мирудии); мирудии; мраз
(111) 13208

(151) 04/09/2007

(210) TM  2003/891

(220) 01/12/2003
(181) 01/12/2013
(450) 30/12/2007

(732) Друштво за консалтинг, финансии и медија, Р
3 дооел
ул.” Рузвелтова” 3 бр.2, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

13374

(151) 20/11/2007

ул. Никола Мартиновски бр.79, 1000 Скопје,
MK
(540)

АТЛАНТИК КОМЕРЦ
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 14 благородни метали и нивните легури и
производите изработени од нив или преслечени
со нив што не се опфатени со другите класи,
накит, бижутерија, скапоцени камења, часовници
и хронометриски инструменти
кл. 28   игри и играчки, производи за гимнастика
и спорт што не се опфатени со другите класи,
украси за елка
(111) 13185
(210) TM  2004/62

(151) 28/08/2007
(220) 09/02/2004
(181) 09/02/2014
(450) 30/12/2007

(732) AMCOL INTERNATIONAL CORPORATION
One North Arlington, 1500 West Shure Drive,
Arlington Heights, Chicago, Illinois 60004, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  ул. „Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

GOLDEN BOOK
Trgovski marki
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(551) индивидуална
(510, 511)

VOLCLAY

кл. 30   ароматични препарати за употреба
во исхраната, ароми за слатки (различни, од
етеричнини масла), ароми /мирудии/, бадеми
(слатки врз база на бадеми), бадеми пржени
во шеќер, бадемово тесто, бисквити, слатки за
украсување божикни дрва, брашно (јадења врз
база на брашно), брашно (најфино пченкарно
брашно), ванилија /арома/, ванилин /надоместок
за ванилија/, вафли, гриз, диви ореви за употреба
во исхраната, екстракти за исхрана, екстракти
на слад за употреба во исхраната, жито (брашно
од жито), какао, пијалоци врз база на какао,
производи од какао, какао со млеко, карамел
бомбони, ладни пијалоци /шербет/, марципан /
слатки од шеќер и бадем/, матена павлака, мед,
медени слатки, меласа, мента /бомбони од мента/,
мента за слатки, мирудии, ароматични, морски
оревчиња, овошни слатки, палачинки, пастили
/бомбони/, пијалоци врз база на какао, природни
засладувачи, пудинзи, пченкарно брашно, саќести
слатки, скроб за употреба во исхраната, слад за
храна, сладолед, слаткарски производи, слатки,
слатки, слатки (прашок за слатки), слатки (тесто
за слатки), слатки од бадем, стапчиња - слатки,
торти, украси за слатки /за јадење/, ферменти за
тесто, фондани /врста бомбони/, цимет /мирудија/,
црн шеќер, чајни колачиња (мињони), чоколадни
пијалоци, чоколадно млеко, чоколада, шеќер,
шеќер /жолт/ за употреба во исхраната, шеќерни
производи, шеќерни производи за украсување

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1   хемиски производи за употреба во индус–
тријата и мануфактурата, науката, фотографиите,
како и за земјоделието, градинарството и
шумарството; сурови вештачки смоли, вештачки
смоли; сурови пластични материи; вештачки
ѓубриња; смеши за гаснење пожар, препарати за
калење и заварување метали; хемиски производи
за
конзервирање прехранбени
производи,
материи за штавење, адхезиви (лепливи материи)
наменети за индустријата; бентонит; минерални
производи и композити за моделирање што
содржат или се состојат од глина или се од
глинена природа; хемиски производи за употреба
во ливничката индустрија; лепила за индустриска
употреба; агенси за стабилизирање и агенси за
дисперзирање, што се хемиски производи за
употреба во индустријата
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; материјал
за пакување, затнување и изолација, особено
средства за залевање на спојници за бетонски
конструкции; градежни материјали вклучени во
класата 17
кл. 19 градежни материјали и материјали за
покривање кровови што не се од метал; бентонит
за употреба во градежништвото; неметални
градежни материјали, цврсти неметални цевки за
градба, асфалт, црна смола и битумен, неметални
преносни конструкции, споменици што не се од
метал
(111) 13183

(151) 28/08/2007

(210) TM  2004/66

(220) 10/02/2004
(181) 10/02/2014
(450) 30/12/2007

(732) Трговско друштво за производство, услуги и
трговија на големо и мало БОН БОН ДООЕЛ

подготвување
кл. 43
слаткарници

храна

(111) 13182

и

пијалоци,

(151) 28/08/2007

(210) TM  2004/75

(220) 11/02/2004
(181) 11/02/2014
(450) 30/12/2007

(732) S.C. JOHNSON & SON, INC.
1525 Howe Street Racine, Wisconsin 53403-2236,
US
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  ул.”Орце Николов”
155б, 1000, Скопје
(540)

DEO SMILE

ул. Дрезденска 19-2/11, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,  
АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 5 освежувач на воздух за автомобили
(111) 13255
(210) TM  2004/101

(151) 14/09/2007
(220) 18/02/2004
(181) 18/02/2014
(450) 30/12/2007

(732) RICOH COMPANY, LTD.
(591) црвена и жолта

Trgovski marki

3-6, 1-Chome, Naka-Magome, Ohta-Ku, Tokyo,
JP
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(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ   ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје

(540)

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
(551) индивидуална
(510, 511)
осигурување во случај на несреќа;
кл. 36
заеми; услуги за проценка на    осигурувањето;
изнајмување недвижности; брокерски активности;
кредитни канцеларии; агенции за недвижности;
агенции за изнајмување станови; брокери за
недвижности; агенција за наплата на долгови;
застапување
на
осигурување;
царинско
застaпништво; осигурување; банкарски работи;
проценка на недвижности; основање добротворни
фондови; заеднички фондови; инвестирање
капитал; инвестирање во фондови; давање на
кауции; гаранции; осигурување на работата;
менувачко работење; издавање патнички чекови;
клиринг (финансиски); услуги за депонирање
во сеф; организација за собирање прилози;
изнајмување (финансирање); проценка на данок;
финансиска проценка (осигурување, банки,
недвижности);
факторизација;
доверителни
работи; застапнички работи; финансиски услуги;
управување со финансии; позајмување со
гаранција; депонирање; работа со недвижности;
управување со станбени згради ;осигурување од
пожар; издавање станови; изнајмување фарми;
здравствено осигурување; поморско осигурување;
хипотекарни банки; штедилници; финансирање на
купување на лизинг; застапување на осигурување;
берзанско посредување; животно осигурување;
агенции
за
сместување
(престојување);
финансиски анализи; проценка на антиквитети;
проценка на уметнички предмети; верификација
на чекови; финансиски совети; совети од
областа на осигурувањето; кредитни картички;
електронски банкарски картички; електронски
трансфер на пари; информации во областа на
финансирањето; информации од областа на
осигурувањето; проценка на накит; проценка на
стари пари (нумизматичка); собирање рента;
проценка на поштенски марки (филателија);
издавање вредносни жетони; депонирање
скапоцености; берзанско известување; издавање
кредитни картички; изнајмување деловен простор
(недвижнини); услуги за исплата на пензии;
финансиско спонзорство
(111) 13256
(210) TM  2004/102

(151) 14/09/2007
(220) 18/02/2004
(181) 18/02/2014
(450) 30/12/2007

(732) RICOH COMPANY, LTD.
3-6, 1-Chome, Naka-Magome, Ohta-Ku, Tokyo,
JP
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ   ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје

13256

кл. 35   помош при управување со работата; деловно
истражување;
огласување;
увозно-извозни
агенции; агенции за комерцијално информирање;
анализа на цени и трошоци; дистрибуција на
пропаганден материјал; фотокопирање; копирање
документи за други лица; евалуација на тековниот
статус на вработените; агенции за вработување;
изнајмување деловни машини и опрема;
статистички податоци; сметководство; изработка
сметковотствени биланси; контрола на работата
(аудит); водење на работата и советодавна
активност во поглед на организација на работата;
советодавна активност која се однесува на
работењето со персонал; советодавна активност
која се однесува на водење на работата;
подготовка на изјави за јавност; дактилографски
услуги; презентација на производи; директно
огласување по пошта; помош при водење на
продажба или производство; репродукција на
документи; ажурирање на пропаганден материјал;
дистрибуција на примероци; експертизи за
ефикасност; организирање аукции; истражување
на пазарот; евалуација на работата; деловни
истражувања;
компјутерско
лоцирање
на
транспортните возила; изнајмување материјали
за јавност; советодавна активност во поглед
на организирање на работата; објавување
текстови наменети на јавноста; огласување;
огласување на радио; пропагандни пораки
на радио; деловно истражување; односи со
јавноста; стенографски услуги; огласување на
телевизија; преписи; аранжирање на излози;
огласни агенци; советодавни услуги во областа
на деловното работење; модели за огласување
или промотивни продажби; проценка на волна;
истражување на пазарот; компјутерска работа
со документи; професионални деловни совети;
економски прогнози; организирање изложби
во комерцијални и пропагандни цели; деловни
информации; анкетирање; изработка платни
списоци; услуги за преселување на работата;
промотивни продажби (за други); секретарски
услуги; пресметување данок; услуги за одговарање
на телефон (кога сопственикот не е присутен);
обработка на текст; организирање претплати за
дневни весници (за други); огласување по пат
на поштенски налог; дистрибуција на огласи за
други по пат на постојано вклучени електронски
комуникациски мрежи; деловно водење хотели;
водење на работата на естрадни уметници;
внесување информации во компјутерските бази
на податоци; систематизирање податоците во
компјутерските бази на податоци; организирање
саеми во комерцијални или пропагандни цели;
промоција на стоки и услуги за други по пат на
изработка и обајвување огласи во електронските
списанија достапни на глобалната компјутерска
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мержа; изнајмување машини за фотокопирање;
регистрација на името на доменот во цел на
идентификација на корисникот во глобалната
компјутерска мрежа; професионални неделовни
консултации
(111) 13257

(151) 14/09/2007

(210) TM  2004/106

(220) 18/02/2004

апарати и цевовод на вода и гас; прибор за
регулирање и обезбедување апарати за гас;
прибор за регулирање и обезбедување гасовод;
прибор за регулирање и обезбедување апарати за
вода; греачи на воздух; електрична скара; прибор
за обезбедување апарати и цевковод за вода и
гас; сигурносни светилки; санитарни апарати и
инсталации; тушеви; апарати за смекнување на
вода; сончеви колектори (загревање); соларни
печки; стерилизатори; апарати за сончање
(кревети за сончање); вентили за цевки; вентили;
термостатски вентили (како делови од инсталации
за греење); инсталации и апарати за вентилација
(еркондишн);
вентилациони
инсталации
(еркондишн за возила); вентилациони хауби;
вентилациони хауби за лаборатории; мијалници
за миење раце (како делови од санитарни
инсталации); гумички за славина за вода; казани
за перење; WC школки; водоводни инсталации;
инсталации за разнесување вода; апарати за
филтрирање вода; инсталации за плакнење
со вода; греачи за вода (апарати); бојлери;
инсталации за прочистување на водата; апарати
и машини за пречистување на водата; апарати и
инсталации за смекнување на водата; автоматски
апарати за полевање со кружен млаз; апарат за
кондиционирање на водата со јони на алкални
метали

(181) 18/02/2014
(450) 30/12/2007
(732) RICOH COMPANY, LTD.
3-6, 1-Chome, Naka-Magome, Ohta-Ku, Tokyo, JP
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ   ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
клима уреди за возила; апарати за
кл. 11
климатизација на воздухот; апарати за ладење
на воздухот; апарати за освежување на воздухот;
сушачи на воздух; инсталации за филтрирање
на воздух; апарати и машини за прочистување
на воздух; стерилизатори на воздух; затоплувачи
на воздух; кади за туширање во бањи; кади за
бања (садови); кондензатори на гас (што не се
дел од машина); инсталации за климатизација на
воздухот; забарски печки; апарати за дезодорирање
што не се за лична употреба; апарати за
десалинизација на вода; апарати за сушење;
апарати за дезинфицирање; дистрибутери на
дезинфикатор за тоалети; дестилациони апарати;
дестилациони колони; апарати и инсталации
за сушење; апарати за сушење сточна храна;
вентилатори (за кондиционирање на воздухот);
вентилатори (како делови од инсталација за
климатизација на воздухот); напојувачки уреди
за бојлери; филтри (како делови од инсталација
во домаќинството или индустријата); филтри за
климатизирање на воздухот; филтри за вода за
пиење; прибор за регулирање и обезбедување
гасни апарати; генератори на гас (како делови
од гасни инсталации); прочистувачи на гас (како
делови на гасни инсталации); апарати за миење
гас; апарати за сушење коса; апарати за сушење
раце во мијалници; закачалки за ламби; фарови
за автомобили; печки; акумулатори на топлина;
менувачи на топлина (не се делови на машините);
топлотни пумпи; регенератори на топлина;
апарати за топол воздух; опрема за купатила со
топол воздух; печки со топол воздух; грејни плочи;
боци со топла вода; навлажнувачи за радијатори
од централно греење; хидранти; ламби; сушачи за
перални, електрични; бојлери за перални; вентили
за контролирање на нивото во резервоарите;
дифузери на светлина; нуклеарни реактори;
украсни фонтани; пастеризатори; горилници
на нафта; инсталации за полимеризација;
регенератори на топлина; прибор за регулирање

Trgovski marki

(111) 13258

(151) 14/09/2007

(210) TM  2004/108

(220) 18/02/2004
(181) 18/02/2014
(450) 30/12/2007

(732) RICOH COMPANY, LTD.
3-6, 1-Chome, Naka-Magome, Ohta-Ku, Tokyo,
JP
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ   ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
електростатски, електрофотографски,
кл. 9
термички и фотографски машини за копирање;
сортирки, машини за распоредување на
копиите, апарати за достава и поврзување
документи;
проектори,
панорама-проектори,
проектори за слајдови; апарати за зголемување;
куќишта (кутии) за сите горенаведени апарати;
променливи објективи и троногалки; фотографски
филтри, фотографски прекинувачи, фотографски
стативи,
фотографски
барачи
на
опсег;
уреди за микрофилмување, фотоапарати за
микрофилмување,
читачи,
читачи-печатачи,
апарати за размножување, печатачи, апарати
за зголемување; машини за бележење и
репродуцирање на слики и звук; дигитални
фото-апарати; уреди за обработка на податоци;
микропроцесор, контролер, меморија, терминали
за влез и излез на податоци; диск единица,
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дискови (магнетни и оптички); факс-машини;
апарати за далечинско копирање, факсови,
печатари што се активираат по телефонски пат;
автоматски апарати за достава и поврзување
на документи; алармни уреди за гас; уред за
откривање и предупредување на   прекумерна
концентрација на гас во просторијата; гасометри
и водомери; електрична табла за пишување;
табла за пишување со печатач; уред за обработка
на текст, печатач; хранилки за хартија, уреди за
поврзување и печатарски лепези; полупроводнички
производи;
интегрални
кола,
вклучително
монолитни и хибридни интегрални кола, LSI и
VLSI кола; телефонски апарати и телефонски
централи; систем за ТВ конференции; софтвер,
компјутерски софтвер, компјутерски програми;
машини за копирање; филтри како електрични
компоненти; филмови; држачи за филмови,
филмски објективи, филмски матрици; апарати
и инструменти за обработка на филм; филмски
проектори; апарати за одбележување на филм,
филмски платна, апарати за гледање филмски
ленти; ленти; компјутери; апарати и инструменти
за обработка на податоци; периферен уред кој се
користи со компјутер и опрема за обработка на
податоци; глувчиња; модеми; повеќенаменски
машини за печатење, копирање, праќање и/или
примање факсови; апарати за снимање и/или
репродуцирање на звук; апарати за снимање
и/или репродукција на видео; машини за видео
игри; видео миксери; апарат за монтажа за видео;
видео монитори; апарат за мултиплексирање
на видео; апарат за регулирање на видео;
електрични и електронски апарати и инструменти
за прибирање, преземање, внесување и
испишување или пренос на податоци; алармни
уреди; мерни уреди; делови и опрема за сите
наведени ставки; дигитални печатарски машини;
плотери; (компјутерски потпомогнато дизајнирање/
компјутерски потпомогнато производство); (CAD/
CAM); видео печатари; видео камери; скенери;
оптички апарат за архивирање; прочистувач на
воздух, компресор за воздух; скенери на бар код,
читач на бар код; филмови за обична или ОН
хартија; копир машина за рециклирање (машина
која ја пренасочува постапката на копирање и
го лупи тонерот од документот, оставајќи чиста
хартија); печатари за термофилм во боја; систем
на размена на факс пораки; машини за оперирање
со монети (регистар на готовина, машина за
броење или бирање на монетите); систем на
идентификациони картички; фонт, пакети за
илустрирани податоци; караоке (систем за пеење
на плејбек); машини за дезодорирање; сензори
(111) 13259
(210) TM  2004/114

(151) 14/09/2007
(220) 18/02/2004
(181) 18/02/2014
(450) 30/12/2007

(732) RICOH COMPANY, LTD.
3-6, 1-Chome, Naka-Magome, Ohta-Ku, Tokyo,
JP

13259

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ   ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 42 хемиска анализа; анализа за експлоа–
тација на нафтени полиња; архитектура;
работи во врска со заштита на авторски права;
бактериологија; бактериолошки истражувања;
експлоатација на патенти; уредување на пишан
текст; фотографско известување; хемиски услуги;
хемиско истражување; консултации во областа на
архитектурата; техничко цртање на конструкции;
техничко
истражување;
правни
услуги;
испитување нафтени дупчења; истражување
во областа на козметиката; проектирање
ентериери; индустриски дизајн; испитување на
материјали; студии на технички проекти; геолошки
истражувања;
истражувањена
нафтоносни
полиња; инженерство; истражување; генеалошко
истражување; инженерско цртање; прогнозирање
на време; правни истражувања; истражување на
земјиштето; изнајмување компјутери; информации
за мода; компјутерско програмирање; барање
нафта;
физика
(истражување);
машинско
истражување; испитување на текстил; геолошко
пребарување; геолошко истражување; проверка
на автентичноста на уметнички предмети;
калибрација (мерење); проектирање компјутерски
софтвер; ажурирање на компјутерски софтвер;
консултации во областа на компјутерски
хардвер; дизајнирање облека; графички дизајн;
изнајмување пристап на компјутерските бази на
податоци; лиценцирање права од интелектуална
сопственост; контрола на кавалитет; изнајмување
компјутерски софтвер; истражување и развој
(за други); стилизирање (индустриски дизајн);
подводно истражување; консултации во врска
со интелектуалната сопственост; услуги на
арбитража; обнова на компјутерски податоци;
одржување на компјутерски софтвер; анализа на
компјутерски системи; консултации во областа на
заштитата на околината; изнајмување пристап
на компјутер заради обработка на податоци;
биолошки истражувања; урбанистичко планирање;
компјутерски услуги т.е. правење и одрживање
на Web локации за другите; компјутерски услуги
т.е. дизајнирање и реализирање на мрежните
Web страници за други; компјутерски услуги т.е.
проектирање и реализирање на Web локации за
други; изнајмување простор на компјутерскиот
сервер за Web локациите на другите корисници
на глобалната компјутерска мрежа; компјутерски
услуги т.е. обезбедување пребарувачи за
пронаоѓање на податоци на глобалната
компјутерска мрежа; регистрирање име на
доменот со цел за идентификација на корисникот
на глобалната компјутерска мрежа; дизајнирање
на пакети

Trgovski marki
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(111) 13260
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(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ   ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(450) 30/12/2007
(732) RICOH COMPANY, LTD.
3-6, 1-Chome, Naka-Magome, Ohta-Ku, Tokyo, JP
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ   ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 40   абразија; обработка на кинематографски
филмови; прочистување воздух; магнетизирање;
доработување
текстил;
доработување
на
хартија; обложување со сребро; белење на
ткаенини; дрворез; подрабување ткаенини;
лемење; правење костуми; обложување со
кадмиум; печатење на ткаенини со постојани бои;
печење керамика; боење обувки; обложување
со хром; обложување со метал; боење кожа;
кондиционирање крзно; кроење облека; печатење
шари; развивање фотографски филм; обложување
со злато; обработка на вода; електродепонирање;
обложување со калај; изработка на предмети
од крзно; ковање; заштита на крзното од молци;
изградба на градежна столарија; гмечење
на овошје; чадење продукти; галванизација;
гравирање; импрегнирање на водоотпорна
облека; импрегнирање на водоотпорни ткаенини;
импрегнирање на облека против оган; постапка за
спречување туткање на облеката; обработка на
волна; ламинирање; мелење; обработка метали;
темперација метали; мелење брашно; обложување
со никел; ткаење (разбој); полнење кожа (животни);
полирање со абразив; книговрзништво; рамнење
(сецкање со пила); шиење седла, сечење со
пила, шиење (костум); кроење; таксидермија;
услуги за боење; боење алишта; обработка на
алишта; заштита на текстилот од молци; боење
облека; обработка на хартија; дување стакло;
литографија; печатање; изнајмување машини за
плетење; офсет печатење; сито печатање

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41  дресирање животни; изнајмување филмски
проектори и прибор; филмски студија; физичка
култура; изнајмување сценска опрема за претстави;
обезбедување опрема за рекреација; радиофонска
забавна музика; објавување текстови што не
се изјави за јавност; подучување; изнајмување
звучни записи; изнајмување кинематографски
филмови; изнајмување филмови; објава на
либрета; изнајмување радио и ТВ апарати;
продукција на радио и ТВ програми; продукција
на театарски претстави; продукција на претстави;
ТВ забава; изнајмување театарска сценографија;
зоолошки градини; детски јасли; практична настава
(демонстрирање); услуги за снимање на музички
записи; информации за рекреација; изнајмување
опрема за нуркање без апарат; изнајмување
спортска опрема (освен возила); изнајмување
стадиони;
изнајмување
видео
рекордери;
изнајмување видео ленти; организирање и
водење семинари; услуги во врска со спортски
кампови; организирање и водење симпозиуми;
правење распоред за спортски активности;
производство на филмови на видео лента;
интернати; организирање и водење работилници
(обука); завршно синхронизирање; религиозно
образование;
изнајмување
радио
опрема;
изнајмување опрема за осветлување на сцена
или на ТВ студио; изнајмување тениски терени;
изнајмување видео камери; услуги за пишување
на сценарија (театарски итн.); уредување видео
ленти; уредување оптички дискови; програмирање
(распоредување на програми)   на глобалната
компјутерска мрежа; обезбедување компјутерски
игри, на кои корисниците им пристапуваат преку
мрежа; обезбедување опрема за изложби;
професионално насочување; новинарски услуги;
преведување; толкување на јазикот на знакови;
снимање  видео лента; микрофилмување
(111) 13261

(151) 14/09/2007

(210) TM  2004/116

(220) 18/02/2004
(181) 18/02/2014
(450) 30/12/2007

(732) RICOH COMPANY, LTD.
3-6, 1-Chome, Naka-Magome, Ohta-Ku, Tokyo, JP

Trgovski marki

(111) 13262
(210) TM  2004/117

(151) 14/09/2007
(220) 18/02/2004
(181) 18/02/2014
(450) 30/12/2007

(732) RICOH COMPANY, LTD.
3-6, 1-Chome, Naka-Magome, Ohta-Ku, Tokyo,
JP
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ   ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 39  туристички агенции (освен за резервирање
хотели); придружба на патници; снабдување
со вода; воздушен транспорт; транспорт со
амбулантно возило; услуги за влечење кола;
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изнајмување возила; превоз со автомобил;
превоз со автобус; превоз со чамец за забава;
изнајмување чамец; влечење; танспорт на големи
бродови; кршење мраз; изнајмување чамец;
спасување бродови; транспорт на шлепери;
патнички сообраќај; железнички сообраќај;
изнајмување коњ; испорачка на пакети; носачки
услуги; пакување роба; брокерска работа во
врска со бродски транспорт; организирање
крстарења; разгледување места (туризам);
истоварување; испорачување стоки; складирање
стоки; дистрибуција на вода; дистрибуција на
електична енергија; активирање на контролни
затворачи, паркирање возила; складирање;
магационирање;
изнајмување
складишта;
транспорт со траект; речен транспорт; транспорт
на роба; транспортирање на роба, изнајмување
гаражи; цевководен транспорт; изнајмување
места за паркирање; изнајмување фрижидери;
изнајмување возила; изнајмување туристички
возила (кочии и сл.); изнајмување камиони;
превезување мебел; транспорт; транспорт со
чамец; организирање туристички тури; превоз на
патници; пилотирање; влечење (возила); вадење
потонати бродови; резервации на седишта за
патување; спасување; такси превоз; транспорт
со градски шински возила; упатување на товар;
прекуморски транспорт; обезбеден транспорт на
скапоцености; транспорт на патници; транспорт
и складирање ѓубре; транспорт и складирање
отпадоци; услуги на отстранување; курирски услуги
(пораки и стока); информации за складирањето;
информации за транспортот; изнајмување
нуркачки ѕвона; изнајмување нуркачка облека;
изнајмување складишни контејнери; изнајмување
кровни носачи за возила; спасувачки операции
(транспорт); резервации за транспорт; резервации
за патувања; подводно спасување; пакување
стока;
доставување
пораки;
доставување
списанија; испорака на стока со поштенски налог;
дистрибуција на енергија; изнајмување моторни
тркачки возила; изнајмување столови на тркала
(111) 13366

(151) 31/10/2007

(210) TM  2004/143

(220) 27/02/2004

(591) бела, црвена и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35   агенција за трговски информации,
дејности (консултации за водење на дејностите),
демонстрација
на
производи,
економски
прогнози, изложби (организирање на изложби) во
комерцијални или рекламни цели, изнајмување
рекламен простор, јавно мислење (испитување
на јавното мислење), помош во управување
со индустриски или трговски претпријатија,
пропагандни дејности, проучување на пазарот,
рекламирање, консултации, стручни консултации
и персонал (одбирање на персоналот со
психотехничка постапка)
кл. 40  печатарство, фотографија
кл. 41 aкадемии (обука), допишување (обучување
по пат на допишување), организирање изложби
во културни или воспитни цели, капмови за
летување, клубови, конференции (организирање
и водење на конференции), конгреси, видео траки
(снимање на видео траки), преведувачки услуги,
професионална ориентација, репортерски услуги
и фотографски репортажи
кл. 42   авторски права, графичка уметност,
индустриски дизајн, инженеринг, индустриско
обликување, истражување и развиток на нови
производи, изработка на софтвери, клубови за
средби, кампови, контрола на квалитет, лиценци
за интелектуална сопственост, оверување на
изворни уметнички дела, патенти,   сметачи
(програмирање на сметачите), совети за
интелектуална сопственост, централна база на
податоци
кл. 43  пансион
кл. 45  граѓанска заштита
(111) 13414
(210) TM  2004/181

(450) 30/12/2007
ИНСТИТУЦИЈА

НА

(220) 10/03/2004
(181) 10/03/2014
(450) 30/12/2007

(732) КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
Бул. „Св. Климент Охридски” бр. 54, 1000
Скопје , MK

(181) 27/02/2014
(732) ИНЖЕНЕРСКА
МАКЕДОНИЈА

(151) 20/11/2007

(540)

ул. „Даме Груев” бр. 14а, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ   ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(591) темно сина и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 огласување, водење на работење, управу–
вање со работи, канцелариски работи

13366

Trgovski marki

Glasnik,

кл. 36 осигурување, финансиски работи, монетар–
ни работи, работи поврзани за недвижен имот
(111) 13378

(151) 07/11/2007

(210) TM  2004/332

(220) 05/05/2004
(181) 05/05/2014
(450) 30/12/2007

(732) МЕПРИНГ ИНЖЕНЕРИНГ Д.О.О. увоз-извоз
Скопје
Бул. „Кузман Јосифовски Питу” бр. 30/1-58,
1000 Скопје, MK
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(111) 13381

(151) 09/11/2007

(210) TM  2004/596

(220) 16/08/2004
(181) 16/08/2014
(450) 30/12/2007

(732) ABTEI PHARMA-VERTRIEBS GmbH
Abtei, 37696 MARIENMUNSTER, DE
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје
(540)

ABTEI

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

(540)

(510, 511)

TOYO

кл. 5 фармацевтски производи и супстанции
за човечка употреба, диететски супстанции за
медицинска употреба; витамински и минерални
препарати

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35  услуги при продажба на големо и мало со
апарати за климатизација, греење и ладење
(111) 13377

(151) 07/11/2007

(210) TM  2004/456

(220) 24/06/2004
(181) 24/06/2014
(450) 30/12/2007

(111) 13382
(210) TM  2004/811

(220) 25/10/2004
(181) 25/10/2014
(450) 30/12/2007

(732) Друштво за производство, внатрешна и
надворешна трговија МЕДИКУС ХЕЛП ДООЕЛ
Скопје
ул. БЕЛ КАМЕН бр. 7 Скопје-Центар, MK

(732) Дрога Колинска дооел Скопје
ул. Антон Попов бр. 3, 1000 Скопје, MK

(151) 12/11/2007

(540)

(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,  
АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) сина и портокалова (боја на кајсија)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3   средства за белење и други супстанции
за перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи, лосиони
за коса, препарати за нега на забите
(111) 13263
(210) TM  2004/912

(151) 14/09/2007
(220) 17/11/2004
(181) 17/11/2014

(591) темно и светло зелена, црна, бела, златна, светло
и темно кафена и сребрена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30  кафе, кафе (ароми), кафе (надоместок за
кафе), кафе (пијалоци врз база на кафе), кафе
(растителни производи што го заменуваат кафето),
чоколадни пијалоци

Trgovski marki

(450) 30/12/2007
(732) Deutsche Telekom AG
Friedrich - Ebert - Allee 140, 53113 Bonn, DE
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ  Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

13263

336 Glasnik, 14/4, str. 322-419, dekemvri 2007 Skopje

(540)

(540)

T-ISDN
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 електрични, електронски, оптички апарати
и инструменти, како и апарати и инструменти
за мерење тежина, сигнализација, контрола
(инспекција) и обука; апарати за снимање,
пренос, репродукција на звук, слики или
податоци, машински носач на податоци, автомати
и механизми за автоматски уреди што се движат
по претходно уфрлување ковани пари; опрема за
обработка податоци и компјутери
кл. 16   печатени работи, посебно печатени,
гравирани и печатени картички од картон или
пластика; опрема за настава и обука (освен
апарати); машини за пишување и канцелариски
прибор (освен мебел)
кл. 35   огласување, рекламирање и водење
комерцијални работи, услуги на бази на податоци,
посебно собирање и давање податоци; услуги
на бази на податоци, особено собирање и
систематизација на информации
финансиски работи; управување со
кл. 36
недвижнини
кл. 38  телекомуникации; овозможување обавување
телекомуникациски услуги и изнајмување опрема
за телекомуникација, особено за емитување и
телевизија; услуги на бази на податоци, посебно
пренос на информации; услуги на бази на
податоци, посебно изнајмување време за пристап
на бази на податоци

(591) светло и темно зелена, жолто-зелена, светло и
темно црвена, жолта, бела, сина, светло и темно
кафена, портокалова, жолто кафена и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30   мирудии
(111) 13336

(151) 05/10/2007

(210) TM  2004/961

(220) 06/12/2004
(181) 06/12/2014
(450) 30/12/2007

(732) DR. THEISS NATURWAREN GmbH
Homburg, DE
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  ул.”Орце Николов”
155б, 1000, Скопје
(540)

DR. THEISS EUKALYPTUS
ERKALTUNGSBALSAM S

кл. 39  услуги транспорт и складирање
кл. 41   обука; стручно оспособување; разонода;
организирање спортски и културни дејности;
издавање книги, весници и останати печатени
производи, како и соодветни електронски медиуми
(вклучително ЦД-РОМ и ЦД-И)
услуги за програмирање; услуги за
кл. 42
изнајмување врзани за опрема за обработка
на
податоци
и
компјутери;
услуги
за
проектирање и планирање врзани за опрема за
телекомуникации
(111) 13349
(210) TM  2004/926

(151) 25/10/2007
(220) 23/11/2004
(181) 23/11/2014
(450) 30/12/2007

(732) ЕКО ТЕРА д.о.о.
ул.”Разловачко Востание” 2а-2/8, 1000 Скопје,
MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје

13349

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други супстанции
за перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи, лосиони
за коса, препарати за нега на забите
кл. 5 фармацевтски и 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
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго,
замена за кафе, брашно и производи од жито,
леб, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок за
печење, сол, сенф, оцет, сосови (како мирудии),
мирудии, мраз

Trgovski marki

Glasnik,
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(111) 13335

(151) 05/10/2007

(510, 511)

(210) TM  2004/962

(220) 06/12/2004

кл. 29   месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; конзервирано сушено и варено
овошје и зеленчук: желе, џемови компоти; јајца,
млеко и млечни производи; масло за јадење и
масти; преработена и конзервирана риба и рибни
производи

(181) 06/12/2014
(450) 30/12/2007
(732) DR. THEISS NATURWAREN GmbH
Homburg, DE

кл. 31   земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрнести производи што не се опфатени
со другите класи; животни (живи); свежо овошје и
зеленчук; семиња, природни билки и цвеќе; храна
за животни, слад; риба (жива)

(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  ул.”Орце Николов”
155б, 1000, Скопје
(540)

DR. THEISS SPITZWEGERICH
HUSTENSAFT

(111) 13329
(210) TM  2005/191

(151) 02/10/2007
(220) 30/03/2005

(551) индивидуална

(181) 30/03/2015

(510, 511)

(450) 30/12/2007

кл. 3 средства за белење и други супстанции за
перење, препарати за чистење, полирање, триење
и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични
масла, козметички производи, лосиони за коса,
препарати за нега на забите
кл. 5 фармацевтски и 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

(732) PODRAVKA
Prehrambena industrija d.d. Ante Starcevica 32,
HR-48000 KOPRIVNICA, HR
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго,
замена за кафе, брашно и производи од жито,
леб, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок за
печење, сол, сенф, оцет, сосови (како мирудии),
мирудии, мраз
(111) 13330

(151) 02/10/2007

(210) TM  2005/190

(220) 30/03/2005
(181) 30/03/2015
(450) 30/12/2007

(732) PODRAVKA
Prehrambena industrija d.d. Ante Starcevica 32,
HR-48000 KOPRIVNICA, HR
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,  
АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) бела, црна, жолта, црвена, сина и окер
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; конзервирано сушено и варено
овошје и зеленчук, желе, џемови компоти; јајца,
млеко и млечни производи; масло за јадење и
масти; преработена и конзервирана риба и рибни
производи
кл. 31
земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрнести производи што не се опфатени
со другите класи; животни (живи); свежо овошје и
зеленчук; семиња, природни билки и цвеќе; храна
за животни, слад; риба (жива)
(111) 13355
(210) TM  2005/291

(151) 31/10/2007
(220) 27/04/2005
(181) 27/04/2015
(450) 30/12/2007

(732) MERCK & CO., Inc., a New Jersey corporation
(551) индивидуална
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(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  ул. „Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(540)

(540)

JANUVEL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за  дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди

(591) зелена, модра, сина, жолта, бела, црвена,
виолетова и портокалова
(551) индивидуална
(510, 511)

(111) 13353

(151) 31/10/2007

кл. 3  шамичиња натопени во козметички лосиони

(210) TM  2005/292

(220) 27/04/2005

кл. 16   пелени од хартија или целулоза за
еднократна употреба, пелени-гаќички од хартија
или целулоза за еднократна употреба, џебни
шамичиња/хартиени/

(181) 27/04/2015
(450) 30/12/2007
(732) MERCK & CO., Inc., a New Jersey corporation
One Merck Drive, P.O.Box 100, Whitehouse
Station, New Jersey, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  ул. „Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
(540)

(111) 13346

(151) 22/10/2007

(210) TM  2005/396

(220) 31/05/2005
(181) 31/05/2015
(450) 30/12/2007

(300) 76/624,946  17/12/2004  US
(732) Advanced Micro Devices, Inc.

JANUVIA

One AMD Place, PO Box 3453, Sunnyvale,
California 94088, US

(551) индивидуална

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  ул. „Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 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
(111) 13246

(151) 04/09/2007

(210) TM  2005/358

(220) 20/05/2005
(181) 20/05/2015
(450) 30/12/2007

(732) Друштво за производство , промет и услуги
СТАР ГРУП ДОО експорт-импорт
ул.2 бр.1 село Визбегово- Скопје, MK
(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат
Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје

бул.

(540)

TURION
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9   компјутерски хардвер; полупроводнички
уреди; микропроцесорски модули; потсистеми
за компјутерски хардвер, имено влезни единици,
излезни
единици,
централни
процесорски
единици, контролери на меморија, контролери на
периферните елементи и графички контролери;
и компјутерски софтвер, имено софтвер за
оперативен систем, софтвер за игри и софтвер за
тродимензионално графичко прикажување
(111) 13412
(210) TM  2005/403

(151) 20/11/2007
(220) 03/06/2005
(181) 03/06/2015
(450) 30/12/2007

(732) ХИТ-73 САДРИ ДООЕЛ
с. Камењане, MK
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(591) жолта, зелена, сина, црвена, бела и сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29  кашкавал
(111) 13358

(151) 31/10/2007

(210) TM  2005/458

(220) 21/06/2005
(181) 21/06/2015
(450) 30/12/2007

(591) жолта, зелена, сина, црвена, бела и сива
(551) индивидуална

(732) „Torlak” Institut za imunologiju i virusologiju
Vojvode Stepe 458 Beograd, YU
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје

(510, 511)
кл. 29  биено сирење

(540)

(111) 13411

(151) 20/11/2007

(210) TM  2005/404

(220) 03/06/2005
(181) 03/06/2015
(450) 30/12/2007

(732) ХИТ-73 Садри ДООЕЛ

OPV-T
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5  имунолошки препарати што се користат за
терапија на субхронични и хронични воспаленија
на бактериска етимологија (аднекситис, уретритис,
артритис)

с.Камењане, MK
(540)

(111) 13357

(151) 31/10/2007

(210) TM  2005/459

(220) 22/06/2005
(181) 22/06/2015
(450) 30/12/2007

(732) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstr. 1, D-74167 Neckarsulm, DE
(591) жолта, зелена, сина, црвена, бела и сива
(551) индивидуална

(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ  бул. „Кочо Рацин”
бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје
(540)

(510, 511)

AQUAPUR

кл. 29  сирење
(111) 13410

(151) 20/11/2007

(210) TM  2005/405

(220) 03/06/2005
(181) 03/06/2015
(450) 30/12/2007

(732) ХИТ-73 Садри ДООЕЛ
с.Камењане, MK
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 10   ракавици за нега на телото, како што се
ракавици за масажа
кл. 21   ткаенини (крпи) за чистење, особено
ткаенини (крпи) за чистење/ миење прозори,
ткаенини (крпи) за под, крпи за бришење
садови за чај; ткаенини (крпи) за домаќинство;
обложени ткаенини за чистење тави и лонци;
ракавици за домаќиство со синтетички влакна
што функционираат (чистат) без додавање
средства за чистење; ракавици за симнување
прашина, ракавици за полирање; ткаенини (крпи)
од синтетички влакна што чистат без додавање
производи за чистење
кл. 24   ракавици за нега на телото, како што се
тоалетни ракавици, односно ткаенини за миење
на телото
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(111) 13356

(151) 31/10/2007

(210) TM  2005/466

(220) 24/06/2005

импрегнирани перничиња (подлошки) за чистење,
тоалетни шамичиња (хартија) или бришачи; маски
за разубавување (убавина), пакувања за лице

(181) 24/06/2015
(450) 30/12/2007
(732) GENERAL MOTORS CORPORATION a corporation
organized and ezisting under the laws of the State
of Delaware
300 Renaissance Center, Detroit, Michigan 482653000, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  ул. „Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
(540)

CHEVROLET VIVANT

(111) 13264
(210) TM  2005/499

(151) 14/09/2007
(220) 05/07/2005
(181) 05/07/2015
(450) 30/12/2007

(732) МАКПРОГРЕС ДОО
ул. Илинденска бб 2310 Виница, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ   ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12  моторни возила и делови за истите
(111) 13325

(151) 20/09/2007

(210) TM  2005/496

(220) 01/07/2005
(181) 01/07/2015
(450) 30/12/2007

(732) UNILEVER N.V.
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  ул. „Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
(540)

LUX PETAL TOUCH
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 сапуни; детерѓенти; препарати за белење,
препарати за чистење; парфимерија, тоалетна
вода, лосиони за после бричење (афтершејв),
колонски води; етерични масла; производи за
ароматерапија, што не се за медицинска употреба;
препарати за масажа, што не се за медицинска
употреба; дезодоранси и антиперспиранти;
препарати за нега на скалпот и косата; шампони и
кондиционери; средства за боење коса; производи
за обликување на косата; пасти за заби; течност
за освежување на устата што не се за медицинска
употреба; препарати за нега на устата и забите;
немедицински тоалетни препарати; препарати
за капење и туширање; препарати за нега на
кожата; масла, креми и лосиони за кожата;
препарати за бричење; препарати за пред и за по
бричење; препарати за депилирање; препарати
за потемнување (поцрнување) на сонце и за
заштита од сонце; козметика; препарати за
мејк-ап и отстранување на мејк-апот; петролеум
желе; препарати за нега на усните; талк пудра;
памучна волна, памучни стапчиња; козметички
перничиња (подлошки), тоалетни шамичиња
(хартија) или бришачи; претходно навлажнети или
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(591) во сите бои и комбинации
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29   алги (екстракти од алги) за исхрана,
алгинати /соли на алгенска
киселина/ за исхрана, арашид (путер од арашид),
белка од јајце, белтачини за прехранбена
употреба, бистри супи /бујони/, бистри супи /бујони/
(состојки за подготвување бујони), варен зеленчук,
варено овошје, говедски супи, грозје /суво/, дага
(морска школка) /неживи/, дивеч, ѓумбир /џем/,
желатин за исхрана, желиња за исхрана, живина
(месо од живина), жолчки од јајце, замрзнато
овошје, зашеќерено овошје, зеленчук (салата
од зеленчук), изматен шлаг, јадења врз база на
риба, јајца, јајца во прав, јастози (морски ракови)
/не живи/, јогурт, кавијар, казеин за исхрана,
какао-путер, кефир, кисела зелка, кокос (сушен
кокосов орев), кокосов путер, кокосова маст,
кокосово масло, колбаси /месни/, конзервиран
грашок, конзервиран зеленчук, конзервирана
еленска печурка, конзервирана соја во зрно за
исхрана, конзервирани бобинки, конзервирани
шампињони /печурки/, конзервирано градинарско
зелје, концентрати за супи /бујони/, кора од лимон
или портокал, коски (масло од коски) за јадење,
краставички (кисели), кристализирано овошје,
кромид /зеленчук/ конзервиран, леќа /зеленчук/
конзервирана, лов (дивеч), лој (за јадење),
лосос, маргарини, мармалад, масла за јадење,
маслинки (конзервирани маслинки), масло од
маслинки /за јадење/, масти за јадење, мекотели
за јадење /неживи/, месо, месо (замрзнато), месо
(конзервирано месо), месо (месен сок), месо
(месни екстракти), млеко, млеко (сурутка), млеко
од кобила, млечни напивки во кои преовладува
млеко, млечни производи, мозок за употреба
во исхраната, морски ракови /неживи/, мрсни
супстанции за производство на масти за јадење,
мушули /неживи/, овошје (конзервирано во
алкохол), овошје (конзервирано овошје), овошна
каша, овошни желиња, овошни кришки, овошни
салати, ореви (подготвувани ореви), остриги /
неживи/, павлака /млечни производи/, палмини
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ореви (масло од палмини ореви) /прехранбена
намирница/, палмино масло /исхрана/, паштета
(паштета од џигер), пектини за прехранбени цели,
пиклес /мирудии/, пире од трпки, подготвуван
арашид, подготвувани бадеми, полжави (јајца од
полжави) за јадење, прехранбени масти, протеини
за исхрана на живината, пруг /вид морски рак/
нежив, путер, путер (кајмак за путер), путер од
арашид, пушено месо, пченка (пченкарно масло),
растителни сокови за кујна, репка (масло од
репка) за јадење, риба, риба (конзервирана риба),
рибин лепак за употреба во исхраната, рибини
филети, риболов (производи добиени со риболов),
розови ракови /неживи/’рскавци /крокети/, салами,
саламурење, салати од зеленчук, сало, сардела
(мала), сардини, свинско месо, сезамово масло,
сиви морски ракови /неживи/, сирење, сириште
/употребено/, сланина, слатководни ракови /не–
живи/, смеши што содржат масти наменети за
мачкање на леб, сончоглед (масло од сончоглед)
за јадења, сувомесни производи, сувомесни
производи, супи од зеленчук, супи од зеленчук
(состојки за подготвување супи од зеленчук),
сушен зеленчук, тофи, трипици, трпки (сок од
трпки), туна, урми, харинги, цветен прав подготвен
за употреба во исхраната, црн дроб, черупки /
ракови/ неживи, чипс /пржени компири/, школки
(неживи), џем
кл. 30    алги /мирудија/, анис за посипување,
анис /зрнца/, арапид /слатки врз база на арашид/,
ароматични препарати за употреба во исхраната,
ароми за слатки (различни од етеричните масла),
ароми /мирудии/ (различни од етеричните масла),
бадеми (слатки врз база на бадеми), бадеми
пржени во шеќер, бадемово тесто, бело кафе,
бисквити, бобинки (брашно од бобинки), божиќни
дрва (слатки за украсување на божиќните дрва),
бомбони, брашно (јадења врз база на брашно),
брашно (најфино пченкарно брашно), брашно од
синап, бриоши /печиво/, ванилија /арома/, ванилин
/надоместок за ванилија/, вафли, врзивни средства
за колбаси, гликоза за употреба во исхраната,
гриз, гуми за џвакање, двопек /препечен леб/,
диви ореви за употреба во исхраната, ѓумбир
/мирудија/, екстракти за исхрана /со исклучок на
етеричните есенции и масла/, екстракти на слад за
употреба во исхраната, жита (приправки од жита),
жита (снегулки од сушени жита), жито (брашно од
жито), замрзната павлака, згуснувачи за готвење
прехранбени продукти, зоб (продукти врз база
на зоб), зоб /истолчен/, зоб /исчистен/, зобени
снегулки, зобено брашно, јачмен /лупен/, јачмен
/толчен/, јачменово брашно, јуфки, какао, какао
(пијалоци врз база на какао), какао (производи од
какао), какао со млеко, карамел бомбони, кари /
мирудија/, кафе, кафе (ароми), кафе надоместок
за кафе), кафе (пијалоци врз база на кафе), кафе
(растителни производи што го заменуваат кафето),
кафе /зелено/, кашички врз база на млеко за
јадење, квасец, керевиз (сол од керевиз), кечап /
сос/, компирово брашно за употреба во исхраната,
копра, кускус, ладни пијалоци /шербет/, леб,
мајонез, макарони, малтоза, марципан /слатки
од шеќер и бадем/, матена павлака (производи
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за зацврстување на матената павлака), матична
млеч за исхрана на луѓето /не е за медицинска
употреба/, мед, медени слатки, меласа, меласа
(сируп од меласа), мелена пченка, мента (бомбони
од мента), мента за слатки, месни пити, мирудии,
мирудии /зачини/, мирудии, ароматични, морска
вода за кујна, морски оревчиња, мраз за ладење,
мраз /прехранбен/, некиснет леб, овошни слатки,
ориз, оцет, палачинки, пастили /бомбони/, пенушка
/герма/, пивски оцет, пијалоци (ароми за пијалоци)
различни од етеричните масла, пијалоци врз
база на какао, пијалоци врз база на кафе, пимент
(мрудија), пиперка /мирудија/, пица, погача /од
жито/ за употреба во исхраната, прехранбено
брашно, пржена пченка, природни засладувачи,
прополис /производ на пчела/ за употреба на
луѓето, пудинзи, пченкарни пуканки /поп - корн/,
пченкарни снегулки, пченкарно брашно, пченкарно
брашно за луѓето, равиоли /тестенина/, саго
/скроб од семе на саго - палма/, салати (сосови
за салати), саќесги слатки, сендвичи, сенф, ситни
јуфки, скроб за преупотреба во исхраната, скроб
за употреба во исхраната, скробни производи за
употреба во исхраната, слад (екстракт на слад)
за исхрана, слад (колач од слад) за исхрана,
слад за исхрана, сладолед, сладолед (прашок за
сладолед), сладолед (средства за зацврстување
на сладоледот), слаткарски производи, слатки,
слатки, слатки (прашок за слатки), слатки (тесто
за слатки), слатки од бадем, смекнување месо
(производи за смекнување на месото за употреба
во домакинството), соја (брашно од соја), сол за
конзервирање прехранбени продукти, сол /за во
јадење/, сосови од репки, сосови /со исклучок
на сосови за салати/, стапчиња - слатки, суров
мраз, природен или вештачки, тапиока, тапиока
(брашно од тапиока) за исхрана, тестенини,
тестенини за исхрана, торти, украси за слатки /за
јадење/ за слатки, фабрика за брашно (производи
на фабрика за брашно), ферменти за тесто, фино
ситно печиво, фондани /врста бомбони/, цикорија
/сурогат на кафе/, цимет /мирудија/, црн пипер,
црн шеќер, чаеви /не се за медицинска употреба/,
чај, чајни колачиња /мињони/, чоколадни
пијалоци, чоколадно млеко /напивка/, чоколада
шајчиња, шафран /мирудии/, шеќер, шеќер /жолт/
за употреба во исхраната, шеќерни производи,
шеќерни производи за украсување божиќни дрва,
шоу - шоу /мирудија/, шпагети
кл. 35   услуги при продажба на големо и мало
со: алги (екстракти од алги) за исхрана, алгинати
/соли на алгенска киселина/ за исхрана, арашиди
(путер од арашид), белка од јајце, белтачини за
прехранбена употреба, бистри супи /бујони/,
бистри супи /бујони/ (состојки за подготвување
бујони), варен зеленчук, варено овошје, говедски
супи, грозје /суво/, дага (морска школка) /нежива/,
дивеч, ѓумбир /џем/ желатин за исхрана, желиња за
исхрана, живина (месо од живина), жолчки од јајце,
замрзнато овошје, зашеќерено овошје, зеленчук
(салата од зеленчук), изматен шлаг, јадења врз
база на риба, јајца, јајца во прав, јастози (морски
ракови) /не живи/, јогурт, кавијар, казеин за исхрана,
какао-путер, кефир, кисела зелка, кокос (сушен
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кокосов орев), кокосов путер, кокосова маст,
кокосово масло, колбаси /месни/, конзервиран
грашок, конзервиран зеленчук, конзервирана
еленска печурка, конзервирана соја во зрно за
исхрана, конзервирани бобинки, конзервирани
шампињони /печурки/, конзервирано градинарско
зелје, концентрати за супи /бујони/, кора од лимон
или портокал, коски (масло од коски) за јадење,
краставички, /кисели/, кристализирано овошје,
кромид /зеленчук/ конзервиран, леќа /зеленчук/
конзервирана, лов (дивеч), лој (за јадење),
лосос, маргарини, мармалади, масла за јадење,
маслинки (конзервирани маслинки), масло од
маслинки /за јадење/, масти за јадење, мекотели
за јадење /неживи/, месо, месо (замрзнато), месо
(конзервирано месо), месо (месен сок), месо
(месни екстракти), млеко, млеко (сурутка), млеко
од кобила, млечни напивки во кои преовладува
млеко, млечни производи, мозок за употреба
во исхраната, морски ракови /неживи/, мрсни
супстанции за производство масти за јадење,
мушули /неживи/, овошје (конзервирано во
алкохол), овошје (конзервирано овошје), овошна
каша, овошни желиња, овошни кришки, овошни
салати, ореви (подготвувани ореви), остриги /
неживи/, павлака /млечни производи/, палмини
ореви (масло од палмини ореви) /прехранбена
намирница/, палмино масло /исхрана/, паштета
(паштета од џигер), пектини за прехранбени цели,
пиклес /мирудија/, пире од трпки, подготвуван
арашид, подготвувани бадеми, полжави (јајца од
полжави) за јадење, прехранбени масти, протеини
за исхрана на живината, пруг /вид морски рак/
нежив, путер, путер (кајмак за путер), путер од
арашид, пушено месо, пченка (пченкарно масло),
растителни сокови за кујна, репка (масло од репка)
за јадење, риба, риба (конзервирана риба), рибин
лепак за употреба во исхраната, рибини филети,
риболов (производи добиени со риболов), розови
ракови /неживи/ *рскавци /крокети/, салами,
саламурење, салати од зеленчук, сало, сардела
(мала), сардини, свинско месо, сезамово масло,
сиви морски ракови /неживи/, сирење, сириште
/употребено/, сланина, слатководни ракови /
неживи/, смеши што содржат масти наменети за
мачкање на леб, сончоглед (масло од сончоглед)
за јадење сувомесни производи, сувомесни
производи, супи од зеленчук, супи од зеленчук
(состојки за подготвување супи од зеленчук), сушен
зеленчук, тофи, трипици, трпки (сок од трпки),
туна, урми, харинги, цветен прав подготвен за
употреба во исхраната, црн дроб, черупки /ракови/
неживи, чипс /пржени компири/, школки (неживи),
џем, алги /мирудија/, анис за посипување, анис
/зрнца/, арашид /слатки врз база на арашид/,
ароматични препарати за употреба во исхраната,
ароми за слатки (различни од етеричните масла),
ароми /мирудии/ (различни од етеричните масла),
бадеми (слатки врз база на бадеми), бадеми
пржени во шеќер, бадемово тесто, бело кафе,
бисквити, бобинки (брашно од бобинки), божиќни
дрва (слатки за украсување на божиќните дрва),
бомбони, брашно (јадења врз база на брашно),
брашно (најфино пченкарно брашно), брашно од
синап, бриоши /печиво/, ванилија /арома/, ванилин
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/надоместок за ванилија/, вафли, врзивни средства
за колбаси, гликоза за употреба во исхраната,
гриз, гуми за џвакање, двопек /препечен леб/,
диви ореви за употреба во исхраната, ѓумбир /
мирудија/, екстракти за исхрана /со исклучок на
етеричните есенции и масла/, екстракти на слад за
употреба во исхраната, жита (приправки од жита),
жита (снегулки од сушени жита), жито (брашно од
жито), замрзната павлака, згуснувачи за готвење
на прехранбени продукти, зоб (продукти врз база
на зоб), зоб /истолчен/, зоб /исчистен/, зобени
снегулки, зобено брашно, јачмен /лупен/, јачмен
/толчен/, јачмено брашно, јуфки, какао, какао
(пијалоци врз база на какао), какао (производи од
какао), какао со млеко, карамел бомбони, кари /
мирудија/, кафе, кафе (ароми), кафе (надоместок
за кафе), кафе (пијалоци врз база на кафе), кафе
(растителни производи што го заменуваат кафето),
кафе /зелено/, кашички врз база на млеко за
јадење, квасец, керевиз (сол од керевиз), кечап /
сос/, компирово брашно за употреба во исхраната,
копра, кускус, ладни пијалоци /шербет/, леб,
мајонез, макарони, малтоза, марципан /слатки
од шеќер и бадем/, матена павлака (производи
за зацврстување на матената павлака), матична
млеч за исхрана на луѓето /не е за медицинска
употреба/, мед, медени слатки, меласа, меласа
(сируп од меласа), мелена пченка, мента (бомбони
од мента), мента за слатки, месни пити, мирудии,
мирудии /зачини/, мирудии, ароматични, морска
вода за кујна, морски оревчиња, мраз за ладење,
мраз /прехранбен/, некиснет леб, овошни слатки,
ориз, оцет, палачинки, пастили /бомбони/, пенушка
/герма/, пивски оцет, пијалоци (ароми за пијалоци)
различни од етеричните масла, пијалоци врз
база на какао, пијалоци врз база на кафе, пимент
(мирудија) пиперка /мирудија/, пица, погача /од
жито/ за употреба во исхраната, прехранбено
брашно, пржена пченка, природни засладувачи,
прополис /производ на пчела/ за употреба на
луѓето, пудинзи, пченкарни пуканки /поп - корн/,
пченкарни снегулки, пченкарно брашно, пченкарно
брашно за луѓето, равиоли /тестенина/, саго
/скроб од семе на саго - палма/, салати (сосови
за салати), саќести слатки, сендвичи, сенф, ситни
јуфки, скроб за преупотреба во исхраната, скроб
за употреба во исхраната, скробни производи за
употреба во исхраната, слад (екстракт на слад)
за исхрана, слад (колач од слад) за исхрана,
слад за исхрана, сладолед, сладолед (прашок за
сладолед), сладолед (средства за зацврснување
на сладоледот), слаткарски производи, слатки,
слатки, слатки (прашок за слатки), слатки (тесто
за слатки), слатки од бадем, смекнување месо
(производи за смекнување на месото за употреба
во домакинството), соја (брашно од соја), сол за
конзервирање прехранбени продукти, сол /за во
јадење/, сосови од репки, сосови /со исклучок
на сосови за салати/, стапчиња - слатки, суров
мраз, природен или вештачки, тапиока, тапиока
(брашно од тапиока) за исхрана, тестенини,
тестенини за исхрана, торти, украси за слатки /за
јадење/ за слатки, фабрика за брашно (производи
на фабрика за брашно), ферменти за тесто, фино
ситно печиво, фондани /врста бомбони/, цикорија
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/сурогат на кафе/, цимет /мирудија/, црн пипер,
црн шеќер, чаеви /не се за медицинска употреба/,
чај, чајни колачиња /мињони/, чоколадни
пијалоци, чоколадно млеко /напивка/, чоколада,
шајчиња, шафран /мирудија/, шеќер, шеќер /жолт/
за употреба во исхраната, шеќерни производи,
шеќерни производи за украсување божиќни дрва,
шоу - шоу /мирудија/, шпагети
(111) 13265
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(210) TM  2005/500

(220) 05/07/2005
(181) 05/07/2015
(450) 30/12/2007

(732) МАКПРОГРЕС ДОО
ул. Илинденска бб 2310 Виница, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ   ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје
(540)

ТОRTINA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 алги (екстракти од алги) за исхрана,
алгинати /соли на алгенска
киселина/ за исхрана, арашид (путер од арашид),
белка од јајце, белтачини за прехранбена
употреба, бистри супи /бујони/, бистри супи /бујони/
(состојки за подготвување бујони), варен зеленчук,
варено овошје, говедски супи, грозје /суво/, дага
(морска школка) /неживи/, дивеч, ѓумбир /џем/,
желатин за исхрана, желиња за исхрана, живина
(месо од живина), жолчки од јајце, замрзнато
овошје, зашеќерено овошје, зеленчук (салата
од зеленчук), изматен шлаг, јадења врз база на
риба, јајца, јајца во прав, јастози (морски ракови)
/не живи/, јогурт, кавијар, казеин за исхрана,
какао-путер, кефир, кисела зелка, кокос (сушен
кокосов орев), кокосов путер, кокосова маст,
кокосово масло, колбаси /месни/, конзервиран
грашок, конзервиран зеленчук, конзервирана
еленска печурка, конзервирана соја во зрно за
исхрана, конзервирани бобинки, конзервирани
шампињони /печурки/, конзервирано градинарско
зелје, концентрати за супи /бујони/, кора од лимон
или портокал, коски (масло од коски) за јадење,
краставички (кисели), кристализирано овошје,
кромид /зеленчук/ конзервиран, леќа /зеленчук/
конзервирана, лов (дивеч), лој (за јадење),
лосос, маргарини, мармалад, масла за јадење,
маслинки (конзервирани маслинки), масло од
маслинки /за јадење/, масти за јадење, мекотели
за јадење /неживи/, месо, месо (замрзнато), месо
(конзервирано месо), месо (месен сок), месо
(месни екстракти), млеко, млеко (сурутка), млеко
од кобила, млечни напивки во кои преовладува
млеко, млечни производи, мозок за употреба
во исхраната, морски ракови /неживи/, мрсни
супстанции за производство на масти за јадење,
мушули /неживи/, овошје (конзервирано во
алкохол), овошје (конзервирано овошје), овошна
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каша, овошни желиња, овошни кришки, овошни
салати, ореви (подготвувани ореви), остриги /
неживи/, павлака /млечни производи/, палмини
ореви (масло од палмини ореви) /прехранбена
намирница/, палмино масло /исхрана/, паштета
(паштета од џигер), пектини за прехранбени цели,
пиклес /мирудии/, пире од трпки, подготвуван
арашид, подготвувани бадеми, полжави (јајца од
полжави) за јадење, прехранбени масти, протеини
за исхрана на живината, пруг /вид морски рак/
нежив, путер, путер (кајмак за путер), путер од
арашид, пушено месо, пченка (пченкарно масло),
растителни сокови за кујна, репка (масло од репка)
за јадење, риба, риба (конзервирана риба), рибин
лепак за употреба во исхраната, рибини филети,
риболов (производи добиени со риболов), розови
ракови /неживи/’рскавци /крокети/, салами,
саламурење, салати од зеленчук, сало, сардела
(мала), сардини, свинско месо, сезамово масло,
сиви морски ракови /неживи/, сирење, сириште
/употребено/, сланина, слатководни ракови /не–
живи/, смеши што содржат масти наменети за
мачкање на леб, сончоглед (масло од сончоглед)
за јадења, сувомесни производи, сувомесни
производи, супи од зеленчук, супи од зеленчук
(состојки за подготвување супи од зеленчук),
сушен зеленчук, тофи, трипици, трпки (сок од
трпки), туна, урми, харинги, цветен прав подготвен
за употреба во исхраната, црн дроб, черупки /
ракови/ неживи, чипс /пржени компири/, школки
(неживи), џем
кл. 30  алги /мирудија/, анис за посипување, анис
/зрнца/, арапид /слатки врз база на арашид/,
ароматични препарати за употреба во исхраната,
ароми за слатки (различни од етеричните масла),
ароми /мирудии/ (различни од етеричните масла),
бадеми (слатки врз база на бадеми), бадеми
пржени во шеќер, бадемово тесто, бело кафе,
бисквити, бобинки (брашно од бобинки), божиќни
дрва (слатки за украсување на божиќните дрва),
бомбони, брашно (јадења врз база на брашно),
брашно (најфино пченкарно брашно), брашно од
синап, бриоши /печиво/, ванилија /арома/, ванилин
/надоместок за ванилија/, вафли, врзивни средства
за колбаси, гликоза за употреба во исхраната,
гриз, гуми за џвакање, двопек /препечен леб/,
диви ореви за употреба во исхраната, ѓумбир /
мирудија/, екстракти за исхрана /со исклучок на
етеричните есенции и масла/, екстракти на слад за
употреба во исхраната, жита (приправки од жита),
жита (снегулки од сушени жита), жито (брашно од
жито), замрзната павлака, згуснувачи за готвење
прехранбени продукти, зоб (продукти врз база
на зоб), зоб /истолчен/, зоб /исчистен/, зобени
снегулки, зобено брашно, јачмен /лупен/, јачмен
/толчен/, јачменово брашно, јуфки, какао, какао
(пијалоци врз база на какао), какао (производи
од какао), какао со млеко, карамел бомбони, кари
/мирудија/, кафе, кафе (ароми), кафе надоместок
за кафе), кафе (пијалоци врз база на кафе), кафе
(растителни производи што го заменуваат кафето),
кафе /зелено/, кашички врз база на млеко за
јадење, квасец, керевиз (сол од керевиз), кечап /
сос/, компирово брашно за употреба во исхраната,
копра, кускус, ладни пијалоци /шербет/, леб,
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мајонез, макарони, малтоза, марципан /слатки
од шеќер и бадем/, матена павлака (производи
за зацврстување на матената павлака), матична
млеч за исхрана на луѓето /не е за медицинска
употреба/, мед, медени слатки, меласа, меласа
(сируп од меласа), мелена пченка, мента (бомбони
од мента), мента за слатки, месни пити, мирудии,
мирудии /зачини/, мирудии, ароматични, морска
вода за кујна, морски оревчиња, мраз за ладење,
мраз /прехранбен/, некиснет леб, овошни слатки,
ориз, оцет, палачинки, пастили /бомбони/, пенушка
/герма/, пивски оцет, пијалоци (ароми за пијалоци)
различни од етеричните масла, пијалоци врз
база на какао, пијалоци врз база на кафе, пимент
(мрудија), пиперка /мирудија/, пица, погача /од
жито/ за употреба во исхраната, прехранбено
брашно, пржена пченка, природни засладувачи,
прополис /производ на пчела/ за употреба на
луѓето, пудинзи, пченкарни пуканки /поп - корн/,
пченкарни снегулки, пченкарно брашно, пченкарно
брашно за луѓето, равиоли /тестенина/, саго
/скроб од семе на саго - палма/, салати (сосови
за салати), саќесги слатки, сендвичи, сенф, ситни
јуфки, скроб за преупотреба во исхраната, скроб
за употреба во исхраната, скробни производи за
употреба во исхраната, слад (екстракт на слад)
за исхрана, слад (колач од слад) за исхрана,
слад за исхрана, сладолед, сладолед (прашок за
сладолед), сладолед (средства за зацврстување
на сладоледот), слаткарски производи, слатки,
слатки, слатки (прашок за слатки), слатки (тесто
за слатки), слатки од бадем, смекнување месо
(производи за смекнување на месото за употреба
во домакинството), соја (брашно од соја), сол за
конзервирање прехранбени продукти, сол /за во
јадење/, сосови од репки, сосови /со исклучок
на сосови за салати/, стапчиња - слатки, суров
мраз, природен или вештачки, тапиока, тапиока
(брашно од тапиока) за исхрана, тестенини,
тестенини за исхрана, торти, украси за слатки /за
јадење/ за слатки, фабрика за брашно (производи
на фабрика за брашно), ферменти за тесто, фино
ситно печиво, фондани /врста бомбони/, цикорија
/сурогат на кафе/, цимет /мирудија/, црн пипер,
црн шеќер, чаеви /не се за медицинска употреба/,
чај, чајни колачиња /мињони/, чоколадни
пијалоци, чоколадно млеко /напивка/, чоколада
шајчиња, шафран /мирудии/, шеќер, шеќер /жолт/
за употреба во исхраната, шеќерни производи,
шеќерни производи за украсување божиќни дрва,
шоу - шоу /мирудија/, шпагети
(111) 13266

(151) 14/09/2007

(210) TM  2005/564

(220) 13/07/2005
(181) 13/07/2015
(450) 30/12/2007

(732) ДПТУ „РЕНОВА” ДОО експорт-импорт
с. Џепчиште, MK

(591) црвена и зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 19 неметални градежни материјали, сув мал–
тер, цврсти неметални цевки за градба, асфалт,
црна смола и битумен, неметални преносни
конструкции, споменици што не се од метал
кл. 37  градежни конструкции, поправки, инстала–
циски услуги
(111) 13324

(151) 20/09/2007

(210) TM  2005/567

(220) 18/07/2005
(181) 18/07/2015
(450) 30/12/2007

(300) 76/628867  27/01/2005  US
(732) 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
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 компјутерски хардвер; полупроводнички
уреди; микропроцесорски модули; потсистеми
за компјутерски хардвер, имено влезни единици,
излезни
единици,
централни
процесорски
единици, контролери на меморија, контролери на
периферните елементи и графички контролери;
и компјутерски софтвер, имено софтвер за
оперативен систем, софтвер за игри и софтвер за
тродимензионално (3D)  графичко прикажување
(111) 13269

(151) 14/09/2007

(210) TM  2005/575

(220) 20/07/2005
(181) 20/07/2015
(450) 30/12/2007

(732) KAMENITZA AD
95, Kapitan Raicho street, Plovdiv, BG
(740) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ Ул. ‘’Илинденска’’   2/ 13,
1400, Велес
(540)

(540)

СЛАВЕНА
(551) индивидуална
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(510, 511)

опфатени со другите класи)

кл. 8 рачни отворачи за шишиња

кл. 18  куфери и патни торби; чадори

кл. 16   хартија и картон и производи од нив (не
се опфатени со другите класи); печатени работи;
канцелариски материјал; канцелариски прибор
(освен мебел); плакати; албуми; календари;
каталози; рекламни паноа (билборди); проспекти;
бележници; материјали за пакување (не се
опфатени со другите класи)

кл. 21   декоративни и рекламни предмети и
изработка за домаќинството од стакло, порцелан,
керамика, фајанс и грнчарија
кл. 22  настрешници од платно
кл. 25 спортска облека, обувки и покривачи за
глава (шапки, капи)
кл. 32  пиво, смеши за пиво, екстракти од хмел за
приготвување пиво

кл. 18 куфери и патни торби; чадори
кл. 21   декоративни и рекламни предмети и
изработка за домаќинството од стакло, порцелан,
керамика, фајанс и грнчарија

кл. 34  пепелници за пушачи (не се од благороден
метал)
кл. 35  огласување и рекламирање, организирање
изложби, саеми и панаѓури со комерцијално рекламна цел, претставување стоки, разнесување
рекламни материјали

кл. 22  настрешници од платно
кл. 25   спортска облека, обувки и покривачи за
глава (шапки, капи)
кл. 32  пиво, смеши за пиво, екстракти од хмел за
приготвување пиво

кл. 39   дистрибуција на производи; пакување и
складирање; изнајмување ладилници

кл. 34  пепелници за пушачи (не се од благороден
метал)
кл. 35  огласување и рекламирање, организирање
изложби, саеми и панаѓури со комерцијално рекламна цел, претставување стоки, разнесување
рекламни материјали
кл. 39   дистрибуција на производи; пакување и
складирање; изнајмување ладилници
кл. 41 забава, разонода, рекреација на луѓе
кл. 43 ресторани, гостилници, барови, пивници  
клубови
(111) 13270
(210) TM  2005/576

(151) 14/09/2007

кл. 41  забава, разонода, рекреација на луѓе
кл. 43   ресторани, гостилници, барови, пивници,
клубови
(111) 13322
(210) TM  2005/580

(151) 14/09/2007
(220) 22/07/2005
(181) 22/07/2015
(450) 30/12/2007

(732) Тргоинженеринг дооел
ул. Индустриска б.б., Радовиш, MK
(540)

(220) 20/07/2005
(181) 20/07/2015
(450) 30/12/2007

(732) KAMENITZA AD
95, Kapitan Raicho street, Plovdiv, BG
(740) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ Ул. ‘’Илинденска’’   2/ 13,
1400, Велес
(540)

(591) црвена, жолта и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29   конзервирано, сушено и варено овошје и
зеленчук; џемови; компоти
кл. 30 ориз, мед, сенф, сосови (како мирудии);
мирудии
кл. 31   земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрнасти производи што не се опфатени
во другите класи; свежо овошје и зеленчук; билки
и природно цвеќе; храна за животни

(591) црвена, зелена, жолта, портокалова, црна и бела
(551) индивидуална

(111) 13271
(210) TM  2005/598

кл. 16   хартија и картон и производи од нив (не
се опфатени со другите класи); печатени работи;
канцелариски материјал; канцелариски прибор
(освен мебел); плакати; албуми; календари;
каталози; рекламни паноа (билборди); проспекти;
бележници; материјали за пакување (не се

Trgovski marki

(220) 28/07/2005
(181) 28/07/2015

(510, 511)
кл. 8  рачни отворачи за шишиња

(151) 14/09/2007

(450) 30/12/2007
(732) БИОВЕТ АД Пештера
ул. Петар Раков бр.39, BG
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат Ул. „Љубљанска’’ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје
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(540)

(510, 511)
кл. 5  офтамолошки препарати, особено раствори
за подмачкување и повторно навлажување

BIOVET

(111) 13274

(551) индивидуална

(210) TM  2005/633

(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

(151) 14/09/2007
(220) 16/08/2005
(181) 16/08/2015
(450) 30/12/2007

(732) Друштво за производство, трговија и услуги
РИМЕС ПЛУС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
ул. „Јужноморавски бригади” бб, 1000 Скопје,
MK
(540)

кл. 31  земјоделски, градинарски и шумски произ–
води и зрнести производи што не се опфатени
со други класи, животни (живи), свежо овошје и
зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе, храна
за животни, пивски слад
кл. 35 оглаување, водење на работење, управу–
вање со работи, канцелариски работи

(591) црвена, жолта, портокалова, црна и бела
(551) индивидуална

(111) 13272

(151) 14/09/2007

(210) TM  2005/627

(510, 511)

(220) 11/08/2005

кл. 29  месо и месни преработки

(181) 11/08/2015

кл. 32  пиво, минерална вода и сода вода и други
безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и
овошни сокови

(450) 30/12/2007
(732) Тутунов комбинат „Боро
Папучар” А.Д. Куманово

Петрушевски

-

ул. 11Октомври бр.80, 1300 Куманово, MK
(540)

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци
(111) 13344
(210) TM  2005/639

(220) 22/08/2005
(181) 22/08/2015

ROMANOFF

(450) 30/12/2007
(732) DAIKIN INDUSTRIES, LTD a corporation duly
organized and existing under the laws of Japan

(551) индивидуална
(510, 511)

Umeda Center Bldg.,4-12
chome, Kita-ku, Osaka, JP

кл. 3  козметика и козметички производи
кл. 24  текстил и текстилни производи
кл. 25  облека, чевли и капи
кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалоци,
привремено сместување
(111) 13273

(151) 22/10/2007

Nakazaki-Nishi

2-

(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  ул.”Орце Николов”
155б, 1000, Скопје
(540)

(151) 14/09/2007

(210) TM  2005/629

(220) 12/08/2005
(181) 12/08/2015
(450) 30/12/2007

(732) Allergan, Inc.
2525 Dupont Drive, Irvine, CA 92612, US
(740) ИНДОВСКА АНЕТА, адвокат Ул.’’ДамеГруев’’  3/ 211, 1000, Скопје
(591) црна, светло сина, темно сина и бела

(540)

(551) индивидуална

REFRESH CONTACTS
(551) индивидуална

13272

(510, 511)
хемикалии, растворувачи, агенси за
кл. 1
вбризгување, агенси за правење сапуница - пени,
течности за работа, ослободувачки агенси, агенси
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за гаснење пожар, водоотпорни агенси отпорни
на масло и хидрофлуричен ацид-киселина; и сите
останати стоки во класата 1

и сите останати стоки во класата 7
кл. 11  апаратура и инструменти за проветрување
на воздухот (вклучително еркондишни за деловна
употреба,  еркондишни за соба, грејачи на масло,
електрични грејачи, грејачи на пареа, и апарати
за навлажување на воздухот), замрзнувачи,
фрижидери за деловна употреба, прочистувачи
на воздух (вклучително дезодоранси и средства
за отстранување на влажноста во воздухот)
електрични грејни паркети, опрема за правење
мраз, електрични грејни топли чинии за готвење
и апаратура за перење садови) и сите останати
стоки во класата 11

кл. 7  опрема за хидраулика на масло (вклучително
хидромаслени пумпи, хидромаслени вентили,
хидромаслени мотори, хидромаслени цилиндри и
хидромаслени преносни апарати), централизирана
подмачкана апаратура, апаратура за полнење
масло и маслена турбина за чистење апаратура;
и сите останати стоки во класата 7
кл. 11 апаратура и инструменти за проветрување
на воздухот (вклучително еркондишни за деловна
употреба,  еркондишни за соба, грејачи на масло,
електрични грејачи, грејачи на пареа, и апарати
за навлажнување на воздухот), замрзнувачи,
фрижидери за деловна употреба, прочистувачи
на воздух (вклучително дезодоранси и средства
за отстранување на влажноста во воздухот)
електрични грејни паркети, опрема за правење
мраз, електрични грејни топли чинии за готвење
и апаратура за перење садови) и сите останати
стоки во класата 11
(111) 13345
(210) TM  2005/649

(111) 13242
(210) TM  2005/661

(151) 29/08/2007
(220) 02/09/2005
(181) 02/09/2015
(450) 30/12/2007

(732) МУЛТИКРЕМ ДООЕЛ-ШТИП
ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ББ, MK
(540)

(151) 22/10/2007
(220) 29/08/2005
(181) 29/08/2015
(450) 30/12/2007

(732) DAIKIN INDUSTRIES, LTD a corporation duly
organized and existing under the laws of Japan
Umeda Center Bldg.,4-12 Nakazaki-Nishi 2-chome,
Kita-ku, Osaka, JP
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  ул.”Орце Николов”
155б, 1000, Скопје
(540)

(591) кафена, жолта, зелена, црвена и сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30  вафли
(111) 13230

(151) 29/08/2007

(210) TM  2005/678

(220) 13/09/2005
(181) 13/09/2015
(450) 30/12/2007

(732) Тутунов комбинат „Боро
Папучар” А.Д. Куманово

Петрушевски

-

ул. 11Октомври бр.80, 1300 Куманово, MK
(540)

STYLE INTERNATIONAL

(591) црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
хемикалии, растворувачи, агенси за
кл. 1
вбризгување, агенси за правење сапуница - пени,
течности за работа, ослободувачки агенси, агенси
за гаснење пожар, водоотпорни агенси отпорни
на масло и хидрофлуричен ацид-киселина; и сите
останати стоки во класата 1
кл.  7  опрема за хидраулика на масло (вклучително
хидромаслени пумпи, хидромаслени вентили,
хидромаслени мотори, хидромаслени цилиндри и
хидромаслени преносни апарати), централизирана
подмачкана апаратура, апаратура за полнење
масло и маслена турбина за чистење апаратура;

Trgovski marki

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 тутун, производи за пушачи
(111) 13154
(210) TM  2005/691

(151) 28/08/2007
(220) 15/09/2005
(181) 15/09/2015
(450) 30/12/2007

(732) СОКОВИН АД СКОПЈЕ
ул. 15-ти Корпус бр.3, Скопје, MK

13154
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(591) зелена, жолта, портокалова, црвена, бела и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30  чај
кл. 32 безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје
и овошни сокови и сирупи
(111) 13277
(210) TM  2005/702

(151) 14/09/2007
(220) 20/09/2005
(181) 20/09/2015
(450) 30/12/2007

(732) YILDIZ HOLDING A.S.
Davutpasa Caddesi No. 10, Topkapi, Istanbul, TR
(591) црна, црвена, златна, сина, бела и кафена

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје

(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 33  алкохолни пијалоци
(111) 13275

(151) 14/09/2007

(210) TM  2005/695

(220) 15/09/2005
(181) 15/09/2015
(450) 30/12/2007

(732) SAPONIA kemiska, prehranbena i farmaceutska
industrija d.d. Osijek
M.Gupca 2, Osijek, HR
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат Ул. „Љубљанска’’ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

CLEANISH
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3   средства за белење и други супстанции
за перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи, лосиони
за коса, препарати за нега на забите
(111) 13276

(151) 14/09/2007

(210) TM  2005/701

(220) 20/09/2005
(181) 20/09/2015
(450) 30/12/2007

(732) ДПТУ „КВАТРО” ДОО АНА И ДРУГИ
1300 Куманово ул.11 Октомври бб, MK
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје  Ул. Апостол
Гусларот 3, 1000, Скопје
(540)

(591) сина, бела, розева-циклама
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3  средства за белење и други супстанции за
перење, препарати за чистење, полирање, триење
(рибање)   и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи, лосиони
за коса, препарати за нега на забите
кл. 5   фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби, забарски смоли; средства за  дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди, хигиенски подлошки, женски подошки
кл. 16 хартија, картон и производи од овие
материјали, што не се опфатени со другите класи;
печатени работи; книговезнички материјали;
фотографии; канцелариски материјал; лепила за
канцелариска и куќна употреба; сликарски прибор;
четкички; машини за пишување и канцелариски
прибор (освен мебелот), материјали за инструкции
и настава (освен апарати); пластични материјали
за пакување што не се опфатени во другите класи;
печатарски букви; печатарски блокови, тоалетни
хартии, пелени за бебиња, шамивчиња
(111) 13278
(210) TM  2005/708

(151) 14/09/2007
(220) 21/09/2005
(181) 21/09/2015
(450) 30/12/2007

(732) Јавно претпријатие за поштенски сообраќај
„Македонска Пошта” ц.о - Скопје
ул. „Орце Николов” бб, 1000 Скопје, MK

13275

Trgovski marki

Glasnik,

14/4, str. 322-419, dekemvri 2007 Skopje 349

(540)

метали, светилки од благородни метали
кл. 18   кожа и имитација на кожа, животинска
кожа и имитација на животинската кожа; кожа и
имитација на производите од кожа, имено рачни
чанти, чанти за пренесување багаж, паричници,
чанти, деловни чанти, училишни чанти, чанти
за на плажа, чанти за патување, куфери, кожи
од големи животни, патнички торби, торби за
патување, чанти со закопчување, ранци, чанти
за купување, женски чанти, чадори, чадори за
сонце, стапови за шетање, стапови, тоалетни
чанти, чанти за патување, комплети за патување,
придружни чанти, кожени кесиња за клучеви,
подводник за животни, камшици, седла

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

кл. 25  облека, ремени, ракавици, обувки, капи

кл. 38  пренос на писма, пратки и пакети
(111) 13279

(151) 14/09/2007

(210) TM  2005/716

(220) 19/09/2005

(111) 13280

(151) 14/09/2007

(210) TM  2005/718

(220) 14/09/2005
(181) 14/09/2015

(181) 19/09/2015
(450) 30/12/2007
(732) BALENCIAGA

(450) 30/12/2007
(732) Intel Corporation, (a Delaware Corporation)
2200 Mission College Boulevard, Santa Clara,
California, 95052-8119, US

15 rue Cassette, 75006 Paris, FR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ   ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(740) Бајалски Димитар, адвокат Ул. Ѓуро Ѓаковиќ бр.
72/1-1 1000 Скопје
(540)

BALENCIAGA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3   парфимериски производи, имено парфеми
и тоалетни води; производи за разубавување,
имено црвило, сенка за очи, базична пудра,
маски за лице и за разубавување, кармини,
средства за полирање и отстранување на лакот
од ноктите, лосиони, креми и други отсранувачи
на пудра, тоалетни производи имено шампони,
соли за капење, гелови за капење и туширање,
пени за капење, тоалетни сапуни, есенцијални
масла, козметика, лосиони за коса, сапуни за
бричење, креми и пени за бричење, лосиони и
балсами за по бричење, пасти за заби, производи
за отстранување, имено масла, млека, лосиони
и креми, самоотстранувачки креми, производи
за чистење на кожата, немедицински препарати
за кожа, лице, очи, усни, врат, нозе и нега на
стапалата, креми против брчки, немедицински
витализирачки и тонирачки лосиони и кремови,
хидратантни лосиони и креми, млека за тело,
зрнести креми; дезодоранси за лична употреба и
средства за чистење
кл. 14   благородни метали и нивните легури,
уметнички предмети од благородни метали,
накит, модерен накит, прстени, обетки, метални
манжетни, нараквици, брошеви, алки, синџирчиња
за на врат, медалји, медалјони, скапоцени камења,
часовничарски и хронометриски инструменти,
часовници и ременчиња за часовници, услуги
(чување) на благородни метали, шишенца од
благородни метали, кутии за цигари од благородни

Trgovski marki

INTEL CORE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9
хардвер за процесуирање податоци,
компјутери, полупроводници, микропроцесори
и
останати
полупроводнички
компоненти,
интегрирани склопови, компјутерски чипсетови
(група
интегрирани
склопови-микрочипови),
компјутерски „motherboards” (основни плочи за
компјутер) и „daughterboards” (додатни плочи за
склопна плочка за компјутер који продолжуваат
струен круг на друга склопна плочка), софтвери,
програмски процесори
(111) 13281

(151) 14/09/2007

(210) TM  2005/725

(220) 26/09/2005
(181) 26/09/2015
(450) 30/12/2007

(732) ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju,
trgovinu i usluge
ZAGREB, ulica Marijana Cavica br.1, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ   ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје
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(540)

(111) 13283

(151) 14/09/2007

(210) TM  2005/727

(220) 26/09/2005
(181) 26/09/2015
(450) 30/12/2007

(732) ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju,
trgovinu i usluge
ZAGREB, ulica Marijana Cavica br.1, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ   ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(591) бела, црна, темно зелена, светло зелена и жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29  масло за јадење
(111) 13282

(151) 14/09/2007

(210) TM  2005/726

(220) 26/09/2005
(181) 26/09/2015
(450) 30/12/2007

(732) ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju,
trgovinu i usluge
ZAGREB, ulica Marijana Cavica br.1, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ   ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(591) бела, црна, темно зелена, светло зелена, сива и
црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29  масло за јадење
(111) 13284
(210) TM  2005/731

(151) 14/09/2007
(220) 27/09/2005
(181) 27/09/2015
(450) 30/12/2007

(732) Заштитно друштво за производство и трговија
„Мак-Минерал” ДОО Битола
ул. Епинал бр. 51, 7000 Битола, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ   ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(591) бела, црна, светло зелена и темно зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29  масло за јадење

13282
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кл. 28 игри и играчки, производи за гимнастика
и спорт што не се опфатени со другите класи,
украси за елка

(591) во сите бои и комбинации
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32   безалкохолни пијалоци, вода на литиев
оксид, вода/за пиење/, води за на маса, газирани
води, газирани вода (производи за подготвување
на газираните води), минерални води (производи
за подготвување на минералните води), минерални
води /пијалоци/, овошни сокови, сода-вода
(111) 13285

(151) 14/09/2007

(210) TM  2005/733

(220) 29/09/2005
(181) 29/09/2015

кл. 35   огласување, водење на работење, упра–
вување со работи, канцелариски работи
(111) 13286

HERMOSILLA, 112, Madrid 28009, ES
(740) ИНДОВСКА АНЕТА, адвокат   Ул.’’ДамеГруев’’   3/
2-11, 1000, Скопје

(220) 29/09/2005
(181) 29/09/2015
(450) 30/12/2007

(732) Seven For All Mankind, LLC, a Delaware limited
liability company
2650 Fruitland Avenue, Vernon, California 90058,
US

(450) 30/12/2007
(732) SFERA JOVEN, S.A.

(151) 14/09/2007

(210) TM  2005/734

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ  
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(540)

SEVEN FOR ALL MANKIND
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25  облека, чевли и капи

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други супстанции за
перење, препарати за чистење, полирање, триење
и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични
масла, козметички производи, лосиони за коса,
препарати за нега на забите
кл. 9   апарати и инструменти, научни, поморски,
геодетски,
фотографски,
кинематографски,
оптички, за мерење, сигнализација, контрола
(инспекција), спасување и настава, апарати и
инструменти за спроведување, вклучување,
трансформирање, акумулирање, регулирање
или контролирање на електрицитетот; апарати
за снимање, пренос и репродукција на звук или
слика, магнетски носачи на податоци, дискови
за снимање, автоматски машини и механизми
за апаратите што се активираат со монети или
жетони, регистар каси, машини за сметање и
опрема за обработка на 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. 18   кожа и имитација на кожа и производите
од нив што не се опфатени со другите класи, кожа
од животни, чадори за дожд и за сонце и стапови
за одење, камшици и сарачки производи (освен
патни торби и производи за патување)
кл. 24  текстил и текстилни производи, што не се
опфатени со другите класи, покривки за кревети
и маси
кл. 25  облека, чевли и капи
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(111) 13287

(151) 14/09/2007

(210) TM  2005/735

(220) 29/09/2005
(181) 29/09/2015
(450) 30/12/2007

(732) Seven For All Mankind, LLC, a Delaware limited
liability company
2650 Fruitland Avenue, Vernon, California 90058,
US
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ  
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

FOR ALL MANKIND
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25  облека, чевли и капи
(111) 13288
(210) TM  2005/736

(151) 14/09/2007
(220) 29/09/2005
(181) 29/09/2015
(450) 30/12/2007

(732) Seven For All Mankind, LLC, a Delaware limited
liability company
2650 Fruitland Avenue, Vernon, California 90058,
US
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ  Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
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(540)

7 FOR ALL MANKIND

(111) 13291

(151) 14/09/2007

(210) TM  2005/744

(220) 29/09/2005
(181) 29/09/2015
(450) 30/12/2007

(732) ЕУРО КОНСАЛТ ПЛУС ДОО

(551) индивидуална

ул. Петар Дељан бр. 5-3-42, MK

(510, 511)

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје  Ул. Апостол
Гусларот 3, 1000, Скопје

кл. 25 облека, чевли и капи
(111) 13289

(151) 14/09/2007

(210) TM  2005/737

(220) 29/09/2005

(540)

(181) 29/09/2015
(450) 30/12/2007
(732) Seven For All Mankind, LLC, a Delaware limited
liability company
2650 Fruitland Avenue, Vernon, California 90058,
US
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ  
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(591) бела, црна, жолта, сина, зелена, црвена и
виолетова
(551) индивидуална
(510, 511)
огласување, водење на работење,
кл. 35
управување со работи, канцелариски работи и
одржување семинари

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25  облека, чевли и капи
(111) 13290
(210) TM  2005/742

(111) 13292
(151) 14/09/2007

(151) 14/09/2007

(210) TM  2005/746

(220) 03/10/2005
(181) 03/10/2015

(220) 29/09/2005
(181) 29/09/2015
(450) 30/12/2007

(732) Акционерско друштво за производство и
промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА-ТИКВЕШ
експорт-импорт АД-КАВАДАРЦИ
ул. „29 Ноември” бр. 5, Кавадарци, MK
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(450) 30/12/2007
(732) Dow AgroSciences LLC (Delaware limited liability
company)
9330 Zionsvillе Road, Indianapolis, Indiana 46268,
US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје
(540)

(540)

LANCELOT
(551) индивидуална
(510, 511)
пестициди, препарати за уништување
кл. 5
штетници, фунгициди, хербициди и инсектициди
(111) 13293

(151) 14/09/2007

(210) TM  2005/747

(220) 04/10/2005
(181) 04/10/2015

(591) црвена, бела, црна, портокалова и кафена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32  безалкохолни пијалоци

13289

(450) 30/12/2007
(732) Austria Tabak GmbH & Co. KG
Koppstrasse 116, 1160 Vienna, AT
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје
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(111) 13295

(151) 14/09/2007

(210) TM  2005/749

(220) 04/10/2005
(181) 04/10/2015
(450) 30/12/2007

(732) Wm. WRIGLEY Jr. Company
410 North Michigan Avenue, Chicago, IL 60611,
US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје
(540)

AIRWAVES ACTIVE
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) црна, златна и бела

кл. 30  сите видови слатки, имено, гуми за џвакање,
гуми за џвакање со кои се прават балончиња,
бомбони и ментол бомбони

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 тутун, производи за пушачите, кибрит
(111) 13294
(210) TM  2005/748

(151) 14/09/2007

(111) 13296

(151) 14/09/2007

(210) TM  2005/750

(220) 04/10/2005
(181) 04/10/2015

(220) 04/10/2005
(181) 04/10/2015

(450) 30/12/2007

(450) 30/12/2007

(732) ConAgra Foods Packaged Foods Company, Inc.
One Conagra Drive, Omaha, Nebraska 68102, US

(732) Austria Tabak GmbH & Co. KG
Koppstrasse 116, 1160 Vienna, AT
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје
(540)

(540)

LAMB WESTON
(551) индивидуална
(510, 511)
замрзнати преработени предјадења;
кл. 29
замрзнати преработени пакувани производи од
тесто кои содржат сирење, овошје, зеленчук,
месо, риба, компири и/или живина; замрзнати
преработени производи од зеленчук; замрзнати
преработени производи базирани на компир;
конзервирани, сушени, замрзнати и готвени
(варени) производи од овошје и зеленчук, месо,
риба, живина и дивеч

(591) нијанси на црвена, кафена (цигла) и бела

(111) 13297

(151) 14/09/2007

(210) TM  2005/752

(220) 04/10/2005

(551) индивидуална

(181) 04/10/2015

(510, 511)

(450) 30/12/2007

кл. 34  тутун, производи за пушачите, кибрит

(732) Оливер Крстевски and Лиљана Деловска
бул. Јане Сандански 58/1-2 Скопје, MK and бул.
АСНОМ 68 II/25 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ   ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје

Trgovski marki
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(540)

украсни ѕидни апликации /не се од текстилен
материјал/, училишен мебел, фризерки столови,
шанкови /тезги/

(591) сина, жолта, зелена и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
мебел, огледала, рамки за слики,
кл. 20
производи од дрво, плута, трска, рогозина, врбови
прачки, рогови, коски, слонова коска, китови
коски, школки, килибар, седеф, морска пена и
замена на сите тие материјали, или од пластика,
амбалажа (пластични садови за амбалажа),
арматури за домаќинство /неметални/, дивани,
дрвени рамки за кревет, душеци, закачалки /
мебел/ заштитници пред печки или пред отворен
камин, канцелариски мебел, клучеви (полици за
закачување клучеви), книжарници (полици за
книжарници), ковчежиња /покуќнина/, комоди,
корнизи за пердиња /неметални/, кошници за
облека, кревети (жичани легла за кревети),
кутии од дрво или од пластичен материјал, куќни
миленици (куќички за куќни миленици), маси, маси
за масажа, маси за пишување /мебел/, метална
покуќнина, метални столови, наслонувачи, ормани
со прегради, паравани /покуќнина/, покуќнина
(врати за покуќнина), полици, сандаци /дрвени
или пластични/, скали од дрво или пластика,
скулптури од дрво, восок, гипс или пластичен
материјал, спиење (враќи за спиење) /опрема за
кампување/, стаклени ормари /покуќнина, стилски
мебел, столови без наслонувач /табуретки/,
украсни ѕидни апликации /не се од текстилен
материјал/, училишен мебел, фризерки столови,
шанкови /тезги/
кл. 35   услуги при продажба на големо и мало
со: мебел, огледала, рамки за слики, производи
од дрво, плута, трска, рогозина, врбови прачки,
рогови, коски, слонова коска, китови коски,
школки, килибар, седеф, морска пена и замена
на сите тие материјали или од пластика,
амбалажа (пластични садови за амбалажа),
арматура за домаќинство /неметална/, дивани,
дрвени рамки за кревет, душеци, закачалки /
мебел/ заштитници пред печки или пред отворен
камин, канцелариски мебел, клучеви (полици за
закачување клучеви), книжарници (полици за
книжарници), ковчежиња /покуќнина/, комоди,
корнизи за пердиња /неметални, кошници за
облека, кревети (жичани легла за кревети),
кутии од дрво или од пластичен материјал, куќни
миленици (куќички за куќни миленици), маси, маси
за масажа, маси за пишување /мебел/, метална
покуќнина, метални столови, наслонувачи, ормани
со прегради, паравани /покуќнина/, покуќнина
(врати за покуќнина), полици, сандаци /дрвени
или пластични/, скали од дрво или пластика,
скулптури од дрво, восок, гипс или пластичен
материјал, спиење (враќи за спиење) /опрема за
кампување/, стаклени ормари /покуќнина, стилски
мебел, столови без наслонувач /табуретки/,
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кл. 37 варосување (внатрешно и надворешно),
водоинсталатерство, градба (информации за
градба), градба (надгледување /водење/  градежни
работи), градба /консултации/, дератизација,
дезинфекција, дигалки (поставување и поправка
на дигалки), дупчење бунари, електрични апарати
(поставување и поправка на електричните
апарати), заштитување (служба за заштитување),
заковување, згради (чистење на зградите) /
надворешни површини/, згради (внатрешно
чистење на зградите), ѕидарски работи, ѕидање
со цигли, информации врзани за поправка,
изнајмување на апарати за чистење, изолација
(служби за изолација) /градежни работи/, кожа
(одржување, чистење и поправка на кожата),
корозија (обработка за заштита од корозија),
корозија (превентивна обработка за заштита
од корозија на возилата), костими (поправка на
костими), котли (чистење и поправка на котли),
кражба (поставување и поправка на алармни
уреди), крпење, крзна (одржување, чистење
и поправка на крзната), кујни (опремување на
кујните), лакирање, магацини (поставување и
поправка на магацините), малтерисување, миење
автомобили, миење возила, натписи /фирми/
(боење или поправка на натписи), наводнување
(поставување и поправка на уреди за наводнување),
облека (чистење на облеката), обновување /
прекројување/ на облека, обувки (поправка на
обувките), острење ножеви, оџаци (чистење на
оџаците), патишта (поставување покривни слоеви
на патиштата), печки (посгавување и поправка
на печките), перење алишта, перење алишта,
покуќнина (одржување на покуќнината), покуќнина
(реставрирање на покуќнината), покуќнина
(преслекување на покуќнината), полирање возила,
постелнина (чистење на постелнината), стилска
покуќнина (поправка на стилската покуќнина),
столарство, суво чистење, тапетарски поправки,
тапети (поставување на тапетите), уривање на
градежни објекти, фабрики (градење фабрики),
фотографски апарати (поправка), централно
греење (поставување и поправка на инсталации на
централното греење), чадор за сонце (поправка),
чадори (поправање чадори)
(111) 13298
(210) TM  2005/754

(151) 14/09/2007
(220) 05/10/2005
(181) 05/10/2015
(450) 30/12/2007

(732) ТУТУНСКИ КОМБИНАТ А.Д.
Марксова 101, 7500 Прилеп, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ   ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје
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(540)

за пелени, козметички торбички што се продаваат
празни, тоалетни торбички што се продаваат
празни, училишни торби, ранци, торбички што се
носат околу појас, чадори, паричници, паричници,
папки за визит карти, торби за компјутери, папки
за кредитни картички, кутии за клучеви, торбички
за ситни пари
кл. 25 блузи, околувратници, шамии, шалови,
ракавици, дебели ракавици со еден прст, покривки
за глава, ремени, чевли, чизми, сандали, влечки,
патики, еспадрили, чорапи и доколенки
кл. 35 малопродажба, продажба по каталози по
пошта и услуги на малопродажба понудени на
интернет во врска со обувки, облека, мали кожни
производи, големи рачни торби, рачни торби,
очила и додатоци за сето горе наведено

(591) темно сина, златна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34  тутун, прибор за пушачи, кибрити
(111) 13299

(151) 14/09/2007

(210) TM  2005/761

(111) 13301

(151) 14/09/2007

(210) TM  2005/769

(220) 10/10/2005

(220) 06/10/2005

(181) 10/10/2015

(181) 06/10/2015

(450) 30/12/2007

(450) 30/12/2007

(732) Advanced Medical Optics Uppsala AB
751 82 Uppsala, SE

(732) Genzyme Corporation
500 Kendall Street Cambridge, Massachusetts
02142, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје

(740) ИНДОВСКА АНЕТА, адвокат Ул.’’ДамеГруев’’  3/ 211, 1000, Скопје
(540)

(540)

HEALON
MABCAMPATH

(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална

кл. 5 фармацевтски препарати и супстанци;
натриова сол на хијалуронска киселина

(510, 511)

кл. 10  медицинска и хируршка опрема и апарати;
делови и прибор за истите

кл. 5  терапевтски антитела за употреба како антилимфоцитни агенси
(111) 13300
(210) TM  2005/762

(151) 14/09/2007

(111) 13302

(220) 07/10/2005

(210) TM  2005/770

(450) 30/12/2007

(450) 30/12/2007
201 Meadow Road Edison, NJ 08817, US
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,  
АДВОКАТ  
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

AEROSOLES
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 18   патни торби, торби-навлаки за костуми,
торби за списи, папки за документи, актовки, рачни
торби, џебни адресари, кожни и платнени торби,
спојки, големи рачни торби, спортски торби, патни
торби, торби за на плажа, торби за обувки, торби

Trgovski marki

(220) 12/10/2005
(181) 12/10/2015

(181) 07/10/2015
(732) Aerogroup International, Inc.

(151) 14/09/2007

(732) Друштво за обука тренинг и едукација
Интернационална асоцијација за обезбедување
и заштита Македонија Дооел
„Методија Митевски” 6/6-1, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

INTERNATIONAL ACADEMY FOR
SECURITY AND PROTECTIONMACEDONIA
(551) индивидуална
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(510, 511)
кл. 41  академии (обука), организирање натпревари
(обука или забава), семинари, спортска опрема,
консултации за сигурност, облека (изнајмување),
персонал (одбирање персонал со психотехничка
постапка), професионална ориентација

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје
(540)

кл. 42 спортска опрема (користење на спортската
опрема), спортски натпревари (организирање
спортски натпревари)
(111) 13303

(151) 14/09/2007

(210) TM  2005/772

(220) 14/10/2005
(181) 14/10/2015
(450) 30/12/2007

(732) ТУТУНСКИ КОМБИНАТ А.Д. Прилеп

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33  алкохолни напивки

ул. Марксова 101, 7500 Прилеп, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ   ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(111) 13306
(210) TM  2005/780

(151) 14/09/2007
(220) 18/10/2005
(181) 18/10/2015
(450) 30/12/2007

(732) „Monopol” Preduzece za trgovinu na veliko i
malo
ul „Koce Kapetana” 86, Nis, YU
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(591) кафено-црвена, златна и бела
(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 34 тутун, преработки од тутун-особено цигари,
производи за пушачи, кибрит
(111) 13304

(151) 14/09/2007

(210) TM  2005/774

(220) 14/10/2005
(181) 14/10/2015
(450) 30/12/2007

(732) Industrias Pampero, C.A.
Av San Felipe Centro Coinasa, Piso 6 U Rb., La
Castellana Caracas 1060, VE
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје
(540)

PAMPERO
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) во сите бои и комбинации
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 хартија, картон и производи од нив, што
не се опфатени со другите класи; печатени
работи; книговезнички материјали; фотографии;
канцелариски материјал, лепила за канцелариска
и куќна употреба, машини за пишување и
канцелариски прибор (освен мебел), материјали
за пакување, што не се опфатени во другите
класи, печатарски букви, клишиња
(111) 13307

(151) 14/09/2007

(210) TM  2005/782

(220) 20/10/2005

кл. 33  алкохолни напивки
(111) 13305
(210) TM  2005/775

(181) 20/10/2015
(151) 14/09/2007
(220) 14/10/2005
(181) 14/10/2015
(450) 30/12/2007

(450) 30/12/2007
(732) The Procter & Gamble Company
Cincinnati, Ohio 45202, US
(740) МАРГАРИТА   ПЕКЕВСКА,   адвокат ул. „Народен
Фронт” 21/4-5 1000 Скопје, 1000, Скопје

(732) Industrias Pampero, C.A.
Av San Felipe Centro Coinasa, Piso 6 U Rb., La
Castellana Caracas 1060, VE

13303
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(111) 13227

(151) 04/09/2007

(210) TM  2005/785

(220) 21/10/2005
(181) 21/10/2015
(450) 30/12/2007

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3   средства за перење и белење и други
супстанции за перење, препарати за чистење,
полирање, рибање и нагризување; сапуни;
детергенти, декалцифицирачки и препарати
против лупење; смекнувачи; адитиви за перење;
препарати за нега, третман и разубавување на
ткаенините; сите претходно споменати стоки со
или без дезинфекциска компонента

(732) Трговско друштво за трговија, производство
и услуги на големо и мало ПРЕХРАМБЕНА
ИНДУСТРИЈА СВИССЛИОН ДОО увоз-извоз
Скопје
ул. „Качанички пат” бб, 1000 Скопје , MK
(740) МИРЈАНА   МАРКОВСКА, адвокат ул. „Орце
Николов” бр. 75, 1000, Скопје
(540)

кл. 5 дезинфекциски, антибактериски, стерилизи–
рачки препарати за домашна употреба
(111) 13327

(151) 18/09/2007

(210) TM  2005/784

(220) 21/10/2005
(181) 21/10/2015
(450) 30/12/2007

(732) Трговско друштво за трговија, производство
и услуги на големо и мало ПРЕХРАМБЕНА
ИНДУСТРИЈА СВИССЛИОН ДОО увоз-извоз
Скопје

(591) црвена, бела и кафена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29  месо, риба, живина и дивеч; екстракти од
месо; конзервирано, сушено и варено овошје и
зеленчук; желеа, џемови, компоти; јајца, млеко и
млечни производи; масла за јадење и масти

ул. „Качанички пат” бб, 1000 Скопје , MK
(740) МИРЈАНА   МАРКОВСКА, адвокат ул. „Орце
Николов” бр. 75, 1000, Скопје

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, сосoви (како мирудии);
мирудии, мраз

(540)

кл. 31   земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрнести производи што не се опфатени
со другите класи, животни (живи), свежо овошје и
зеленчук, семиња билки и природно цвеќе, храна
за животни, пивски слад
кл. 32 пиво, минерална вода и сода вода и други
безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалоци

(591) црвена, бела, кафена, темно црвена и жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29   месо, риба, живина и дивеч, месни пре–
работки, конзервирано, сушено и варено овошје
и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и
млечни производи, масла 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, сосеви (како мирудии);
мирудии, мраз
кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски произ–
води и зрнести производи што не се опфатени со
другите класи, животни (живи), свежо овошје и
зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе, храна
за животни, пивски слад
кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други безал–
кохолни пијалоци, пијалоци од овошје и овошни
сокови, сирупи и други препарати за производство
на пијалоци

Trgovski marki

(111) 13169

(151) 28/08/2007

(210) TM  2005/788

(220) 21/10/2005
(181) 21/10/2015
(450) 30/12/2007

(732) The Coca-Cola Company
One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, US
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ  Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

COCA-COLA ZERO
(551) индивидуална

13169

358 Glasnik, 14/4, str. 322-419, dekemvri 2007 Skopje

(510, 511)

(510, 511)

кл. 32   пива, минерални и газирани води и
останати безалкохолни пијалоци; овошни напивки
и овошни сокови; сирупи и останати препарати за
подготвуање напивки
(111) 13333
(210) TM  2005/789

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,
пецива и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец,
прашок за печење; сол, сенф; оцет, сосеви (како
мирудии); мирудии, мраз

(151) 05/10/2007
(220) 21/10/2005
(181) 21/10/2015
(450) 30/12/2007

(732) ГРИГОРИС МИКРОГЕВМАТА АКЦИОНЕРСКО
ИНДУСТРИСКО И ТРГОВСКО ДРУШТВО со
прехрамбени производи АБЕЕ (А.Д)
Арх. Театру 8, Алимос 174 56, GR
(740) ПАНДОРКА   КИМОВА, адвокат ул. ‘’Васил
Главинов” бр .3/1-1, 1000, Скопје

кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалоци;
привремено сместување
(111) 13167

(151) 28/08/2007

(210) TM  2005/792

(220) 24/10/2005
(181) 24/10/2015

(540)

(450) 30/12/2007

GREGORYS MICROGEUMATA SA
(551) индивидуална

(732) SmithKline Beecham p.l.c.
980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8
9GS, GB
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје

(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

(540)

ORBENIN

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго,
замена за кафе; брашно и производи од жито, леб,
печива и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец,
прашок за печење; сол, сенф; оцет, сосеви (како
мирудии); мирудии; мраз

(551) индивидуална

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци;
привремено сместување

(111) 13222

(111) 13334

(151) 05/10/2007

(210) TM  2005/790

(220) 21/10/2005
(181) 21/10/2015
(450) 30/12/2007

(732) ГРИГОРИС МИКРОГЕВМАТА АКЦИОНЕРСКО
ИНДУСТРИСКО И ТРГОВСКО ДРУШТВО со
прехрамбени производи АБЕЕ (А.Д)
Арх. Театру 8, Алимос 174 56, GR
(740) ПАНДОРКА   КИМОВА, адвокат ул. ‘’Васил
Главинов” бр .3/1-1, 1000, Скопје

(510, 511)
кл. 5   фармацевтски препарати за употреба на
човекот
(151) 04/09/2007

(210) TM  2005/795

(220) 25/10/2005
(181) 25/10/2015
(450) 30/12/2007

(732) Друштво за производство и трговија со
текстил и текстилни производи СЕМАК ФЕШН
КОМПАНИ КД
Железничка ББ, МК-2000 Штип, MK
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  ул. „Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
(540)

SEMAC

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 24  текстил и производи од текстил (вклучени
во класата 24); прекривки за кревет и маса
(591) зелена, бела и жолтокафена
(551) индивидуална
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кл. 25   облека, особено блузи и кошули; обувки,
шешири (капи)
кл. 40   третман на материјали; произведување,
кроење по порачка и модификација на облека

Trgovski marki

Glasnik,

(111) 13218

(151) 04/09/2007

(210) TM  2005/805

(220) 28/10/2005
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документи,   папки /канцелариски прибор/, папки
/хартиени производи/, печатарски производи,
печатен материјал  /печатници/, печати  со адреси,
печати /жиг/, писма /хартија за писма/, плакати
(плочи за поставување плакати) од хартија или
картон, плакати /постери/, покривки за маса
(хартиени), прецртани слики, прецрти, проспекти,
публикации, разгледници, саатници (печатени
саатници) /возни редови/, хартиени вреќички,
хартиени ленти, хартија, шишиња (подлошки за
шишиња од хартија)

(181) 28/10/2015
(450) 30/12/2007
(732) Трговско друштво за производство, трговија и
услуги ЏОРДАНО дооел
ул. Ванчо Питошевски 4, 6000 Охрид, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ   ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје
(540)

ЏОРДАНО
(551) индивидуална

кл. 42 графичка уметност (графички цртачи/ди–
зајнери), печатарство
(111) 13321
(210) TM  2005/815

кл. 35 објавување рекламни текстови, обработка
на текстови, огласување /рекламирање/, плака–
тирање /огласување/, пропагандни дејности,
рекламни огласи (ширење на рекламните огласи),
ширење рекламен материал /трактати, проспекти,
печатени примероци/, услуги при продажба на
големо и мало со: знамиња /хартиени/, етикети
/не се од ткаенина/, известување /хартиени
производи/, календари, календари на кои им
се кинат листовите, календари во коси линии
годишни, канцелариски прибор со исклучок на
мебел, каталози, книги (ознаки за страници на
книги), конфети, кутии од картон или од хартија,
лепенка /картон/, лепење на фотографии,
лепливи траки за   хартиени  производи  или  за
домаќинство, листови /хартиени производи/, мали
печати/нотарски потписи/, мапи за пишување,
маслена хартија, натписни плочки од хартија или
картон, нацрти, обвивки /хартиени производи/,
обвивки, корици /хартиени производи/, ознаки
/натписи/ во хартија   или   картон,   папки   за  

Trgovski marki

(220) 01/11/2005
(181) 01/11/2015

(510, 511)
кл. 16 знамиња /хартиени/, етикети /не се од
ткаенина/, известување /хартиени производи/,
календари, календари на кои им се кинат листовите,
календари во коси линии годишни, канцелариски
прибор со исклучок на мебел, каталози, книги
(ознаки за страници на книги), конфети, кутии од
картон или од хартија, лепенка /картон/, лепење
на фотографии, лепливи траки за хартиени
производи или за домаќинство, листови /хартиени
производи/, мали печати /нотарски потписи/, мапи
за пишување, маслена хартија, натписни плочки
од хартија или картон, нацрти, обвивки / хартиени
производи/, обвивки, корици /хартиени производи/,
ознаки /натписи/ во хартија или картон, папки за
документи, папки /канцелариски прибор/, папки
/хартиени производи/, печатарски производи,
печатен материјал /печатници/, печати со адреси,
печати /жиг/, писма /хартија за писма/, плакати
(плочи за поставување плакати) од хартија или
картон, плакати /постери/, покривки за маса
(хартиени), прецртани слики, прецрти, проспекти,
публикации, разгледници, саатници (печатени
саатници) /возни редови/, хартиени вреќички,
хартиени ленти, хартија, шишиња (подлошки за
шишиња) од хартија

(151) 14/09/2007

(450) 30/12/2007
(732) Imperial Chemical Industries PLC.
20 Manchester Square, London W1U 3AN, GB
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 хартија, картон, печатени материјали,
печатени изданија врзани за декорација и
опремување
згради;
адхезиви;
залепени
фотографии, канцелариски материјал; хартија
чувствителна за впивање мастило за употреба со
видео печатачи; уметнички материјали; налепници;
матрици и трансфери за внатрешна декорација;
канцелариски реквизити; четкички и апликатори;
алати за декорирање за употреба во сликарството,
апликатори на боја; сликарски четкички, сликарски
валци; сунѓери за  нанесување боја; средства за
прилагодување на изглед на лента за бои на база
на вода; палети, самолепливи ленти
кл. 40 услуги за постапување со материјал,
особено услуги за земање   примероци и потоа
репликација на мириси, вкусови и непријатни
мириси од органски и неоргански материјали;
услуги на прочистување на отпадни води; услуги
на мешање бои; сенчење (пр. боење) бои , глазури,
лакови и заштита од ’рѓа, како и од пропаѓање и
трулење на дрвото, информации врзани за модни
трендови
кл. 41   услуги на обука и тренинг во подрачјето на
компјутери, сметање, комлјутерско програмирање,
компјутерски софтвери, информациска тех–
нологија, компјутерски мрежи, интернет, интранет,
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екстранет и веб страници; издавање информации
врзани за обука и тренирање во подрачјето
на
компјутерите,
сметање,
компјутерско
програмирање,
компјутерски
софтвер,
информациска технологија, компјутерски мрежи,
интернет, интранет, екстранет и веб страници
кл. 42   научни и индустриски истражувања;
советување,
консултација
и
прибавување
технички информации за хемиската индустрија;
советување, консултација и прибавување технички
информации посебно за хемиски производи,
лубриканти, индустриски масла, индустриски
масти и индустриски восоци; истражување,
анализа и развој на услугите на подрачјето на
мирисите, парфеми, козметика, производи за нега
на кожата и телото, непријатни мириси, вкусови,
технологија на храна и пијалаци; професионална
консултација во подрачјето на мирисите, парфеми,
козметика, производи за нега на кожата и телото,
непријатни мириси, вкусови, технологија на храна
и пијалаци; услуги на консултации и советување
во однос на анализа, избор, развој и производство
на парфеми, мириси и парфимирани производи;
хемиска анализа и услуги на истражување;
технички
истражувања;
истражувања
на
експлоатација на природни биолошки извори;
услуги на избор на боја; советодавни услуги врзани
за избор на декор, дизајн на декорот и избор на
боја за фарбање, глазура, лакови и заштита од
’рѓа, како и од пропаѓање и трулење на дрвото;
услуги на дизајнирање врзани за декор, местење и
одредување бои; внатрешен и надворешен дизајн
на декорот; дизајн на компјутерскиот софтвер;
консултација (професионално); професионална
консултација врзана за внатрешен и надворешен
дизајн; услуги на архитектонско дизајнирање;
услуги на индустриско и графичко дизајнирање
(111) 13323

(151) 14/09/2007

(210) TM  2005/816

(220) 01/11/2005
(181) 01/11/2015
(450) 30/12/2007

(732) Imperial Chemical Industries PLC.
20 Manchester Square, London W1U 3AN, GB
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ  Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

ICI
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1   хемикалии што се користат во индустрија;
хемиски апсорбенти; детерѓенти за индустриска
употреба; хемикалии за употреба во индустријата
на храна и пијалаци; емулгатори; масла за
конзервирање на храна; површински активни
средства;
емулзификатори,
дисперзивни
средства, солубилизатори и средства за
мокрење;  детерѓенти - адитиви за нафта, бензин
и моторни горива; хемикалии за масла, масти и
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восоци; хемикалии- избелувачи за индустриска
употреба; средства за обезбојување; препарати
за одмастување за примена во производни
постапки; средства за смекнување за индустриско
производство на козметички и препарати за
кожа; хемикалии против дамки; препарати за
текстилна индустрија со кои се врши чистење,
стегање и згуснување на текстилот; препарати за
отстранување масти за примена во производни
процеси; импрегнирачки хемикалии; препарати
за навлажнување; хемиски препарати за маслени
пигменти; хемикалии за пречистување на масло и
вода; хемиски реагенси за примена во производство
на хемикалии и за примена во научни испитувања;
хемикалии што го прават текстилот непропустлив
за вода; инертни полначи и носачи, освен оние
што се користат за медицински цели; хемиски
материјали, композиции на мешавини, дисперзија
или суспензија на примена во индустријата;
хемикалии за примена во производството на
спрејови за коса и други козметички производи;
материјали на база на силикон за нанесување
прекривен слој преку пластика; мирисни
хемикалии; хемикалии и хемиски препарати
за примена во производството на мириси,
компоненти на мириси и мирисни соединенија;
хемикалии за примена во производство на
парфеми и парфимирани производи; хемикалии
за примена во производство, особено козметички
и хигиенски препарати, препарати за освежување
на воздух и дезодоранси, препарати за нега на
устата, средства за чистење куќи, дезодоранси и
дезинфекциски средства; хемикалии за примена во
производство и конзервирање на храна, додатоци
на храна и пијалаци; хемикалии што се користат
како мириси, парфеми, аромати, составни делови
и адитиви во приозводство на храната, на додатоци
на храна и пијалаци; хемиски мириси и парфеми
за импрегнација; хемикалии што се користат за
аромати; бактериски препарати, емулгатори,
протеини, хидроколоиди, култури и енѕими за
примена во производство и конзервирање на
храната, додатоци на храна и пијалаци; хемиски
состојки што се користат за создавање или
јакнење на чувството во устата, на вкусот и
текстурата на храната; хемиски состојки што
менуваат физички особини на храна и пијалаци;
хемикалии што се користат во производство на
алкохолни и безалкохолни пијалаци; органски и
неоргански средства за филтрирање и средства
за пречистување вклучително полисорбат и
силика аерогел; минерални масла, глицериди,
масни киселини; желатин за индустриска
примена; масло за примена кај конзервирање
храна; хемиски препарати што се засладувачи;
хемиски
производи
за
пригушување
на
ултравиолетови зраци што се користат во
козметичката индустрија вклучително, особено,
препарати за сончање што содржат заштита
од ултравиолетова светлина; модифициран
скроб за примена како прашок за чистење за
производство, обработка или повторно пакување;
полимери вклучително полимерни прашоци
што можат повторно да се распрскаат; постојан
скроб; необработени вештачки смоли и пластики;
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композиции за оплеменување и лемење; срества
за лепење, вклучително гранични, преклопувани
и поправувачки средства за лепење ѕидни тапети
и ѕидни облоги; хемикалии за зацврстување
на дрвото; средства за лепење што спречуваат
попуштање на шавови во тркало; средства
за лепење и адитиви за средства за лепење;
хартија за хелиографски копии; чувствителна
хартија и филмови; фотомотријска хартија; плочи
чувствителни на светлина; сензибилизатори;
неискористени филмови; туткало (желатинска
мешавина за пополнување порозни површини)
бактериски култури и концентрати за примена во
производство и конзервирање храна и пијалаци
бои, глазури, лакови; средства за
кл. 2
зацврстување, средства за сушење, разредувачи,
средство за боење, при што сите се адитиви за
бои, глазури и лакови; средства за заштита од ’рѓа
и од оштетување на   дрвото; препарати за прво
премачкување; бои за дрво; мастика (смола); кит;
печатарски бои; печатарски лепаци
кл. 9
компјутерски програми; компјутерски
софтвер; апарати за обработка на податоци;
компјутерски софтвери за ловење, надгледување,
составување, анализирање, моделирање и
предвидување компјутерски трендови, електричен
внес на податоци и изнес на меѓусклопови за
компјутерска употреба; апарат за надгледување
за ин- витро употреба; јонизациски апарат;
фотографска и оптичка опрема; филмски касети
за употреба со фотографски апарати, видео
рекордери и кинематографски камери, празни
магнетски медиуми и ленти; видео принт опрема
вклучително и видео пишувачи, тонери, филмови,
филмски касети и тонери, опрема за далечинско
управување, монитори и визуелни видео прикази,
опрема и апарати за електронска заштита; апарат
и опрема за заштита од монети-новчаници,
вклучително состави за намамување, состав
за електронско активирање на пиротехничка
контрола и заштита; електрични сигурносни
апарати за откривање натрашгаци користејќи
состав за електронски активирана пиротехничка
контрола и заштита
кл. 16   хартија, картон, печатени материјали,
печатени изданија врзани за декорација и
опремување
згради;
адхезиви;
залепени
фотографии, канцелариски материјали; хартија
чувствителна на впивање на мастилото за
употреба со видео печатачи; уметнички материјал;
налепници; матрици и трансфери за внатрешна
декорација; канцелариски реквизити; четкички
и апликатори; алати за декорирање за употреба
во сликарството, апликатори на боја; сликарски
четкички, сликарски валци; сунѓери за употреба во
нанесувањето боја; средства за прилагодување
на изглед на лента за бои на база на вода; палети,
самолепливи ленти
кл. 17
изолациони материјали; материјали
и производи за изолација на покриви, врати
и прозорци; материјали на база на смоли за
затнување на дрвото и полнење дупки, пукнатини
и други оштетувања; изолациона глазура;
композидии за топлинска изолација; заштитен
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(заптивен) премаз; цемент за полнење дупки;
пластики во облик на плочи, блокови и прачки
за примена во производството и за затнување и
изолација
кл. 19  неметалени градежни материјали; цемент
и мешавина на цемент; припрема за полнење,
поправање или израмнување на пукнатини, дупки
и други неправилности на површини; пена која
се шири; средство за полнење во облик на пеиа
која се шири за да пополни празнини и шуплини;
цемент за ѓерамид; препарати за убризгување;
препарати за обложување со убризгување;
изолациски ленти за врати и прозори; заштитен
слој во облик на гипс
кл. 40   услуги за постапување со материјали,
особено услуги на земање примероци и потоа
репликација на мириси, вкусови и непријатни
мириси од органски и неоргански материјали;
услуги на прочистување на отпадни води; услуги
на мешање на бои; сенчење (пр. боење) бои,
глазури, лакови и заштита од ’рѓа, како и од
пропаѓање и трулење на дрвото, информации
врзани за модни трендови
кл. 41  услуги за обука и тренинг на подрачјето на
компјутерите, сметање, комлјутерско програми–
рање, компјутерски софтвер, информациска
технологија, компјутерски мрежи, интернет,
интранет, екстранет и веб страници; издавање
информации врзани за обука и тренирање на
подрачјето на компјутерите, сметање, компјутерско
програмирање, компјутерски софтвер, информа–
циска технологија, компјутерски мрежи, интернет,
интранет, екстранет и веб страници
кл. 42 научни и индустриски истражувања; со–
ветување, консултација и добивање технички
информации за хемиската индустрија; сове–
тување, консултација и добивање технички
информации, посебно за хемиски производи,
лубриканти, индустриски масла, индустриски
масти и индустриски восоци; истражување,
анализа и развој, услуги на подрачјето на мириси,
парфеми, козметика, производи за нега на кожа
и тело, непријатни мириси, вкусови, технологија
храна и пијалаци; професионална консултација
на подрачјето на мириси, парфеми, козметика,
производи за нега на кожа и тело, непријатни
мириси, вкусови, технологија на храна и пијалаци;
услуги на консултации и советување во однос
на анализи, избор, развој и производство на
парфеми, мириси и парфимирани производи;
хемиска анализа и услуги на истражување;
технички истражувања; истражувања на експлоа–
тација на природни биолошки извори; избор
на бои; советодавни услуги врзани за избор
на декор, дизајн на декорот и избор на боја за
фарбање, глазура, лакови и заштита од ’рѓа,
како и од пропаѓање и трулење на дрвото; услуги
на дизајнирање врзани за декор, местење и
одредување на боите; внатрешен и надворешен
дизајн на декорот; дизајн на компјутерскиот
софтвер; консултација (професионално); профе–
сионална консултација врзана за внатрешен и
надворешен дизајн; услуги на архитектонско
дизајнирање; услуги за индустриско и графичко
дизајнирање
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(111) 13153

(151) 28/08/2007

(210) TM  2005/817

(220) 01/11/2005

(540)

MICROPAQUE

(181) 01/11/2015
(450) 30/12/2007
(732) ДОО „ЗЛАТИС И ДР”
ул.”Јоска Јорданоски” бр. 59, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ   ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје

(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

(540)

BOUQUET
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 антисептички памук, апсорбирачки памук
(вата), менструација (влошки за менструација),
менструација (тампони за менструација), памук
за медицинска употреба, појаси за медицински
влошки, тампони за менструација, хигиенски
влошки, хигиенски пелени за впивање на мочката,
хигиенски шамичиња
кл. 16 бришачи за раце /хартиени/, бришење
(производи за бришење), пелени од хартија или
целулоза за еднократна употреба, пелени - гаќички
од хартија или целулоза за еднократна употреба,
хартиени или целулозни пелени /за еднократна
употреба/, хартиени крпчиња за симнување
шминка, хартиени ленти, хартија, хигиенска
хартија, џебни шамичиња /хартиени/
кл. 35   услуги при продажба на големо и мало
со: антисептички памук, апсорбирачки памук
(вата), менструација (влошки за менструација),
менструација  (тампони за менструација),  памук
за  медицинска употреба,  појаси за  медицински
влошки,   тампони за менструација, хигиенски
влошки, хигиенски пелени за впивање на
мочката, хигиенски шамичиња, бришачи за раце   
/хартиени/, бришење (производи за бришење),
пелени од хартија или целулоза за еднократна
употреба, пелени - гаќички   од хартија   или  
целулоза за еднократна   употреба,   хартиени
или  целулозни пелени  /за еднократна употреба/,
хартиени крпчиња   за   симнување   шминка,  
хартиени   ленти, хартија, хигиенска   хартија,  
џебни  шамичиња /хартиени/

(111) 13372

(151) 07/11/2007

(210) TM  2005/821

(220) 03/11/2005
(181) 03/11/2015
(450) 30/12/2007

(732) Dr.Reddy’s Laboratories LTD.
7-1-27, Ameerpet Hyderabad 500 016 , IN
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

OSETRON
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски, ветеринарни и хигиенски
производи; диететски супстанции за медицинска
употреба, храна за доенчиња; фластери,
материјал за преврзување; материјали за
пломбирање и за забни отисоци; дезинфекциони
средства; производи за уништување животински
штетници; фунгициди, хербициди
(111) 13371

(151) 07/11/2007

(210) TM  2005/823

(220) 03/11/2005
(181) 03/11/2015
(450) 30/12/2007

(732) Dr.Reddy’s Laboratories LTD.
7-1-27, Ameerpet Hyderabad 500 016 , IN

(111) 13385

(151) 09/11/2007

(210) TM  2005/820

(220) 03/11/2005
(181) 03/11/2015

(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(450) 30/12/2007
(732) Друштво за производство и промет на хемиски
и козметички производи ЕЛБИЈОР Павлина
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
ул. „Огњан Прица” бр. 41, 1000 Скопје, MK
(740) ПОПОВСКИ  ДРАГАН, адвокат ул. „Маршал Тито”
бр. 10/1-1, 1000, Скопје

13153

FINAST
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5   фармацевтски, ветеринарни и хигиенски
производи; диететски супстанции за медицинска
употреба; храна   за доенчиња; фластери,
материјал за преврзување; материјали за
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пломбирање и за забни отисоци; дезинфекциони
средства;  производи за уништување на животински
штетници; фунгициди, хербициди
(111) 13373

(151) 07/11/2007

(210) TM  2005/824

(220) 03/11/2005
(181) 03/11/2015
(450) 30/12/2007

(732) Dr.Reddy’s Laboratories LTD.
7-1-27, Ameerpet Hyderabad 500 016 , IN
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,  
АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

ENAM
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5   фармацевтски, ветеринарни и хигиенски
производи; диететски супстанции за медицинска
употреба, храна за доенчиња;   фластери, мате–
ријал за преврзување; материјали за пломбирање
и за забни отисоци; дезинфекциони средства;  
производи за уништување на животински штетни–
ци; фунгициди, хербициди
(111) 13179
(210) TM  2005/826

телекомуникации, работење, финансии, програми
за пристап на глобални компјутерски мрежи
или интерактивни компјутерски комуникациони
мрежи; машински-читливи, магнетски кодирани
картички, вклучително телефонски картички и
кредитни картички; аудио и видео снимки во
областа на телекомуникацијата, информативната
технологија, сигурноста, вести, спорт, забава,
култура, работење и финансии, временски
извештаи и патувања; слушалки за телефони,
музика и играње; филтри за комуникација со
глас и податоци; џекови; групни џекови; спојници
и реглети за употреба со телекомуникациски
жици и кабли; рутери и мрежни премини за
телекомуникациска и компјутерска употреба;
сервери за печатење; web камери; CD читачи;
MP3 читачи; DVD читачи; РС картички; уреди
и инструменти за следење на временските
прилики; камери и опрема за обработка на
фотографии; радио примопредаватели; снимачи
на глас; GPS/мапирачки уреди; сигурносни
системи; картички со податоци; паметни (ѕmart)
картички; ЕVDO картички со податоци; GЅМ
ЅРRS UMTS картички со податоци; ЅIМ картички;
компјутерски софтвер во областа на умрежување
на податоци, компјутерска телефонија, е-берзи,
компјутерска и мрежна сигурност, електронски
пораки, факс преноси, видео-конференции на
маси, соработничка размена на податоци и
обезбедување на пристап на базите со податоци

(151) 28/08/2007

кл. 14  часовници

(220) 03/11/2005

кл. 16   печатени работи, имено, телефонски
именици,
книги,
информациски
билтени,
памфлети, брошури, печатени страници и картички,
материјал за образование и обука сите во областа
на телекомуникации, информативна технологија,
сигурност, вести, спорт, забава, култура, работење
и финансии, временски извештаи и патувања; немагнетни кодирани хартиени и пластични картички
користени како телефонски картички и кредитни
картички и во други намени; печатен материјал,
особено, часописи и весници за производи и
услуги од областа на телекомуникации

(181) 03/11/2015
(450) 30/12/2007
(732) Verizon Trademark Services LLC
1320 North Court House Road, Arlington, Virginia
22201, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје
(540)

VERIZON
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 производи за телекомуникација и инфор–
мативна технологија; опрема, компоненти,
напојувања и системи за телекомуникација и
информативна технологија, имено, пејџери,
телефони, телефонски комутатори (свичери),
перифериска опрема за употреба во локални
мрежи и регионални мрежи; коаксиални и кабли
од оптички влакна и адаптери, компјутери,
микрокомпјутери, монитори, компјутерски дисплеј
единици, звучници, микрофони, компјутерски
медиуми за чување   податоци, компјутерски
мемории, компјутерска периферија и модеми;
телевизори и телевизиска периферна опрема,
имено, камери, подесувачки кутии, далечински
управувачи за интерактивна и не-интерактивна
употреба, компјутерски програми за употреба во
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кл. 28  електронски играчки и игри
кл. 35 услуги на огласување и услуги на телефонски
именик, имено, претставување производи и услуги
на трети лица преку печатено огласување, печатени
именици, преку кодирани медиуми, дисеминација
на материјали по пат на комуникациски мрежи,
вклучително и глобални комуникациски мрежи;
деловен менаџмент и консултантски услуги со
исклучок на земјоделски деловен менанџмент
и консултантски услуги; деловни информациски
услуги во областа на телекомуникација,
огласување,
информативна
технологија,
маркетинг и блиски области, давање информации
преку телефон или други комуникациски мрежи
од областа на телекомуникации, информативна
технологија, вести, спорт, забава, култура,
работење и финансии, временски извештаи и
патувања; услуги на наплата; услуги за обработка
на податоци, малопродажни услуги, каталошки
услуги, услуги на телефонски порачувања и
услуги на електронски порачувања во областа на
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телекомуникации, информативна технологија, и
стоката воопшто, услуги на лизинг за опрема во
областа на телекомуникацијата, информациона
технологија и канцелариска опрема; on-line
малопродажни продавници со музика, игри и
видео-материјали што можат да се вчитуваат
кл. 36  банкарски услуги, финансиски менаџмент,
информативни услуги и услуги на вложувања,
менаџмент на недвижности, издавања, брокерски
и советодавни услуги, услуги со кредитни картички,
услуги со телефонски картички, имено, услуги со
припејд и постпејд картички што се нудат преку
немагнетски кодирани картички и преку магнетски
кодирани припејд картички со вчитана вредност;
услуги на електронска трговија, имено, услуги на
обработка на електронски дебитни и кредитни
картички, услуги на трансфер на фондови и услуги
на обработка на плаќања
кл. 37 поставување, одржување и поправки за
телекомуникации, кај компјутерски хардвер и
софтвер, аудио, видео и интерактивни уреди,
компоненти, напојувања и системи, како и сродни
уреди, компоненти, напојувања и системи
кл. 38   услуги на телекомуникација и информативна
технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика,
аудио, видео и информации по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска мрежа;
услуги на лична комуникација; услуги на пејџери;
лизинг телекомуникациски опреми, напојувања
и системи; услуги на електронска пошта; услуги
на телевизиски пренос; обезбедување вести и
информации по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа; обезбедување
информации од именик по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска мрежа;
обезбедување мултикориснички интерактивен
пристап на глобална комуникациска мрежа;
пренос и емитирање на сите видови аудио и
видео програми по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни)
интернет услуги, имено, брза линија или сериски
врски кои ствараат главен премин во рамките на
мрежата; видео и аудио телеконференции по пат
на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод
(АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани
услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на
комуникациски услуги, услуги на виртуелна
приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија;
обезбедување услуги на телекомуникациски
мрежни премини и услуги на поврзување со
протокол на пренос на рамка заради пренос на
податоци; услуги на пренос на пакет од електронски
податоци; услуги на комутација на гласот,
податоци, видео и мултимедиа; овозможување
телекомуникациско поврзување на интернет и на
други компјутеризирани комуникации, податоци и
безжична мрежа; обезбедување мултикориснички
пристап на безжична комуникациска мрежа;
обезбедување факс услуги; обезбедување услуги
на складирање на електронски податоци за
трети лица; телекомуникациски услуги, особено,
обезбедување мрежен премин за поврзување
независни телекомуникациски и компјутерски
мрежи заради поделба на интернет сообраќајот;
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услуги на говорна пошта; телекомуникациски
услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги
и услуги на насочување на повиците; услуги на
центрите за пораки во вид на телефонски говорни
пораки; услуги на видео и аудио конференции и
конференции на телефонски податоци; безжични
телекомуникациски услуги, имено, безжичен
пренос на звук и податоци; телекомуникациски
услуги, имено обезбедување глас по пат на
интернет протокол; обезбедување мрежен пристап
со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу
преносници на iнтернет сообраќајот; услуги на
електронски пораки
кл. 41   услуги на образование и забава, имено,
услуги на телевизиска и видео продукција,
обезбедување вести, забава и општи информации
по пат на телефон, телевизија, и глобална
комуникациска мрежа; спонзорирање спортови,
образовни и забавни програми и случувања
кл. 42 услуги на хостирање на web страници,
услуги на дизајнирање на web страни, работа
на
електронски
информациски
мрежи;
консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа
на информативни технологии, компјутерско
програмирање, телекомуникација, комуникациски
мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги
на менаџмент на центри на податоци и глобални
комуникациски мрежи; обезбедување услуги на
центри на податоци; услуги на колокација, имено,
обезбедување сигурна опрема контролирана од
окружувањето и обезбедување технички надзор
на телекомуникациска опрема на трети лица;
хостирање (хостинг), складирање и одржување
на web сајтови, web центри, електронска
пошта, електронски групи, лист сервери како
и на дигитална содржина и податоци на трети
лица; услуги на провајдери на апликативни
услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски
софтверски апликации за трети лица; услуги на
автентификација во областа на телекомуникација
и мрежа; обезбедување софтвер за мрежно
сметководство што не може да се вчитува од
интернет во областа на сигурносни комуникации
и мрежа на податоци; дизајн во областа на
компјутеризирани комуникации и мрежи на
податоци; обезбедување на информации во
областа на мрежни услуги на компјутеризирани
комуникации и услуги на центри на податоци
кл. 45   сигурносни услуги за компјутеризирани
комуникациски мрежи; давање информации од
областа на интернет и сигурност на мрежите
и   сигурен пренос на податоци и информации;
консалтинг услуги од областа на интернет и
услуги на мрежна сигурност, услуги на сигурност
на информациите, услуги на сигурен пренос на
податоци и информации и услуги на шифрирање
и дешифрирање на податоци; услуги на итен
одговор и корекција(одмор) од паѓање (крахирање)
на телекомуникацискиот систем; и советодавни
услуги во областа на хитен одговор и одмор од
паѓање (крахирање) на телекомуникацискиот
систем; обезбедување услуги на корисничка
автентификација на трети лица во областа на
мрежни комуникации по пат на глас и податоци;
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надгледување на мрежата на податоци во
сигурносни цели, вклучително обезбедување на
мрежните бариери; консалтинг услуги во областа
на сигурноста на компјутеризирани комуникациски
мрежи
(111) 13180
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системи; картички со податоци; паметни (ѕmart)
картички; ЕVDO картички со податоци; GЅМ
ЅРRS UMTS картички со податоци; ЅIМ картички;
компјутерски софтвер во областа на умрежување
на податоци, компјутерска телефонија, е-берзи,
компјутерска и мрежна сигурност, електронски
пораки, факс преноси, видео-конференции на
маси, соработничка размена на податоци и
обезбедување на пристап на базите со податоци
кл. 14  часовници
кл. 16   печатени работи, имено, телефонски
именици,
книги,
информациски
билтени,
памфлети, брошури, печатени страници и картички,
материјал за образование и обука сите во областа
на телекомуникации, информативна технологија,
сигурност, вести, спорт, забава, култура, работење
и финансии, временски извештаи и патувања; немагнетни кодирани хартиени и пластични картички
користени како телефонски картички и кредитни
картички и во други намени; печатен материјал,
особено, часописи и весници за производи и
услуги од областа на телекомуникации
кл. 28  електронски играчки и игри

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 производи за телекомуникација и инфор–
мативна технологија; опрема, компоненти,
напојувања и системи за телекомуникација и
информативна технологија, имено, пејџери,
телефони, телефонски комутатори (свичери),
перифериска опрема за употреба во локални
мрежи и регионални мрежи; коаксиални и кабли
од оптички влакна и адаптери, компјутери,
микрокомпјутери, монитори, компјутерски дисплеј
единици, звучници, микрофони, компјутерски
медиуми за чување   податоци, компјутерски
мемории, компјутерска периферија и модеми;
телевизори и телевизиска периферна опрема,
имено, камери, подесувачки кутии, далечински
управувачи за интерактивна и не-интерактивна
употреба, компјутерски програми за употреба во
телекомуникации, работење, финансии, програми
за пристап на глобални компјутерски мрежи или
интерактивни компјутерски комуникациони мрежи;
машински-читливи, магнетски кодирани картички,
вклучително телефонски картички и кредитни
картички; аудио и видео снимки во областа на
телекомуникацијата, информативната технологија,
сигурноста, вести, спорт, забава, култура, работење
и финансии, временски извештаи и патувања;
слушалки за телефони, музика и играње; филтри
за комуникација со глас и податоци; џекови;
групни џекови; спојници и реглети за употреба со
телекомуникациски жици и кабли; рутери и мрежни
премини за телекомуникациска и компјутерска
употреба; сервери за печатење; web камери; CD
читачи; MP3 читачи; DVD читачи; РС картички;
уреди и инструменти за следење на временските
прилики; камери и опрема за обработка на
фотографии; радио примопредаватели; снимачи
на глас; GPS/мапирачки уреди; сигурносни
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кл. 35 услуги на огласување и услуги на телефонски
именик, имено, претставување производи и услуги
на трети лица преку печатено огласување, печатени
именици, преку кодирани медиуми, дисеминација
на материјали по пат на комуникациски мрежи,
вклучително и глобални комуникациски мрежи;
деловен менаџмент и консултантски услуги со
исклучок на земјоделски деловен менанџмент
и консултантски услуги; деловни информациски
услуги во областа на телекомуникација,
огласување,
информативна
технологија,
маркетинг и блиски области, давање информации
преку телефон или други комуникациски мрежи
од областа на телекомуникации, информативна
технологија, вести, спорт, забава, култура,
работење и финансии, временски извештаи и
патувања; услуги на наплата; услуги за обработка
на податоци, малопродажни услуги, каталошки
услуги, услуги на телефонски порачувања и
услуги на електронски порачувања во областа на
телекомуникации, информативна технологија, и
стоката воопшто, услуги на лизинг за опрема во
областа на телекомуникацијата, информациона
технологија и канцелариска опрема; on-line
малопродажни продавници со музика, игри и
видео-материјали што можат да се вчитуваат
кл. 36 банкарски услуги, финансиски менаџмент,
информативни услуги и услуги на вложувања,
менаџмент на недвижности, издавања, брокерски
и советодавни услуги, услуги со кредитни картички,
услуги со телефонски картички, имено, услуги со
припејд и постпејд картички што се нудат преку
немагнетски кодирани картички и преку магнетски
кодирани припејд картички со вчитана вредност;
услуги на електронска трговија, имено, услуги на
обработка на електронски дебитни и кредитни
картички, услуги на трансфер на фондови и услуги
на обработка на плаќања
кл. 37   поставување, одржување и поправки за
телекомуникации, кај компјутерски хардвер и
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софтвер, аудио, видео и интерактивни уреди,
компоненти, напојувања и системи, како и сродни
уреди, компоненти, напојувања и системи
кл. 38   услуги на телекомуникација и информативна
технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика,
аудио, видео и информации по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска мрежа;
услуги на лична комуникација; услуги на пејџери;
лизинг телекомуникациски опреми, напојувања
и системи; услуги на електронска пошта; услуги
на телевизиски пренос; обезбедување вести и
информации по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа; обезбедување
информации од именик по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска мрежа;
обезбедување мултикориснички интерактивен
пристап на глобална комуникациска мрежа;
пренос и емитирање на сите видови аудио и
видео програми по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни)
интернет услуги, имено, брза линија или сериски
врски кои ствараат главен премин во рамките на
мрежата; видео и аудио телеконференции по пат
на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод
(АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани
услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на
комуникациски услуги, услуги на виртуелна
приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија;
обезбедување услуги на телекомуникациски
мрежни премини и услуги на поврзување со
протокол на пренос на рамка заради пренос на
податоци; услуги на пренос на пакет од електронски
податоци; услуги на комутација на гласот,
податоци, видео и мултимедиа; овозможување
телекомуникациско поврзување на интернет и на
други компјутеризирани комуникации, податоци и
безжична мрежа; обезбедување мултикориснички
пристап на безжична комуникациска мрежа;
обезбедување факс услуги; обезбедување услуги
на складирање на електронски податоци за
трети лица; телекомуникациски услуги, особено,
обезбедување мрежен премин за поврзување
независни телекомуникациски и компјутерски
мрежи заради поделба на интернет сообраќајот;
услуги на говорна пошта; телекомуникациски
услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги
и услуги на насочување на повиците; услуги на
центрите за пораки во вид на телефонски говорни
пораки; услуги на видео и аудио конференции и
конференции на телефонски податоци; безжични
телекомуникациски услуги, имено, безжичен
пренос на звук и податоци; телекомуникациски
услуги, имено обезбедување глас по пат на
интернет протокол; обезбедување мрежен пристап
со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу
преносници на iнтернет сообраќајот; услуги на
електронски пораки
кл. 41 услуги на образование и забава, имено,
услуги на телевизиска и видео продукција,
обезбедување вести, забава и општи информации
по пат на телефон, телевизија, и глобална
комуникациска мрежа; спонзорирање спортови,
образовни и забавни програми и случувања
кл. 42
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услуги на дизајнирање на web страни, работа
на
електронски
информациски
мрежи;
консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа
на информативни технологии, компјутерско
програмирање, телекомуникација, комуникациски
мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги
на менаџмент на центри на податоци и глобални
комуникациски мрежи; обезбедување услуги на
центри на податоци; услуги на колокација, имено,
обезбедување сигурна опрема контролирана од
окружувањето и обезбедување технички надзор
на телекомуникациска опрема на трети лица;
хостирање (хостинг), складирање и одржување
на web сајтови, web центри, електронска
пошта, електронски групи, лист сервери како
и на дигитална содржина и податоци на трети
лица; услуги на провајдери на апликативни
услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски
софтверски апликации за трети лица; услуги на
автентификација во областа на телекомуникација
и мрежа; обезбедување софтвер за мрежно
сметководство што не може да се вчитува од
интернет во областа на сигурносни комуникации
и мрежа на податоци; дизајн во областа на
компјутеризирани комуникации и мрежи на
податоци; обезбедување на информации во
областа на мрежни услуги на компјутеризирани
комуникации и услуги на центри на податоци
кл. 45 сигурносни услуги за компјутеризирани
комуникациски мрежи; давање информации од
областа на интернет и сигурност на мрежите
и   сигурен пренос на податоци и информации;
консалтинг услуги од областа на интернет и
услуги на мрежна сигурност, услуги на сигурност
на информациите, услуги на сигурен пренос на
податоци и информации и услуги на шифрирање
и дешифрирање на податоци; услуги на итен
одговор и корекција(одмор) од паѓање (крахирање)
на телекомуникацискиот систем; и советодавни
услуги во областа на хитен одговор и одмор од
паѓање (крахирање) на телекомуникацискиот
систем; обезбедување услуги на корисничка
автентификација на трети лица во областа на
мрежни комуникации по пат на глас и податоци;
надгледување на мрежата на податоци во
сигурносни цели, вклучително обезбедување на
мрежните бариери; консалтинг услуги во областа
на сигурноста на компјутеризирани комуникациски
мрежи
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особено, часописи и весници за производи и
услуги од областа на телекомуникации
кл. 28 електронски играчки и игри

(551) индивидуална
(510, 511)
производи за телекомуникација и
кл. 9
информативна технологија; опрема, компоненти,
напојувања и системи за телекомуникација и
информативна технологија, имено, пејџери,
телефони, телефонски комутатори (свичери),
перифериска опрема за употреба во локални
мрежи и регионални мрежи; коаксиални и кабли
од оптички влакна и адаптери, компјутери,
микрокомпјутери, монитори, компјутерски дисплеј
единици, звучници, микрофони, компјутерски
медиуми за чување   податоци, компјутерски
мемории, компјутерска периферија и модеми;
телевизори и телевизиска периферна опрема,
имено, камери, подесувачки кутии, далечински
управувачи за интерактивна и не-интерактивна
употреба, компјутерски програми за употреба во
телекомуникации, работење, финансии, програми
за пристап на глобални компјутерски мрежи или
интерактивни компјутерски комуникациони мрежи;
машински-читливи, магнетски кодирани картички,
вклучително телефонски картички и кредитни
картички; аудио и видео снимки во областа на
телекомуникацијата, информативната технологија,
сигурноста, вести, спорт, забава, култура, работење
и финансии, временски извештаи и патувања;
слушалки за телефони, музика и играње; филтри
за комуникација со глас и податоци; џекови;
групни џекови; спојници и реглети за употреба со
телекомуникациски жици и кабли; рутери и мрежни
премини за телекомуникациска и компјутерска
употреба; сервери за печатење; web камери; CD
читачи; MP3 читачи; DVD читачи; РС картички;
уреди и инструменти за следење на временските
прилики; камери и опрема за обработка на
фотографии; радио примопредаватели; снимачи
на глас; GPS/мапирачки уреди; сигурносни
системи; картички со податоци; паметни (ѕmart)
картички; ЕVDO картички со податоци; GЅМ
ЅРRS UMTS картички со податоци; ЅIМ картички;
компјутерски софтвер во областа на умрежување
на податоци, компјутерска телефонија, е-берзи,
компјутерска и мрежна сигурност, електронски
пораки, факс преноси, видео-конференции на
маси, соработничка размена на податоци и
обезбедување на пристап на базите со податоци
кл. 14 часовници
кл. 16   печатени работи, имено, телефонски
именици,
книги,
информациски
билтени,
памфлети, брошури, печатени страници и картички,
материјал за образование и обука сите во областа
на телекомуникации, информативна технологија,
сигурност, вести, спорт, забава, култура, работење
и финансии, временски извештаи и патувања; немагнетни кодирани хартиени и пластични картички
користени како телефонски картички и кредитни
картички и во други намени; печатен материјал,
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кл. 35  услуги на огласување и услуги на телефонски
именик, имено, претставување производи и услуги
на трети лица преку печатено огласување, печатени
именици, преку кодирани медиуми, дисеминација
на материјали по пат на комуникациски мрежи,
вклучително и глобални комуникациски мрежи;
деловен менаџмент и консултантски услуги со
исклучок на земјоделски деловен менанџмент
и консултантски услуги; деловни информациски
услуги во областа на телекомуникација,
огласување,
информативна
технологија,
маркетинг и блиски области, давање информации
преку телефон или други комуникациски мрежи
од областа на телекомуникации, информативна
технологија, вести, спорт, забава, култура,
работење и финансии, временски извештаи и
патувања; услуги на наплата; услуги за обработка
на податоци, малопродажни услуги, каталошки
услуги, услуги на телефонски порачувања и
услуги на електронски порачувања во областа на
телекомуникации, информативна технологија, и
стоката воопшто, услуги на лизинг за опрема во
областа на телекомуникацијата, информациона
технологија и канцелариска опрема; on-line
малопродажни продавници со музика, игри и
видео-материјали што можат да се вчитуваат
кл. 36 банкарски услуги, финансиски менаџмент,
информативни услуги и услуги на вложувања,
менаџмент на недвижности, издавања, брокерски
и советодавни услуги, услуги со кредитни картички,
услуги со телефонски картички, имено, услуги со
припејд и постпејд картички што се нудат преку
немагнетски кодирани картички и преку магнетски
кодирани припејд картички со вчитана вредност;
услуги на електронска трговија, имено, услуги на
обработка на електронски дебитни и кредитни
картички, услуги на трансфер на фондови и услуги
на обработка на плаќања
кл. 37   поставување, одржување и поправки за
телекомуникации, кај компјутерски хардвер и
софтвер, аудио, видео и интерактивни уреди,
компоненти, напојувања и системи, како и сродни
уреди, компоненти, напојувања и системи
кл. 38 услуги на телекомуникација и информативна
технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика,
аудио, видео и информации по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска мрежа;
услуги на лична комуникација; услуги на пејџери;
лизинг телекомуникациски опреми, напојувања
и системи; услуги на електронска пошта; услуги
на телевизиски пренос; обезбедување вести и
информации по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа; обезбедување
информации од именик по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска мрежа;
обезбедување мултикориснички интерактивен
пристап на глобална комуникациска мрежа;
пренос и емитирање на сите видови аудио и
видео програми по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни)
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интернет услуги, имено, брза линија или сериски
врски кои ствараат главен премин во рамките на
мрежата; видео и аудио телеконференции по пат
на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод
(АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани
услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на
комуникациски услуги, услуги на виртуелна
приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија;
обезбедување услуги на телекомуникациски
мрежни премини и услуги на поврзување со
протокол на пренос на рамка заради пренос на
податоци; услуги на пренос на пакет од електронски
податоци; услуги на комутација на гласот,
податоци, видео и мултимедиа; овозможување
телекомуникациско поврзување на интернет и на
други компјутеризирани комуникации, податоци и
безжична мрежа; обезбедување мултикориснички
пристап на безжична комуникациска мрежа;
обезбедување факс услуги; обезбедување услуги
на складирање на електронски податоци за
трети лица; телекомуникациски услуги, особено,
обезбедување мрежен премин за поврзување
независни телекомуникациски и компјутерски
мрежи заради поделба на интернет сообраќајот;
услуги на говорна пошта; телекомуникациски
услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги
и услуги на насочување на повиците; услуги на
центрите за пораки во вид на телефонски говорни
пораки; услуги на видео и аудио конференции и
конференции на телефонски податоци; безжични
телекомуникациски услуги, имено, безжичен
пренос на звук и податоци; телекомуникациски
услуги, имено обезбедување глас по пат на
интернет протокол; обезбедување мрежен пристап
со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу
преносници на iнтернет сообраќајот; услуги на
електронски пораки
кл. 41   услуги на образование и забава, имено,
услуги на телевизиска и видео продукција,
обезбедување вести, забава и општи информации
по пат на телефон, телевизија, и глобална
комуникациска мрежа; спонзорирање спортови,
образовни и забавни програми и случувања
кл. 42   услуги на хостирање на web страници,
услуги на дизајнирање на web страни, работа
на
електронски
информациски
мрежи;
консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа
на информативни технологии, компјутерско
програмирање, телекомуникација, комуникациски
мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги
на менаџмент на центри на податоци и глобални
комуникациски мрежи; обезбедување услуги на
центри на податоци; услуги на колокација, имено,
обезбедување сигурна опрема контролирана од
окружувањето и обезбедување технички надзор
на телекомуникациска опрема на трети лица;
хостирање (хостинг), складирање и одржување
на web сајтови, web центри, електронска
пошта, електронски групи, лист сервери како
и на дигитална содржина и податоци на трети
лица; услуги на провајдери на апликативни
услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски
софтверски апликации за трети лица; услуги на
автентификација во областа на телекомуникација
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и мрежа; обезбедување софтвер за мрежно
сметководство што не може да се вчитува од
интернет во областа на сигурносни комуникации
и мрежа на податоци; дизајн во областа на
компјутеризирани комуникации и мрежи на
податоци; обезбедување на информации во
областа на мрежни услуги на компјутеризирани
комуникации и услуги на центри на податоци
кл. 45 сигурносни услуги за компјутеризирани
комуникациски мрежи; давање информации од
областа на интернет и сигурност на мрежите
и   сигурен пренос на податоци и информации;
консалтинг услуги од областа на интернет и
услуги на мрежна сигурност, услуги на сигурност
на информациите, услуги на сигурен пренос на
податоци и информации и услуги на шифрирање
и дешифрирање на податоци; услуги на итен
одговор и корекција(одмор) од паѓање (крахирање)
на телекомуникацискиот систем; и советодавни
услуги во областа на хитен одговор и одмор од
паѓање (крахирање) на телекомуникацискиот
систем; обезбедување услуги на корисничка
автентификација на трети лица во областа на
мрежни комуникации по пат на глас и податоци;
надгледување на мрежата на податоци во
сигурносни цели, вклучително обезбедување на
мрежните бариери; консалтинг услуги во областа
на сигурноста на компјутеризирани комуникациски
мрежи
(111) 13235
(210) TM  2005/836

(151) 04/09/2007
(220) 04/11/2005
(181) 04/11/2015
(450) 30/12/2007

(732) COLDWELL BANKER CORPORATION, a Delaware
corporation
1 Campus Drive, Parsippany, New Jersey, 07054,
US
(740) МАРГАРИТА   ПЕКЕВСКА,   адвокат ул. „Народен
Фронт” 21/4-5 1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

COLDWELL BANKER PREVIEWS
INTERNATIONAL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16  печатени публикации кои се занимаваат со
теми од сопственички менаџмент, недвижности,
заложување и сродни финансиски работи
кл. 36 услуги сврзани со недвижен имот, вклу–
чувајќи брокерство, упатување кон сопственички
менаџмент,
релокација
и
уредување
на
осигурувањето на правото на сопствесност,
финансирање на недвижна сопственост за други
лица
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(111) 13236

(151) 04/09/2007

(111) 13238

(151) 04/09/2007

(210) TM  2005/837

(220) 04/11/2005

(210) TM  2005/839

(220) 04/11/2005

(181) 04/11/2015

(181) 04/11/2015

(450) 30/12/2007

(450) 30/12/2007

(732) COLDWELL BANKER CORPORATION, a Delaware
corporation

(732) COLDWELL BANKER CORPORATION, a Delaware
corporation

1 Campus Drive, Parsippany, New Jersey, 07054,
US

1 Campus Drive, Parsippany, New Jersey, 07054,
US

(740) МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  ул. „Народен
Фронт” 21/4-5 1000 Скопје, 1000, Скопје

(740) МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  ул. „Народен
Фронт” 21/4-5 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)

(540)

COLDWELL BANKER COMMERCIAL

COLDWELL BANKER

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 16 печатени публикации кои се занимаваат со
теми од сопственички менаџмент, недвижности,
заложување и сродни финансиски работи

кл. 16  печатени публикации кои се занимаваат со
теми од сопственички менаџмант, недвижности,
заложување и сродни финансиски работи

кл. 36   услуги сврзани со недвижен имот,
вклучувајќи
брокерство,
упатување
кон
сопственички менаџмент, релокација и уредување
на осигурувањето на правото на сопствесност,
финансирање на недвижна сопственост за други
лица

услуги сврзани со недвижен имот,
кл. 36
вклучувајќи
брокерство,
упатување
кон
сопственички менаџмент, релокација и уредување
на осигурувањето на правото на сопствесност,
финансирање на недвижна сопственост за други
лица

(111) 13237
(210) TM  2005/838

(151) 04/09/2007

(111) 13151

(220) 04/11/2005

(210) TM  2005/844

(151) 28/08/2007
(220) 07/11/2005

(181) 04/11/2015

(181) 07/11/2015

(450) 30/12/2007

(450) 30/12/2007

(732) COLDWELL BANKER CORPORATION, a Delaware
corporation
1 Campus Drive, Parsippany, New Jersey, 07054,
US
(740) МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  ул. „Народен
Фронт” 21/4-5 1000 Скопје, 1000, Скопје

(732) DROGA KOLINSKA zivilska industrija
Kolinska ulica 1, 1544 Ljubljana, SI
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 печатени публикации кои се занимаваат со
теми од сопственички менаџмент, недвижности,
заложување и сродни финансиски работи
услуги сврзани со недвижен имот,
кл. 36
вклучувајќи
брокерство,
упатување
кон
сопственички менаџмент, релокација и уредување
на осигурувањето на правото на сопствесност,
финансирање на недвижна сопственост за други
лица

(591) црвена, жолта, црна и портокалова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 21 шишиња, пластични шишиња, стаклени
шишенца
кл. 32 минерална и сода вода и други безалкохолни
пијалоци, пијалоци од овошје и овошни сокови,
сирупи и други препарати за производство на
пијалоци
кл. 39 амбалажирање на производи

Trgovski marki

13151

370 Glasnik, 14/4, str. 322-419, dekemvri 2007 Skopje

(111) 13158

(151) 28/08/2007

(111) 13251

(151) 06/09/2007

(210) TM  2005/847

(220) 07/11/2005

(210) TM  2005/850

(220) 08/11/2005

(181) 07/11/2015

(181) 08/11/2015

(450) 30/12/2007
(732) AS d.o.o.

(450) 30/12/2007
(732) Time Warner Inc. (a Delaware Corporation)

Jelah bb, 74264 Tesanj, BA
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ   ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје
(540)

One Time Warner Center, New York, New York
10019, US
(740) ИНДОВСКА АНЕТА, адвокат   Ул.’’ДамеГруев’’   3/
2-11, 1000, Скопје
(540)

TIME WARNER
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) во сите бои и комбинации
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30   кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жита, леб, колач, слатки; бомбони; сладолед; мед,
сируп од меласа; квасец, прашок за печиво; сол,
сенф; оцет, сосови (мирудии); мирудии; мраз
(111) 13156

(151) 28/08/2007

(210) TM  2005/848

(220) 07/11/2005
(181) 07/11/2015
(450) 30/12/2007

(732) AS d.o.o.
Jelah bb, 74264 Tesanj, BA
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ   ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(591) во сите бои и комбинации
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 конзервирано, сушено и варено овошје
и зеленчук; желатина за исхрана, желиња за
исхрана, џемови, компоти
кл. 30   кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жита, леб, колач, слатки; бомбони; сладолед; мед,
сируп од меласа; квасец, прашок за печиво; сол,
сенф; оцет, сосови (мирудии); мирудии; мраз
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кл. 9   аудиовизиуелни материјали; особено
телевизиски програми снимени на филмски ленти,
касети, ДВД-а; играни филмови, видеокасети и
претходно снимени магнетски ленти со забавна
содржина за возрасни и деца
кл. 16 печатени изданија, особено стрипови;
фикциски и нефикциски книги со различити теми;
весници од општ интерес со различити теми;
постери, налепници, календари; разгледници,
карти за играње
кл. 38   услуги на телевизиско емитување и
електронски пренос на текст, податоци, аудио
и видео записи по пат на кабел, безжични
комуникациски мрежи и интернет; дистрибуција
на програми и филмови за прикажување на
телевизија
кл. 41 услуги на забава што имаат карактеристики
на програма во живо, комедии, мјузикли и
драмски програми; документарни програми,
спортски настани и анимирани телевизиски
серии; продукција на програми во живо, комедии,
мјузикли и драмски програми, документарни
програми, спортски настани и анимирани
телевизиски серии; прикажување програма во
живо, комедии, мјузикли и драмски програми;
документарни програми, спортски настани и
анимирани телевизиски серии; услуги на забавна
содржина што имаат карактеристики на програма
во живо, комедии, мјузикли и драмски програми,
документарни програми, спортски настани и
анимирани филмови за прикажување во кина,
продукција на програми во живо, комедии, мјузикли
и драмски програми, документарни програми,
спортски настани и анимирани филмови за
прикажување во кина; театарски и кино изведби,
анимирани и во живо; дистрибуција на програма
во живо, комедии, мјузикли и драмски програми,
документарни програми, спортски настани и
анимирани филмови за прикажување во кина;
прикажување програма во живо, комедии, мјузикли
и драмски програми, документарни програми,
спортски настани и анимирани филмови за
прикажување во кина; пружање информации за
забави по пат на глобална компјутерска мрежа;
пружање едукативни информации по пат на
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глобална компјутерска мрежа; електронски
услуги на игри по пат на глобална компјутерска
мрежа; електронски публикации ( не можат да
се даунлодираат); пружање on-line публикации;
издавање електронски книги и часописи on-line;
пружање публикации со глобална компјутерска
мрежа или интернет што можат да се пребаруваат;
публикации и дистрибуција на печатени медиуми
и снимки; услуги на аудио и визуелни забави и
едукации; услуги на филмски студија; услуги на
телевизиски забави; услуги на презентации на
претстави во живо; пружање забави во живо;
продукција на забави во живо;   продукција на
забавни програми во кои учествуваат танчери и/
или пеачи; пружање забави во облик на музички
престави во живо
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венички менаџмент, релокација и уредување
на осигурувањето на правото на сопствесност,
финансирање на недвижна сопственост за други
лица

(111) 13233
(210) TM  2005/863

(151) 04/09/2007
(220) 11/11/2005
(181) 11/11/2015
(450) 30/12/2007

(732) CENTURY 21 REAL ESTATE LLC
1Campus Drive, Parsippany, New Jersey, 07054,
US
(740) МАРГАРИТА   ПЕКЕВСКА,   адвокат ул. „Народен
Фронт” 21/4-5 1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

(111) 13415

(151) 20/11/2007

(210) TM  2005/859

(220) 10/11/2005
(181) 10/11/2015
(450) 30/12/2007

(732) МАТРИКС ТРЕЈД, ДООЕЛ - СКОПЈЕ
Бул. АВНОЈ 36/1-1, 1000 Скопје, MK
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 печатени публикации што се занимаваат со
теми од сопственички менаџмант, недвижности,
заложување и сродни финансиски работи

MATRIX

кл. 36
услуги сврзани со недвижен имот,
вклучително брокерство, упатување кон сопст–
венички менаџмент, релокација и уредување
на осигурувањето на правото на сопствесност,
финансирање на недвижна сопственост за други
лица

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалоци
кл. 33  алкохолнии пијалоци (освен пиво)

(111) 13342

кл. 34  тутун, производи за пушачите, кибрит

(210) TM  2005/865

(151) 22/10/2007
(220) 14/11/2005
(181) 14/11/2015

(111) 13234

(151) 04/09/2007

(450) 30/12/2007

(210) TM  2005/862

(220) 11/11/2005

(732) Национална групација за осигурување АД
ОСИГУРИТЕЛНА ПОЛИСА

(181) 11/11/2015

ул. Кочо Рацин бр. 14, влез 01, мезанин-Скопје,
MK

(450) 30/12/2007
(732) CENTURY 21 REAL ESTATE LLC
1Campus Drive, Parsippany, New Jersey, 07054,
US
(740) МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  ул. „Народен
Фронт” 21/4-5 1000 Скопје, 1000, Скопје

(740) СТОПАНСКА
КОМОРА
НА
МАКЕДОНИЈА
ул. „Димитрие Чуповски” 13, 1000, Скопје
(540)

(540)
(591) окер и црна

CENTURY 21
(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 осигурување, финансиски работи, монетар–
ни работи, работи поврзани за недвижен имот

кл. 16 печатени публикации што се занимаваат со
теми од сопственички менаџмант, недвижности,
заложување и сродни финансиски работи
услуги сврзани со недвижен имот,
кл. 36
вклучително брокерство, упатување кон сопст–
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(111) 13226

(151) 29/08/2007

(111) 13194

(151) 04/09/2007

(210) TM  2005/866

(220) 14/11/2005

(210) TM  2005/876

(220) 17/11/2005

(181) 14/11/2015

(181) 17/11/2015

(450) 30/12/2007
(732) ТРЕСКА МЕБЕЛ ТРЕЈД ДОО ВИНИЦА
УЛ. МАРШАЛ ТИТО 114 2310 ВИНИЦА, MK

(450) 30/12/2007
(732) ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА
ИНДУСТРИЈА АЛКАЛОИД АД - Скопје
Бул. Александар
Скопје, MK

(540)

Македонски

бр.12,

1000

(540)

ALCART
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати

(591) сина и портокалова
(551) индивидуална

(111) 13163

(151) 28/08/2007

(210) TM  2005/880

(220) 17/11/2005
(181) 17/11/2015

(510, 511)
кл. 20  мебел, огледала, рамки за слики, производи
од дрво, плута, трска, рогозина, врбови прачки,
рогови, коски, слонова коска, китови коски,
школки, килибар, седеф, морска пена и замена на
сите тие материјали, или од пластика
(111) 13380

(151) 12/11/2007

(210) TM  2005/871

(220) 16/11/2005

(450) 30/12/2007
(732) Societe des Produits NESTLE S.A.
1800 Vevey, CH
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ   ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје
(540)

NESTEA LEMON

(181) 16/11/2015
(450) 30/12/2007
(732) Pfizer Products Inc.
Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340,
US
(740) ИНДОВСКА АНЕТА, адвокат Ул.’’ДамеГруев’’  3/ 211, 1000, Скопје
(540)

NILUXA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни производи;
хигиенски производи за употреба во медицината;
диететски супстанции за медицински потреби;
диететни работи за медицински потреби; храна
за бебиња; фластери, материјал за повиткување,
материјал за пломбирање заби и за забни
отисоци; дезинфекциски средства; производи за
уништување на животински штетници; фунгициди,
хербициди

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30  кафе, екстрати од кафе, напивки на база
на кафе, ледено кафе, замени за кафе, замени за
екстрати од кафе, цикорија, чај, екстрати од чај,
напивки на база на чај, леден чај, напивки на база
на шеќер напивки, какао и напивки на база на
какао, чоколада, чоколадни производи, напивки
на база на чоколада, кондиторски производи,
слатки, колач, шеќер, гуми за џвакање, природни
засладувачи, пекарски производи, леб, квасец,
тестенини, кекси, колач, вафли, колачиња, пудинг,
сладолед, сладок мраз, шербет, замрзнати овошја,
замрзнати торти, мелен мраз, ледени десерти,
леден јогурт, десерти, состојки за подготвување
сладолед и/или мелен мраз и/или ледени десерти
и/или замрзнат јогурт, мед и замени за мед,
жита, мусли, пченкарни снегулки, стапчиња од
жита, подготвени жита, подготовки од жита, ориз,
тестенини, производи базирани на ориз, производи
базирани на брашно од жита/ подготвени во облик
на готови јадења, пици, сендвичи, смеши од тесто
за крофни подготвени за печење, сосови, соја
сосови, кечап, аромати или засладувачи за храна,
мирудии, солени преливи, мајонез, сенф, оцет
кл. 32  пиво, питка вода, минерална или газирана
вода, обработена вода, изворска вода, минерална
вода, зачинета вода, напивки со вкус или на база
на овошје, овошни и зеленчукови сокови, нектар,

13226
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лимонада, пијалоци и други неалкохолни напивки,
сирупи, екстракти и концентрати за подготвување  
безалкохолни пијалоци (освен етерични масла),
напивки од ферментирано млеко, напивки на база
на соја, напивки на база на слад, тоници
(111) 13162

(151) 28/08/2007

(210) TM  2005/881

(220) 17/11/2005

14/4, str. 322-419, dekemvri 2007 Skopje 373

(111) 13416

(151) 20/11/2007

(210) TM  2005/882

(220) 18/11/2005
(181) 18/11/2015
(450) 30/12/2007

(732) МАТРИКС ТРЕЈД, ДООЕЛ - СКОПЈЕ
Бул. АВНОЈ 36/1-1, 1000 Скопје, MK
(540)

(181) 17/11/2015
(450) 30/12/2007
(732) Societe des Produits NESTLE S.A.
1800 Vevey, CH
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ   ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје
(540)

NESTEA PEACH
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30   кафе, екстрати од кафе, напивки на база
на кафе, ледено кафе, замени за кафе, замени
за екстрати од кафе, цикорија, чај, екстрати од
чај, напивки на база на чај, леден чај, напивки на
база на шеќер напивки, какао и напивки на база на
какао, чоколада, чоколадни производи, напивки
на база на чоколада, кондиторски производи,
слатки, колач, шеќер, гуми за џвакање, природни
засладувачи, пекарски производи, леб, квасец,
тестенини, кекси, колач, вафли, колачиња, пудинг,
сладолед, сладок мраз, шербет, замрзнати овошја,
замрзнати торти, мелен мраз, ледени десерти,
леден јогурт, десерти, состојки за подготвување
сладолед и/или мелен мраз и/или ледени десерти
и/или замрзнат јогурт, мед и замени за мед,
жита, мусли, пченкарни снегулки, стапчиња од
жита, подготвени жита, подготовки од жита, ориз,
тестенини, производи базирани на ориз, производи
базирани на брашно од жита/ подготвени во облик
на готови јадења, пици, сендвичи, смеши од тесто
за крофни подготвени за печење, сосови, соја
сосови, кечап, аромати или засладувачи за храна,
мирудии, солени преливи, мајонез, сенф, оцет
кл. 32  пиво, питка вода, минерална или газирана
вода, обработена вода, изворска вода, минерална
вода, зачинета вода, напивки со вкус или на база
на овошје, овошни и зеленчукови сокови, нектар,
лимонада, пијалоци и други неалкохолни напивки,
сирупи, екстракти и концентрати за подготвување  
безалкохолни пијалоци (освен етерични масла),
напивки од ферментирано млеко, напивки на база
на соја, напивки на база на слад, тоници

Trgovski marki

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 тутун, производи за пушачите, кибрит
(111) 13417
(210) TM  2005/883

(151) 20/11/2007
(220) 18/11/2005
(181) 18/11/2015
(450) 30/12/2007

(732) МАТРИКС ТРЕЈД, ДООЕЛ - СКОПЈЕ
Бул. АВНОЈ 36/1-1, 1000 Скопје, MK
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34  тутун, производи за пушачите, кибрит

13417
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(111) 13205

(151) 04/09/2007

(111) 13203

(151) 04/09/2007

(210) TM  2005/884

(220) 18/11/2005

(210) TM  2005/886

(220) 18/11/2005

(181) 18/11/2015

(181) 18/11/2015

(450) 30/12/2007

(450) 30/12/2007

(732) Akcionersko drustvo za proizvodnju konditorskih
proizvoda „SOKO-NADA STARK” Beograd

(732) Akcionersko drustvo za proizvodnju konditorskih
proizvoda „SOKO-NADA STARK” Beograd

ul. „Kumodraska” br. 249 Beograd, YU

ul. „Kumodraska” br. 249 Beograd, YU

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

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

(540)

(540)

(591) зелена, бела, жолта и жолтокафена
(551) индивидуална
(510, 511)
(591) темно црвена, светло црвена, бела, кафена,
зелена, златна, црна, жолта и портокалова
(551) индивидуална

кл. 30
чоколада; oвошни слатки, шеќерни
производи, чоколаден десерт
(111) 13202
(210) TM  2005/887

(510, 511)
кл. 30 чоколада; какао; шеќерни производи;
бомбони, фондани, овошни слатки, чоколадни
бомбони полнети со бренди и овошје
(111) 13204

(151) 04/09/2007

(210) TM  2005/885

(220) 18/11/2005

(151) 04/09/2007
(220) 18/11/2005
(181) 18/11/2015
(450) 30/12/2007

(732) Akcionersko drustvo za proizvodnju konditorskih
proizvoda „SOKO-NADA STARK” Beograd
ul. „Kumodraska” br. 249 Beograd, YU

(181) 18/11/2015

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

(450) 30/12/2007

(540)

(732) Akcionersko drustvo za proizvodnju konditorskih
proizvoda „SOKO-NADA STARK” Beograd
ul. „Kumodraska” br. 249 Beograd, YU
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) црвена, бела, зелена, кафена, златна и окер
(551) индивидуална
(510, 511)
(591) темно црвена, светло црвена, бела, кафена,
зелена, златна, црна, жолта и портокалова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30   чоколада; какао; шеќерни производи;
бомбони, фондани, овошни слатки, чоколадни
бомбони полнети со бренди и овошје

чоколада; овошни слатки, шеќерни
кл. 30
производи, чоколаден десерт
(111) 13190
(210) TM  2005/888

(151) 28/08/2007
(220) 18/11/2005
(181) 18/11/2015
(450) 30/12/2007

(732) Akcionersko drustvo za proizvodnju konditorskih
proizvoda „SOKO-NADA STARK” Beograd
ul. „Kumodraska” br. 249 Beograd, YU

13205

Trgovski marki

Glasnik,

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

14/4, str. 322-419, dekemvri 2007 Skopje 375

(540)

(540)

(591) црвена, бела, темно кафена, светло кафена,
портокалова, жолтокафена, жолта, зелена и
златна

(591) црвена, бела, темно кафена, светло кафена,
портокалова, жолтокафена, жолта, виолетова,
светло сина и темно сина
(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална

чоколада; овошни слатки, шеќерни
кл. 30
производи, полнет чоколаден  десерт прелиен со
млечна чоколада, какао

(510, 511)
чоколада; овошни слатки, шеќерни
кл. 30
производи, какао, десерт прелиен со какао крем,
вафли
(111) 13189
(210) TM  2005/889

(151) 28/08/2007

(111) 13207
(210) TM  2005/891

(151) 04/09/2007
(220) 18/11/2005
(181) 18/11/2015

(220) 18/11/2005
(181) 18/11/2015

(450) 30/12/2007

(450) 30/12/2007

(732) Akcionersko drustvo za proizvodnju konditorskih
proizvoda „SOKO-NADA STARK” Beograd

(732) Akcionersko drustvo za proizvodnju konditorskih
proizvoda „SOKO-NADA STARK” Beograd
ul. „Kumodraska” br. 249 Beograd, YU
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,  
АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

ul. „Kumodraska” br. 249 Beograd, YU
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(540)

(591) црвена, бела, темно кафена, светло кафена,
портокалова, жолтокафена, жолта, зелена и
златна,
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30
чоколада; овошни слатки, шеќерни
производи, какао, десерт прелиен со какао крем,
вафли
(111) 13188
(210) TM  2005/890

(151) 28/08/2007
(220) 18/11/2005
(181) 18/11/2015
(450) 30/12/2007

(732) Akcionersko drustvo za proizvodnju konditorskih
proizvoda „SOKO-NADA STARK” Beograd
ul. „Kumodraska” br. 249 Beograd, YU
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,  
АДВОКАТ  
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

Trgovski marki

(591) црвена, бела, темно кафена, светло кафена,
портокалова, жолтокафена, жолта, виолетова,
светло сина и темно сина
(551) индивидуална
(510, 511)
чоколада; овошни слатки, шеќерни
кл. 30
производи, полнет чоколаден  десерт прелиен со
млечна чоколада, какао
(111) 13191
(210) TM  2005/892

(151) 28/08/2007
(220) 18/11/2005
(181) 18/11/2015
(450) 30/12/2007

(732) Akcionersko drustvo za proizvodnju konditorskih
proizvoda „SOKO-NADA STARK” Beograd
ul. „Kumodraska” br. 249 Beograd, YU
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ  
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

13191
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(540)

(510, 511)
кл. 30 чоколада; какао; десерти прелиени со
млечен какао крем полнети со кокос
(111) 13192
(210) TM  2005/895

(151) 04/09/2007
(220) 18/11/2005
(181) 18/11/2015
(450) 30/12/2007

(732) Akcionersko drustvo za proizvodnju konditorskih
proizvoda „SOKO-NADA STARK” Beograd

(591) во сите бои и комбинации

ul. „Kumodraska” br. 249 Beograd, YU

(551) индивидуална

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

(510, 511)
кл. 30  бомбони, желе бомбони

(540)

(111) 13217

(151) 04/09/2007

(210) TM  2005/893

(220) 18/11/2005
(181) 18/11/2015
(450) 30/12/2007

(732) Akcionersko drustvo za proizvodnju konditorskih
proizvoda „SOKO-NADA STARK” Beograd
ul. „Kumodraska” br. 249 Beograd, YU
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) црвена, бела, кафена, жолта, зелена и сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30   чоколада; какао; десерти прелиени со
млечен какао крем полнети со кокос
(111) 13216

(151) 04/09/2007

(210) TM  2005/896

(220) 18/11/2005
(181) 18/11/2015

(591) во сите бои и комбинации

(450) 30/12/2007

(551) индивидуална

(732) Akcionersko drustvo za proizvodnju konditorskih
proizvoda „SOKO-NADA STARK” Beograd

(510, 511)
кл. 30  бомбони, желе бомбони
(111) 13206
(210) TM  2005/894

ul. „Kumodraska” br. 249 Beograd, YU
(151) 04/09/2007
(220) 18/11/2005
(181) 18/11/2015

(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(450) 30/12/2007
(732) Akcionersko drustvo za proizvodnju konditorskih
proizvoda „SOKO-NADA STARK” Beograd
ul. „Kumodraska” br. 249 Beograd, YU
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) во сите бои и комбинации
(551) индивидуална
(510, 511)
чоколада; овошни слатки, шеќерни
кл. 30
производи, какао, десерт прелиен со шеќерен
прелив, вафли, наполитанки

(591) црвена, бела, кафена, жолта, зелена и сина
(551) индивидуална

13217

Trgovski marki

Glasnik,
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(111) 13201

(151) 04/09/2007

(111) 13199

(151) 04/09/2007

(210) TM  2005/897

(220) 18/11/2005

(210) TM  2005/899

(220) 18/11/2005

(181) 18/11/2015

(181) 18/11/2015

(450) 30/12/2007
(732) Akcionersko drustvo za proizvodnju konditorskih
proizvoda „SOKO-NADA STARK” Beograd

(450) 30/12/2007
(732) Akcionersko drustvo za proizvodnju konditorskih
proizvoda „SOKO-NADA STARK” Beograd

ul. „Kumodraska” br. 249 Beograd, YU

ul. „Kumodraska” br. 249 Beograd, YU

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

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

(540)

(540)

(591) црвена, бела, кафена, жолта, зелена, сина,
портокалова, жолтокафена, розова и црна
(551) индивидуална
(591) розова, бела, кафена, сина и зелена

(510, 511)
кл. 30   чоколада; какао; шеќерни производи;
бомбони; чоколадни бомбони со кикиритки

(551) индивидуална
(510, 511)
чоколада; овошни слатки, шеќерни
кл. 30
производи, какао, десерт прелиен со шеќерен
прелив, вафли, наполитанки

(111) 13198
(210) TM  2005/900

(151) 04/09/2007
(220) 18/11/2005
(181) 18/11/2015

(111) 13200

(151) 04/09/2007

(450) 30/12/2007

(210) TM  2005/898

(220) 18/11/2005

(732) Akcionersko drustvo za proizvodnju konditorskih
proizvoda „SOKO-NADA STARK” Beograd

(181) 18/11/2015
(450) 30/12/2007
(732) Akcionersko drustvo za proizvodnju konditorskih
proizvoda „SOKO-NADA STARK” Beograd
ul. „Kumodraska” br. 249 Beograd, YU

ul. „Kumodraska” br. 249 Beograd, YU
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,  
АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)
(591) црвена, бела, темно кафена, светло кафена,
зелена, сина, сива и жолтокафена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 чоколада; какао; шеќерни производи;
вафли, наполитанки со лешник
(591) црвена, бела, црна, златна, темно кафена, светло
кафена и жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30  солени стапчиња; десерти

(111) 13225

(151) 04/09/2007

(210) TM  2005/901

(220) 18/11/2005
(181) 18/11/2015
(450) 30/12/2007

(732) Akcionersko drustvo za proizvodnju konditorskih
proizvoda „SOKO-NADA STARK” Beograd
ul. „Kumodraska” br. 249 Beograd, YU
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

Trgovski marki

13225

378 Glasnik, 14/4, str. 322-419, dekemvri 2007 Skopje

(540)

(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

NAJLEPSE ZELJE
(591) црвена, бела, темно кафена, светло кафена,
жолтокафена, црна и жолта
(551) индивидуална

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кафе, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена
за кафе, брашно и производи од жито, меласа,
сосови, мирудии арашид (слатки врз база на
арашмид), бадеми (слатки врз база на бадеми),
бисквити бомбони, вафли, наполитанки, десрти,
ванилија, гриз, пченкарни пуканки /поп-корн/,
гуми за џвакање, жита, какао, карамел бомбони,
марципан (слатки од шеќер и бадем), мед, медени
слатки, мента (бомбони од мента), овошни слатки,
пастили /бомбони/,  пудинзи, саќети слатки, слад  
(колач од слад) за исхрана, сладолед, сладолед
(прашок за сладолед), слаткарски производи,
слатки, слатки (прашок за слатки), слатки (тесто
за слатки), слатки од бадем, стапчиња-слатки,
стапчиња-солени, тапиока, торти, украси за
слатки /за јадење/, фондани /врста бомбони/, чај,
чајни колачиња /мињони/, чоколадни пијалоци,
чоколадно млеко,   полнети чоколадни десерти,
чоколада, шеќерни производи, шеќерни производи
за украсување божиќни дрва

(510, 511)
кл. 30   чоколада; какао; шеќерни производи;
вафли, чајни колачиња, чајни колачиња со
шеќерен прелив, какао и чоколада
(111) 13212

(151) 04/09/2007

(210) TM  2005/902

(220) 18/11/2005
(181) 18/11/2015
(450) 30/12/2007

(732) Akcionersko drustvo za proizvodnju konditorskih
proizvoda „SOKO-NADA STARK” Beograd
ul. „Kumodraska” br. 249 Beograd, YU
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

SANDA

(111) 13210

(551) индивидуална

(210) TM  2005/905

(510, 511)
кл. 30 кафе, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена
за кафе, брашно и производи од жито, меласа,
сосови, мирудии арашид (слатки врз база на
арашмид), бадеми (слатки врз база на бадеми),
бисквити бомбони, вафли, наполитанки, десрти,
ванилија, гриз, пченкарни пуканки /поп-корн/,
гуми за џвакање, жита, какао, карамел бомбони,
марципан (слатки од шеќер и бадем), мед, медени
слатки, мента (бомбони од мента), овошни слатки,
пастили /бомбони/, пудинзи, саќети слатки, слад (
колач од слад ) за исхрана, сладолед, сладолед
(прашок за сладолед), слаткарски производи,
слатки, слатки (прашок за слатки), слатки ( тесто
за слатки), слатки од бадем, стапчиња-слатки,
стапчиња-солени, тапиока, торти, украси за
слатки /за јадење/, фондани /врста бомбони/, чај,
чајни колачиња /мињони/, чоколадни пијалоци,
чоколадно млеко,   полнети чоколадни десерти,
чоколада, шеќерни производи, шеќерни производи
за украсување божиќни дрва
(111) 13211

(151) 04/09/2007

(210) TM  2005/903

(220) 18/11/2005
(181) 18/11/2015
(450) 30/12/2007

(732) Akcionersko drustvo za proizvodnju konditorskih
proizvoda „SOKO-NADA STARK” Beograd
ul. „Kumodraska” br. 249 Beograd, YU

13212

(151) 04/09/2007
(220) 18/11/2005
(181) 18/11/2015
(450) 30/12/2007

(732) Akcionersko drustvo za proizvodnju konditorskih
proizvoda „SOKO-NADA STARK” Beograd
ul. „Kumodraska” br. 249 Beograd, YU
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

FAZON
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30   кафе, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена
за кафе, брашно и производи од жито, меласа,
сосови, мирудии, арашид (слатки врз база на
арашмид), бадеми (слатки врз база на бадеми),
бисквити бомбони, вафли, наполитанки, десeрти,
ванилија, гриз, пченкарни пуканки /поп-корн/,
гуми за џвакање, жита, какао, карамел бомбони,
марципан (слатки од шеќер и бадем), мед, медени
слатки, мента (бомбони од мента), овошни слатки,
пастили /бомбони/, пудинзи,  саќети слатки, слад
( колач од слад) за исхрана, сладолед, сладолед
(прашок за сладолед), слаткарски производи,
слатки, слатки, слатки(прашок за слатки), слатки
( тесто за слатки), слатки од бадем, стапчињаслатки, стапчиња-солени, тапиока, торти, украси

Trgovski marki

Glasnik,

за слатки /за јадење/, фондани /вид бомбони/, чај,
чајни колачиња /мињони/, чоколадни пијалоци,
чоколадно млеко,   полнети чоколадни десерти,
чоколада, шеќерни производи, шеќерни производи
за украсување на божиќни дрва
(111) 13209

(151) 04/09/2007

(210) TM  2005/906

(220) 18/11/2005

14/4, str. 322-419, dekemvri 2007 Skopje 379

(510, 511)
кл. 30 кафе, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена
за кафе, брашно и производи од жито, меласа,
сосови, мирудии, арашид (слатки врз база на
арашмид), бадеми (слатки врз база на бадеми),
бисквити бомбони, вафли, наполитанки, десeрти,
ванилија, гриз, пченкарни пуканки /поп-корн/,
гуми за џвакање, жита, какао, карамел бомбони,
марципан (слатки од шеќер и бадем), мед, медени
слатки, мента (бомбони од мента), овошни слатки,
пастили /бомбони/, пудинзи, саќети слатки,  слад
(колач од слад) за исхрана, сладолед, сладолед
(прашок за сладолед), слаткарски производи,
слатки, слатки, слатки(прашок за слатки), слатки
(тесто за слатки), слатки од бадем, стапчињаслатки, стапчиња-солени, тапиока, торти, украси
за слатки /за јадење/, фондани /вид бомбони/, чај,
чајни колачиња /мињони/, чоколадни пијалоци,
чоколадно млеко,   полнети чоколадни десерти,
чоколада, шеќерни производи, шеќерни производи
за украсување на божиќни дрва

(181) 18/11/2015
(450) 30/12/2007
(732) Akcionersko drustvo za proizvodnju konditorskih
proizvoda „SOKO-NADA STARK” Beograd
ul. „Kumodraska” br. 249 Beograd, YU
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,  
АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

KOKODU
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30   кафе, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена
за кафе, брашно и производи од жито, меласа,
сосови, мирудии, арашид (слатки врз база на
арашмид), бадеми (слатки врз база на бадеми),
бисквити бомбони, вафли, наполитанки, десeрти,
ванилија, гриз, пченкарни пуканки /поп-корн/,
гуми за џвакање, жита, какао, карамел бомбони,
марципан (слатки од шеќер и бадем), мед, медени
слатки, мента (бомбони од мента), овошни слатки,
пастили /бомбони/, пудинзи, саќети слатки, слад
( колач од слад) за исхрана, сладолед, сладолед
(прашок за сладолед), слаткарски производи,
слатки, слатки, слатки(прашок за слатки), слатки
(тесто за слатки), слатки од бадем, стапчињаслатки, стапчиња-солени, тапиока, торти, украси
за слатки /за јадење/, фондани /вид бомбони/, чај,
чајни колачиња /мињони/, чоколадни пијалоци,
чоколадно млеко,   полнети чоколадни десерти,
чоколада, шеќерни производи, шеќерни производи
за украсување на божиќни дрва
(111) 13215

(151) 04/09/2007

(210) TM  2005/907

(220) 18/11/2005
(181) 18/11/2015
(450) 30/12/2007

(732) Akcionersko drustvo za proizvodnju konditorskih
proizvoda „SOKO-NADA STARK” Beograd
ul. „Kumodraska” br. 249 Beograd, YU
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,  
АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

PRIMA

(111) 13214

(151) 04/09/2007

(210) TM  2005/908

(220) 18/11/2005
(181) 18/11/2015
(450) 30/12/2007

(732) Akcionersko drustvo za proizvodnju konditorskih
proizvoda „SOKO-NADA STARK” Beograd
ul. „Kumodraska” br. 249 Beograd, YU
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

ZA-ZA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кафе, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена
за кафе, брашно и производи од жито, меласа,
сосови, мирудии, арашид (слатки врз база на
арашмид), бадеми (слатки врз база на бадеми),
бисквити бомбони, вафли, наполитанки, десeрти,
ванилија, гриз, пченкарни пуканки /поп-корн/,
гуми за џвакање, жита, какао, карамел бомбони,
марципан (слатки од шеќер и бадем), мед, медени
слатки, мента (бомбони од мента), овошни слатки,
пастили /бомбони/, пудинзи, саќети слатки,  слад
( колач од слад ) за исхрана, сладолед, сладолед
(прашок за сладолед), слаткарски производи,
слатки, слатки, слатки(прашок за слатки), слатки
(тесто за слатки), слатки од бадем, стапчињаслатки, стапчиња-солени, тапиока, торти, украси
за слатки /за јадење/, фондани /вид бомбони/, чај,
чајни колачиња /мињони/, чоколадни пијалоци,
чоколадно млеко,   полнети чоколадни десерти,
чоколада, шеќерни производи, шеќерни производи
за украсување на божиќни дрва

(551) индивидуална

Trgovski marki

13214

380 Glasnik, 14/4, str. 322-419, dekemvri 2007 Skopje

(111) 13213

(151) 04/09/2007

(111) 13389

(151) 12/11/2007

(210) TM  2005/909

(220) 18/11/2005

(210) TM  2005/914

(220) 22/11/2005

(181) 18/11/2015

(181) 22/11/2015

(450) 30/12/2007

(450) 30/12/2007

(732) Akcionersko drustvo za proizvodnju konditorskih
proizvoda „SOKO-NADA STARK” Beograd

(732) Трговско друштво за промет и услуги
МЕНАЏМЕНТ ТРЕЈДИНГ КОМПАНИ М-6 ДООЕЛ
Скопје

ul. „Kumodraska” br. 249 Beograd, YU
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

ул. Трифун Хаџи Јанев бр. 5 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

MENAZ

KLOSTERFELDER

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 30   кафе, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена
за кафе, брашно и производи од жито, меласа,
сосови, мирудии, арашид (слатки врз база на
арашмид), бадеми (слатки врз база на бадеми),
бисквити бомбони, вафли, наполитанки, десeрти,
ванилија, гриз, пченкарни пуканки /поп-корн/,
гуми за џвакање, жита, какао, карамел бомбони,
марципан (слатки од шеќер и бадем), мед, медени
слатки, мента (бомбони од мента), овошни слатки,
пастили /бомбони/, пудинзи, саќети  слатки, слад  
(колач од слад) за исхрана, сладолед, сладолед
(прашок за сладолед), слаткарски производи,
слатки, слатки, слатки(прашок за слатки), слатки
(тесто за слатки), слатки од бадем, стапчињаслатки, стапчиња-солени, тапиока, торти, украси
за слатки /за јадење/, фондани /вид бомбони/, чај,
чајни колачиња /мињони/, чоколадни пијалоци,
чоколадно млеко,   полнети чоколадни десерти,
чоколада, шеќерни производи, шеќерни производи
за украсување на божиќни дрва
(111) 13164

(151) 28/08/2007

(210) TM  2005/911

(220) 18/11/2005

(510, 511)
кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пиво)
(111) 13391

(151) 12/11/2007

(210) TM  2005/915

(220) 22/11/2005
(181) 22/11/2015
(450) 30/12/2007

(732) Трговско друштво за промет и услуги
МЕНАЏМЕНТ ТРЕЈДИНГ КОМПАНИ М-6 ДООЕЛ
Скопје
ул. Трифун Хаџи Јанев бр. 5 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

BAERENTALER
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пиво)

(181) 18/11/2015
(450) 30/12/2007
(732) Штедилница „Интер Фалко” д.о.о.

(111) 13390

(151) 12/11/2007

(210) TM  2005/916

(220) 22/11/2005

Бул. „Партизански одреди” бр. 123, 1000
Скопје, MK
(540)

(181) 22/11/2015
(450) 30/12/2007
(732) Трговско друштво за промет и услуги
МЕНАЏМЕНТ ТРЕЈДИНГ КОМПАНИ М-6 ДООЕЛ
Скопје
ул. Трифун Хаџи Јанев бр. 5 Скопје, MK

(591) жолта и црна
(551) индивидуална
(510, 511)

(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

кл. 36 финансиски работи

STEIN TALER
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пиво)

13213

Trgovski marki

Glasnik,

14/4, str. 322-419, dekemvri 2007 Skopje 381

(111) 13387

(151) 12/11/2007

(111) 13409

(151) 23/11/2007

(210) TM  2005/917

(220) 22/11/2005

(210) TM  2005/920

(220) 22/11/2005

(181) 22/11/2015

(181) 22/11/2015

(450) 30/12/2007
(732) Трговско друштво за промет и услуги
МЕНАЏМЕНТ ТРЕЈДИНГ КОМПАНИ М-6 ДООЕЛ
Скопје

(450) 30/12/2007
(732) АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ
И РЕОСИГУРУВАЊЕ „КЈУБИ МАКЕДОНИЈА” СКОПЈЕ

ул. Трифун Хаџи Јанев бр. 5 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,  
АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

ул. „11 Октомври” бр. 25, 1000 Скопје, MK
(540)

(540)

FALKENTALER

(591) црна, сина и бела
(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 36 осигурување, финансиски работи, моне–
тарни работи, работи поврзани за недвижен имот

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пиво)
(111) 13392

(151) 12/11/2007

(210) TM  2005/918

(220) 22/11/2005
(181) 22/11/2015

(111) 13161

(151) 28/08/2007

(210) TM  2005/922

(450) 30/12/2007
(732) Трговско друштво за промет и услуги
МЕНАЏМЕНТ ТРЕЈДИНГ КОМПАНИ М-6 ДООЕЛ
Скопје
ул. Трифун Хаџи Јанев бр. 5 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,  
АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(220) 23/11/2005
(181) 23/11/2015
(450) 30/12/2007

(732) 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
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
(540)

BREAK FREE

KOPAC

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)
кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пиво)
(111) 13388

(151) 12/11/2007

(210) TM  2005/919

(220) 22/11/2005
(181) 22/11/2015
(450) 30/12/2007

(732) Трговско друштво за промет и услуги
МЕНАЏМЕНТ ТРЕЈДИНГ КОМПАНИ М-6 ДООЕЛ
Скопје
ул. Трифун Хаџи Јанев бр. 5 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,  
АДВОКАТ  
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

кл. 9 компјутерски хардвер; полупроводнички
уреди; микропроцесорски модули; потсистеми
за компјутерски хардвер, имено влезни единици,
излезни
единици,
централни
процесорски
единици, контролери на меморија, контролери на
периферните елементи и графички контролери;
и компјутерски софтвер, имено софтвер за
оперативен систем, софтвер за игри, софтвер за
3D графика, и софтвер за дигитални медиуми
(111) 13175
(210) TM  2005/923

(151) 28/08/2007
(220) 23/11/2005
(181) 23/11/2015
(450) 30/12/2007

(732) Mitsubishi Jidosha Kogyo Kabushiki Kaisha

DEMIR TOR
(551) индивидуална

33-8 , Shiba 5-Chome , Minato-ku , Tokyo, JP
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје

(510, 511)
кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пиво)

Trgovski marki

13175

382 Glasnik, 14/4, str. 322-419, dekemvri 2007 Skopje

(540)

AWC

(111) 13232

(151) 04/09/2007

(210) TM  2005/928

(220) 24/11/2005
(181) 24/11/2015
(450) 30/12/2007

(732) ERA Franchise Systems, Inc. , a Delaware
corporation

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 автомобили и нивни делови и опрема;
моторцикли и нивни делови и опрема; велосипеди
и нивни делови и опрема; мотори (не електрични)
за возила што се движат по земја; машински
елементи за возила што се движат по земја;
мотори на наизменична струја за возила, мотори
на еднонасочна струја за возила што се движат по
земја; уреди против крадење за возила

1 Campus Drive Parsippany, New Jersey, 07054,
US
(740) МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  ул. „Народен
Фронт” 21/4-5 1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

ERA

(111) 13176

(151) 28/08/2007

(551) индивидуална

(210) TM  2005/924

(220) 23/11/2005

(510, 511)
кл. 36   услуги сврзани со недвижен имот и
брокерство, услуги на сопственички менаџмент,
заложнички услуги и асистирање на други во
добивање осигурување на правото на сопственост
и финансиски работи сврзани со недвижен имот

(181) 23/11/2015
(450) 30/12/2007
(732) Mitsubishi Jidosha Kogyo Kabushiki Kaisha
33-8 , Shiba 5-Chome , Minato-ku , Tokyo, JP
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје
(540)

(111) 13239

(151) 04/09/2007

(210) TM  2005/929

(220) 24/11/2005
(181) 24/11/2015

S-AWC

(450) 30/12/2007
(732) WYETH, a Delaware corporation

(551) индивидуална

Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940
- 0874, US

(510, 511)
кл. 12 автомобили и нивни делови и опрема;
моторцикли и нивни делови и опрема; велосипеди
и нивни делови и опрема; мотори (не електрични)
за возила што се движат по земја; машински
елементи за возила што се движат по земја;
мотори на наизменична струја за возила, мотори
на еднонасочна струја за возила што се движат по
земја; уреди против крадење за возила
(111) 13241

(151) 04/09/2007

(210) TM  2005/927

(220) 24/11/2005

(740) МАРГАРИТА   ПЕКЕВСКА,   адвокат ул. „Народен
Фронт” 21/4-5 1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

REFACTO PURIF
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за третирање на
хемофилија

(181) 24/11/2015
(450) 30/12/2007
(732) WYETH, a Delaware corporation

(111) 13240

(151) 04/09/2007

(210) TM  2005/930

(220) 24/11/2005

Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940
- 0874, US
(740) МАРГАРИТА   ПЕКЕВСКА,   адвокат ул. „Народен
Фронт” 21/4-5 1000 Скопје, 1000, Скопје

(181) 24/11/2015
(450) 30/12/2007
(732) WYETH, a Delaware corporation
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940
- 0874, US

(540)

XYNTHA

(740) МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  ул. „Народен
Фронт” 21/4-5 1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална

XPRONIN

(510, 511)
кл. 5  фармацевтски препарати за третирање на
хемофилија

13176
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(540)

кл. 5   фармацевтски препарати за третирање на
хемофилија
(111) 13231

(151) 04/09/2007

(210) TM  2005/931

(220) 24/11/2005
(181) 24/11/2015

TYVERB
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5   фармацевтски и мeдицински препарати и
супстанции за превенција или третирање на рак
(канцер)

(450) 30/12/2007
(732) ERA Franchise Systems, Inc. , a Delaware
corporation
1 Campus Drive Parsippany, New Jersey, 07054,
US
(740) МАРГАРИТА   ПЕКЕВСКА,   адвокат ул. „Народен
Фронт” 21/4-5 1000 Скопје, 1000, Скопје

(111) 13224

(151) 04/09/2007

(210) TM  2005/934

(220) 25/11/2005
(181) 25/11/2015
(450) 30/12/2007

(540)

(732) SmithKline Beecham (Cork) Limited
Currabinny, Carrigaline, County Cork, IE
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје
(540)
(551) индивидуална

TYCERB

(510, 511)
кл. 36   услуги сврзани со недвижен имот и
брокерство, услуги на сопственички менаџмент,
заложнички услуги и асистирање на други во
добивање осигурување на правото на сопственост
и финансиски работи сврзани со недвижен имот
(111) 13223

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5   фармацевтски и мeдицински препарати и
супстанции за превенција или третирање на рак
(канцер)

(151) 04/09/2007

(210) TM  2005/932

(220) 25/11/2005
(181) 25/11/2015
(450) 30/12/2007

(111) 13196

(151) 04/09/2007

(210) TM  2005/935

(220) 25/11/2005
(181) 25/11/2015

(732) SmithKline Beecham (Cork) Limited
Currabinny, Carrigaline, County Cork, IE
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје
(540)

(450) 30/12/2007
(732) SmithKline Beecham (Cork) Limited
Currabinny, Carrigaline, County Cork, IE
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје
(540)

TYKERB

TYKINERB

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5   фармацевтски и медицински препарати и
супстанции за превенција или третирање на рак
(канцер)
(111) 13197
(210) TM  2005/933

(151) 04/09/2007
(220) 25/11/2005
(181) 25/11/2015
(450) 30/12/2007

(732) SmithKline Beecham (Cork) Limited
Currabinny, Carrigaline, County Cork, IE
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје

Trgovski marki

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5   фармацевтски и мeдицински препарати и
супстанции за превенција или третирање на рак
(канцер)
(111) 13195

(151) 04/09/2007

(210) TM  2005/936

(220) 25/11/2005
(181) 25/11/2015
(450) 30/12/2007

(732) SmithKline Beecham (Cork) Limited
Currabinny, Carrigaline, County Cork, IE

13195
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(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје

(510, 511)
кл. 6   обични метали и нивните легури, метални
градежни
материјали,
метални
преносни
конструкции, метални материјали за железнички
шини, жици и кабли од обичен метал, браварски
производи, мали метални производи, метални
цевки, каси, производи од метал што не се
опфатени со другите класи, руди

(540)

CINADIA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и мeдицински препарати и
супстанции за превенција или третирање на рак
(канцер)
(111) 13173

(151) 28/08/2007

(210) TM  2005/937

(220) 25/11/2005
(181) 25/11/2015
(450) 30/12/2007

(732) TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION,
a Delaware corporation

(111) 13155
(210) TM  2005/939

(151) 28/08/2007
(220) 25/11/2005
(181) 25/11/2015
(450) 30/12/2007

(732) ЕЛЛЕ Козметикс ДОО
ул Маршал Тито 27/1-3, Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ   ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје
(540)

10201 West Pico Boulevard, Los Angeles,
California 90035, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје
(540)

FOX CRIME

(591) во сите бои и комбинации
(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)
кл. 38 услуги на телевизиска трансмисија
кл. 41  продукција и дистрибуција на телевизиски
програми и играни филмови; продукција и
дистрибуција на аудио визуелна забава преку
уреди за мобилна комуникација; обезбедување
он-лајн информации во областа на телевизија,
играни филмови и видео забава преку интернет
(111) 13174
(210) TM  2005/938

(151) 28/08/2007
(220) 25/11/2005
(181) 25/11/2015
(450) 30/12/2007

(732) Акционерско друштво „КАРФОВЕЛОНОПИИА
ТАРОС А.Д. БРАЌА ЅИУМАКИ” од Ларисa
50 Kилометар Тирнавос - Лариса, 40100
Тирнавос, GR
(740) Валентина
Јовановска
Василева,
ул. Маршал Тито бр. 53/1 1000 Скопје
(540)

(591) сина и бела
(551) индивидуална
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адвокат

амбра /парфимерија/, бадемов сапун,
кл. 3
бадемово масло, бадемово млеко за козметичка
употреба, белила /деколоранти/ за козметичка
употреба, бои за тоалетна употреба, веѓи
(козметички средства за веѓи), веѓи (моливи за
веѓи), коса (лепила за зацврстување на вештачки
мустаќ, бради и коса), вештачки нокти, вештачки
трепки, вештачки трепки (лепила за вештачки
трепки), виткана коса (препарати за  виткање  на
косата), виткана коса  (средства за израмнување
на   природно витканата коса),   влакненца
(средства за  отсранување  влакненца),  врзувачки
средства /анстригенси/ за козметичка употреба,
дезодоранси за лична употреба /парфимерија/,
дезодорирачки сапуни, депилатори, екстракти
од цвеќе /парфимерија/, етерични екстракти
/есенции/, етерични масти, јасмин (јасминово
масло), јонон (парфимерија), хемиски материи
со мирис на темјанушки, кадење  (производи  за  
кадење)   /мириси/, камен за мазнење, капење
(козметички препарати за капење), капење (соли
за капење) /не се за медицинска употреба/,
капилари (лосион за капилари), кожа (козметички
производи за нега на кожата), кожа (креми за
кожни производи), кожа (креми за чистење на
кожата), кожа (препарати за чистење на кожните
производи), кожа (производи за заштита на
кожата), кожни производи (средства за чистење на
кожни производи), козметика (украсни детали за
козметичка употреба), козметички бои, козметички
креми, козметички лосиони (шамичиња натопени
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во козметички лосиони), козметички препарати
за животни, козметички прибор, козметички
производи, колонска вода, конзервирање на кожа
(производи за конзервирање на кожата) /лустра/,
кора килаи /вид растение/ за чистење, корозија
(производи за симнување на корозијата), корозија
(средства за отстранување на корозијата),
корунд /абразивно средство/, коса (бои за коса),
коса (препарати за боење на косата), коса
(препарати за виткање на косата), коса (средства
за израмнување на природно витканата коса),
креда за чистење, крема за кожени ремени за
бричење, креми за кожа, креми за козметичка
употреба, креми за полирање, креми /пасти/ за
чевли, кројачки восок, куќни миленици (шампони
за куќните миленици), лавандина водичка, лак
(производи за отстранување на лакот), лак за
нокти, лаштити (производи за л’скање), лепила
врз основа на скроб, лепила за зацврснување
на уметнички украси, перики, мустаќи, брада,
лимон (етерични масла на лимон), лице (белило,
црвенило за лице), лосион за козметичка употреба,
лустра /масти/ за подови, лустро /бикс/, шамичиња
натопени во козметички лосиони, маски за убавина,
масла за парфимерија, масла за чистење, масла
/етерични масла/, масло (бадемово масло), масло
за козметичка употреба, масло од голтерија /
растение од С.Америка/, масти за козметичка
употреба, медицински сапуни, метални јаглероди
/абразиви/, очи (хартиени помагала за шминкање
на очите), памук за козметичка употреба, паркети
(восок за л’скање на паркетот), парфимериски
производи, парфимирање на алишта (производи
за парфимирање на алиштата), перење (средства
за белење), перење (средства за перење), перење
алишта (правила за перење), перење /чистење/
(производи за чистење со триење), пијалоци
(аромати за пијалоци) /етерични масла/, плавење
(средства за плавење на алиштата), плавец за
полирање (камен од вулканско потекло), платно
(брусно платно), полирање (брусна хартуја за
полирање), полирање, пудра за шминкање, розово
масло, сапуни, сапуни за дезинфекција, сапуни
за дезодорирање, сапуни за миење, слабеење
(козметички препарати за слабеење), соли за
капење /не се, за медицинска употреба/, сонце
(препарати за заштита од сонце) /козметички
препарати за заштита од црнење/, средства за
нега на заби, стапчиња обложени со памук за
козметичка употреба, талк за тоалета, тоалетна
вода, тоалетни масла, тоалетни млека, тоалетни
производи, тоалетни производи /против потење/,
трепки (козметички производи за трепки), трипал
за полирање /вид камен/, убавина (маски за
убавина), украсни детали за козметичка употреба,
усни (црвила за усни), уста (производи за нега на
устата) /не се за медицинска употреба/, хидроген
(водороден пероксид) за козметичка употреба,
цвеќе (бази за цветни мириси), цвеќе (екстракт
од цвеќе) /парфимерија/, кедрово етерично
масло, црвила за усни, црвило за сјаење,
шампони, шампони за домашни миленици,
шминка (производи за симнување на шминката),
шминкање (производи за шминкање), шминкање
очи (хартиено помагало за шминкање на очите),
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штирак за мазнење (пеглање)
кл. 5 фармацевтски ветеринарни и санитарни
препарати, диететски супстанции што се користат
во медицината
кл. 35  услуги при продажба на големо и мало со:
амбра /парфимерија/, бадемов сапун, бадемово
масло, бадемово млеко за козметичка употреба,
белила /деколоранти/ за козметичка употреба, бои
за тоалетна употреба, веѓи (козметички средства
за веѓи), веѓи (моливи за веѓи), коса (лепила за
зацврстување на вештачки мустаќ, бради и коса),
вештачки нокти, вештачки трепки, вештачки
трепки (лепила за вештачки трепки), виткана коса
(препарати за виткање на косата), виткана коса
(средства за израмнување на природно витканата
коса), влакненца (средства за отсранување на
влакненцата), врзувачки средства /анстригенси/
за козметичка употреба, дезодоранси за лична
употреба /парфимерија/, дезодорирачки сапуни,
депилатори, екстракти од цвеќе /парфимерија/,
етерични екстракти /есенции/, етерични масти,
јасмин (јасминово масло), јонон (парфимерија),
хемиски материи со мирис на темјанушки, кадење
(производи за кадење) /мириси/, камен за мазнење,
капење (козметички препарати за капење), капење
(соли за капење) /не се за медицинска употреба/,
капилари (лосион за капилари), кожа (козметички
производи за нега на кожата), кожа (креми за
кожни производи), кожа (креми за чистење на
кожата), кожа (препарати за чистење на кожните
производи), кожа (производи за заштита на
кожата), кожни производи (средства за чистење на
кожните производи), козметика (украсни детали за
козметичка употреба), козметички бои, козметички
креми, козметички лосиони (шамичиња натопени
во козметички лосиони), козметички препарати
за животни, козметички прибор, козметички
производи, колонска вода, конзервирање на кожа
(производи за конзервирање на кожата) /лустра/,
кора килаи /вид растение/ за чистење, корозија
(производи за симнување на корозијата), корозија
(средства за отстранување на корозијата), корунд
/абразивно средство/, коса (бои за коса), коса
(препарати за боење на косата), коса (препарати
за виткање на косата), коса (средства за
израмнување на природно витканата коса), креда
за чистење, крема за кожени ремени за бричење,
креми за кожа, креми за козметичка употреба,
креми за полирање, креми /пасти/ за чевли,
кројачки восок, куќни миленици (шампони за куќни
миленици), лавандина водичка, лак (производи за
отстранување на лакот), лак за нокти, лаштити
(производи за л’скање), лепила врз основа на
скроб, лепила за зацврснување на уметнички
украси, перики. мустаќи, брада, лимон (етерични
масла на лимон), лице (белило, црвенило за лице),
лосион за козметичка употреба, лустра /масти/
за подови, лустро /бикс/, шамичиња натопени
во козметички лосиони, маски за убавина, масла
за парфимерија, масла за чистење, масла /
етерични масла/, масло (бадемово масло), масло
за козметичка употреба, масло од голтерија /
растение од С.Америка/, масти за козметичка
употреба, медицински сапуни, метални јаглероди
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/абразиви/, очи (хартиени помагала за шминкање
на очите), памук за козметичка употреба, паркети
(восок за л’скање на паркетот), парфимериски
производи, парфимирање на алишта (производи
за парфимирање на алиштата), перење (средства
за белење), перење (средства за перење), перење
алишта (правила за перење), перење /чистење/
(производи за чистење со триење), пијалоци
(аромати за пијалоци) /етерични масла/, плавење
(средства за плавење на алиштата), плавец за
полирање (камен од вулканско потекло), платно
(брусно платно), полирање (брусна хартуја за
полирање), полирање, пудра за шминкање, розово
масло, сапуни, сапуни за дезинфекција, сапуни
за дезодорирање, сапуни за миење, слабеење
(козметички препарати за слабесње), соли за
капење /не се за медицинска употреба/, сонце
(препарати за заштита од сонце) /козметички
препарати за заштита од црнење/, средства за
нега на заби, стапчиња обложени со памук за
козметичка употреба, талк за тоалета, тоалетна
вода, тоалетни масла, тоалетни млека, тоалетни
производи, тоалетни производи /против потење/,
трепки (козметички производи за трепки), трипал
за полирање /вид на камен/, убавина (маски за
убавина), украсни детали за козметичка употреба,
усни (црвила за усни), уста (производи за нега на
устата)/ не се за медицинска употреба/, хидроген
(водороден пероксид) за козметичка употреба,
цвеќе (бази за цветни мириси), цвеќе (екстракт
од цвеќе) /парфимерија/, кедрово етерично
масло, црвила за усни, црвило за сјаење,
шампони, шампони за домашни миленици,
шминка (производи за симнување на шминката),
шминкање (производи за шминкање), шминкање
очи (хартиено помагало за шминкање на очите),
штирак за мазнење (пеглање), фармацевтски
ветеринарни и санитарни препарати, диететски
супстанции што се користат во медицината
(111) 13152

простор, огласување /рекламирање/, распределба
/дистрибуција/ на примероци, рекламирање по пат
на радио, рекламни огласи (ширење на рекламни
огласи) и ширење рекламен материјал/ трактати,
проспекти, печатени примероци/
кл. 38 електронска пошта, изнајмување апарати за
пренос на пораки, комуникации по пат на сметачки
терминали, подвижна радио телефонија, пораки
(пренос на пораки), пренос на телефакс пораки,
пренос на телеграми и сметач(пренос на пораки и
слики со сметач)
кл. 41 клубови (услуги на клубови) / забава
или одгледување/, практично обучување /
демонстрирање/, разонода, разонода (упатство
за разонода), слободно време (услуги врзани за
исполнување на слободното време), студио за
снимање (услуги на студио за снимање), тонски
снимки (изнајмување на тонските снимки) и
упатства за рекреација
(111) 13159

(151) 28/08/2007

(210) TM  2005/942

(220) 28/11/2005
(181) 28/11/2015
(450) 30/12/2007

(732) IMMUNEX CORPORATION
One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, CA
91320-1799, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје
(540)

VECTIBIX
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати

(151) 28/08/2007

(210) TM  2005/940

(220) 25/11/2005
(181) 25/11/2015
(450) 30/12/2007

(111) 13157
(210) TM  2005/945

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ   ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје
(540)

MATCH MY FACE

(220) 30/11/2005
(181) 30/11/2015

(732) ДИМОВСКИ Ѓорѓи
ул. Ѓорѓе Андреевиќ-Кун 47 б, Скопје, MK

(151) 28/08/2007

(450) 30/12/2007
(732) Hitachi-LG Data Storage, Inc.
22-23 Kaigan 3-Chome Minato-Ku, Tokyo, JP
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 услуги при продажба на големо и мало
со /графички прикази, графички слики, графички
цртежи, фотографии, фотографии (стативи за
фотографии), /фотографирање/, информатички
картотеки (водење на информатичките картотеки),
изложби (организирање изложби) во комерцијални
или рекламни цели, изнајмување рекламен
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(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9   CD; DVD (дигитален вртлив диск) читач,
пишувач и препишувач драјв комбиниран со CD
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читач, пишувач и препичувач драјв; BD (син-зрак
диск) читач, пишувач и препишувач; HD ( висока
дефиниција)- DVD читач; LCD (течен кристален
дисплеј) TV; PDP (плазма дисплеј панел) TV; DVD
(дигитален вртлив диск) плеери; VTR (видео ленти
запишувачи); компјутери; телевизори; CD-ROM;
ЦДП (компакт диск плеери)
(111) 13220

мешалки, мачкалки, машини за кујна /електрични/,
мешалки /електрични апарати за ситнење и
мешање намирници/, мешалки /миксери/, машини
за миксирање храна, процесори за храна,
електрични ножеви, електрични ножици, мелници
за кафе, острење (машини за острење)
кл. 11  фрижидери, замрзнувачи, шпорети, скари,
рерни, микробранова печка, инсталации и апа–
рати за климатизација, вентилатори, шпорет на
гас, плочи на камин, плочи за греење, апарати
за пречистување на водата, електричен чајник,
машини за подготвување кафе, електрични греачи
на вода, пречистувачи за воздух, влажначи за
воздух, тостери, електрични калапи за колачиња,
тезги-ладилници, ладилници-витрини, кабини за
сушење

(151) 04/09/2007

(210) TM  2005/946

(220) 30/11/2005
(181) 30/11/2015
(450) 30/12/2007

(732) British American Tobacco (Brands) Inc.
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington,
Delaware 19808, US
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ  Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(111) 13228

(151) 04/09/2007

(210) TM  2005/951

(220) 01/12/2005
(181) 01/12/2015
(450) 30/12/2007

(732) 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)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 цигари, тутун, тутунски производи, артикли
за пушачи, запалки, кибрити
(111) 13168

(151) 28/08/2007

(591) во сите бои и комбинации

(210) TM  2005/947

(220) 30/11/2005

(551) индивидуална

(181) 30/11/2015
(450) 30/12/2007

(510, 511)
кл. 1 течност за ладење и заштита на мотори

(732) AKTIEBOLAGET ELECTROLUX
SE - 105 45 Stockholm, SE
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,  
АДВОКАТ  
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(111) 13172
(210) TM  2005/952

(151) 28/08/2007
(220) 30/11/2005
(181) 02/12/2015

(540)

(450) 30/12/2007

INSIGHT
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 7 машини за перење алишта, сушалки, цедал–
ки (машини за цедење алишта), центрифуги
/машини/, машини за сушење алишта, валци
за валање алишта, валец за пеглање, машини
за валање, машини за пеглање, електрични
машини за мазнење (пеглање) алишта, машини за
отстранување дамки од алишта, машини за миење
садови, електрични маталки за домаќинството,
електрични мелници за домаќинството, електрични

Trgovski marki

(732) LEVI STRAUSS & CO. , a Delaware Corporation
Levi‘s Plaza 1155 Battery Street , San Francisco,
California 94111, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје
(540)

LEVI STRAUSS SIGNATURE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25  облека, чевли и капи
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(111) 13171

(151) 28/08/2007

(210) TM  2005/953

(220) 30/11/2005

(510, 511)
кл. 9  кинематографски филмови/снимени, кине–
матографски филмови/уреди за монтажа на
филмови, кинематографски уреди за монтажа на
филмови, кинематографски апарати

(181) 02/12/2015
(450) 30/12/2007
(732) LEVI STRAUSS & CO. , a Delaware Corporation

кл. 41   кино сали (користење на кино салите),
кино студио, киноапаратура, видео ленти
изнајмување, видео ленти (производство),
видео ленти(снимање), студио за снимање,
тонски
снимки,
филмови(производство),
филмови(изнајмување), филмови прикажување

Levi‘s Plaza 1155 Battery Street , San Francisco,
California 94111, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје
(540)

кл. 42  авторски права

LEVI’S ENGINEERED JEANS
(551) индивидуална

(111) 13193

(151) 04/09/2007

(210) TM  2005/956

(220) 02/12/2005
(181) 02/12/2015

(510, 511)
кл. 18 артикли направени од кожа и имитација на
кожа; куфери и патни торби
кл. 25  облека, чевли и капи
(111) 13170

(151) 28/08/2007

(210) TM  2005/954

(220) 30/11/2005
(181) 02/12/2015
(450) 30/12/2007

(450) 30/12/2007
(732) KT & G CORPORATION (manufacturers and
merchants)
100, Pyeongchon--dong, Daedeok-gu, Daejeon,
KR
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје
(540)

(732) LEVI STRAUSS & CO. , a Delaware Corporation
Levi‘s Plaza 1155 Battery Street , San Francisco,
California 94111, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје
(540)

RED TAB

(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална

кл. 34   тутун, цигари, пури, бурмут, тутун за
шмркање, хартија за цигари и пури, лулиња
за тутун, филтер за цигари, табакери-кутии
за цигари (не од благородни метали), ќесиња
за тутун, запалки за цигари (не од благородни
метали), кибрити, чистачи за лулиња за тутун,
пепелници(не од благородни метали) за пушачи
и сечачи за пури

(510, 511)
кл. 18  артикли направени од кожа и имитација на
кожа; куфери и патни торби
кл. 25  облека, чевли и капи
(111) 13398

(151) 14/11/2007

(210) TM  2005/955

(220) 02/12/2005
(181) 02/12/2015
(450) 30/12/2007

(732) АД Градски Трговски Центар Скопје

(111) 13219

(151) 04/09/2007

(210) TM  2005/957

ул. кеј 13-Ноември 2/4 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(220) 05/12/2005
(181) 05/12/2015
(450) 30/12/2007

(732) THE COCA - COLA COMPANY
One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia, GA 30313
, US

(540)

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ  Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)
(591) во сите бои и комбинации
(551) индивидуална

13171
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(551) индивидуална

регистри /книги/

(510, 511)

кл. 35 водење информатички картотеки, изнај–
мување рекламен простор, изнајмување рекламен
материјал, објавување рекламни текстови,
обработка на текстови, огласување /рекламирање/,
плакатирање /огласување/, пропагандни дејности,
проучување на пазарот /маркетинг/, распределба
/дистрибуција/ на примероци, рекламна хроника,
рекламни агенции, рекламни огласи (ширење
рекламни огласи), ширење рекламен материјал
/трактати, проспекти, печатени примероци/,
класификација на податоци во компјутерски бази
на податоци, систематизација на податоци во
компјутерски бази на податоци, компилација на
податоци во компјутерски бази на податоци

кл. 32  пиво; минерални и газирани води и други
безалкохолни пијалоци; овошни пијалоци и
овошни сокови; сирупи и други препарати за
правење пијалоци
(111) 13229

(151) 04/09/2007

(210) TM  2005/958

(220) 05/12/2005
(181) 05/12/2015
(450) 30/12/2007

(732) CASTROL LIMITED
Wakefield House, Pipers Way, Swindon, Wiltshire
SN3 1RE, UK

кл. 41 книги (издавање книги), кореспонденција,
објавување весници, централна база на податоци

(740) ШПЕНД   ДЕВАЈА, адвокат бул.Крсте Мисирков
бр.61/1-5, 1000 Скопје
(540)

(111) 13166
(210) TM  2005/962

EDGE

(151) 28/08/2007
(220) 06/12/2005
(181) 06/12/2015
(450) 30/12/2007

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 4 индустриски масла и масти; мазива; масла и
масти за подмачкување; горива; нехемиски адитиви
за горива, подмачкувачи и масти, соединенија за
собирање прашина со навлажување и врзување;
осветлувачи
(111) 13386
(210) TM  2005/961

(732) Акционерско друштво за производство и
промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА-ТИКВЕШ
експорт-импорт АД-КАВАДАРЦИ
ул. „29 Ноември” бр. 5, Кавадарци, MK
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(151) 09/11/2007
(220) 06/12/2005
(181) 06/12/2015
(450) 30/12/2007

(732) Друштво за консалтинг финансии и медија РЗ
ИНФОРМЕДИА ДОО
ул. 50 Дивизија бр. 12, Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,  
АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)
(591) бела, сребрена, темно зелена и окер
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пиво)
(111) 13165
(210) TM  2005/963

(151) 28/08/2007
(220) 06/12/2005
(181) 06/12/2015
(450) 30/12/2007

(591) во сите бои и комбинации
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 известување /хартиени производи/, ката–
лози, печатници /печатени работи/, публикации,

Trgovski marki

(732) Акционерско друштво за производство и
промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА-ТИКВЕШ
експорт-импорт АД-КАВАДАРЦИ
ул. „29 Ноември” бр. 5, Кавадарци, MK
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
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(540)

(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) бела, сребрена, темно зелена и окер
(551) индивидуална

(591) бела, сребрена, темно зелена и окер
(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пиво)
(111) 13184

(151) 28/08/2007

(210) TM  2005/964

(220) 06/12/2005
(181) 06/12/2015

(510, 511)
кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пиво)
(111) 13407
(210) TM  2005/966

ул. „29 Ноември” бр. 5, Кавадарци, MK
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(450) 30/12/2007
(732) Акционерско друштво за производство и
промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА-ТИКВЕШ
експорт-импорт АД-КАВАДАРЦИ
ул. „29 Ноември” бр. 5, Кавадарци, MK
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) бела, сребрена, темно зелена и окер
(551) индивидуална

(591) бела, црвена, бордо, златна и окер
(551) индивидуална
(510, 511)

(510, 511)
кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пиво)
(111) 13403

(151) 15/11/2007

(210) TM  2005/965

(220) 06/12/2005
(181) 06/12/2015
(450) 30/12/2007

(732) Акционерско друштво за производство и
промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА-ТИКВЕШ
експорт-импорт АД-КАВАДАРЦИ
ул. „29 Ноември” бр. 5, Кавадарци, MK

13184

(220) 06/12/2005
(181) 06/12/2015

(450) 30/12/2007
(732) Акционерско друштво за производство и
промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА-ТИКВЕШ
експорт-импорт АД-КАВАДАРЦИ

(151) 15/11/2007

кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пиво)
(111) 13406
(210) TM  2005/967

(151) 15/11/2007
(220) 06/12/2005
(181) 06/12/2015
(450) 30/12/2007

(732) Акционерско друштво за производство и
промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА-ТИКВЕШ
експорт-импорт АД-КАВАДАРЦИ
ул. „29 Ноември” бр. 5, Кавадарци, MK

Trgovski marki

Glasnik,

14/4, str. 322-419, dekemvri 2007 Skopje 391

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

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

(540)

(540)

(591) бела, црвена, бордо, златна и окер
(551) индивидуална

(591) бела, црвена, бордо, златна и окер

(510, 511)

(551) индивидуална

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пиво)

(510, 511)
кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пиво)

(111) 13404

(151) 15/11/2007

(210) TM  2005/968

(220) 06/12/2005

(111) 13221

(181) 06/12/2015

(210) TM  2005/974

(151) 04/09/2007
(220) 09/12/2005
(181) 09/12/2015

(450) 30/12/2007
(732) Акционерско друштво за производство и
промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА-ТИКВЕШ
експорт-импорт АД-КАВАДАРЦИ

(450) 30/12/2007
(732) LA VIE EN ROSE INTERNATIONAL INC.
4320, Pierre-de-Coubertin Montreal, Quebec, H1V
1A6, CA

ул. „29 Ноември” бр. 5, Кавадарци, MK
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,  
АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  ул. „Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
(540)

ROSELLE
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) бела, црвена, бордо, златна и окер
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пиво)
(111) 13405

(151) 15/11/2007

(210) TM  2005/969

(220) 06/12/2005
(181) 06/12/2015
(450) 30/12/2007

(732) Акционерско друштво за производство и
промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА-ТИКВЕШ
експорт-импорт АД-КАВАДАРЦИ
ул. „29 Ноември” бр. 5, Кавадарци, MK

Trgovski marki

кл. 25   облека, чевли и капи; женска и машка
долна облека (lingerie), ноќна облека, долна
облека и облека (свечена), особено, наметки
за бања (бањарки), горни делови (поткошули),
елеци, (камисол) женски поткошули, предмети
за облекување (облека за слободно време и
облека за крстарење), корсети, фустани за по
дома (шлафрок), подврзки, мидери, чорапи,
пиџами, комбинезони, боди облека, долна облека,
ноќници, боксерски шорцеви (боксерки), фустани
за по дома, неглижеа, прикривки
(111) 13177

(151) 28/08/2007

(210) TM  2005/975

(220) 09/12/2005
(181) 09/12/2015
(450) 30/12/2007

(732) LA VIE EN ROSE INTERNATIONAL INC.
4320, Pierre-de-Coubertin Montreal, Quebec, H1V
1A6, CA
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   ул. „Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

13177

392 Glasnik, 14/4, str. 322-419, dekemvri 2007 Skopje

(540)

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  ул. „Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 25 облека, чевли и капи; женска и машка
долна облека (lingerie), ноќна облека, долна
облека и облека (свечена), особено, наметки
за бања (бањарки), горни делови (поткошули),
елеци, (камисол) женски поткошули, предмети
за облекување (облека за слободно време и
облека за крстарење), корсети, фустани за по
дома (шлафрок), подврзки, мидери, чорапи,
пиџами, комбинезони, боди облека, долна облека,
ноќници, боксерски шорцеви (боксерки), фустани
за по дома, неглижеа, прикривки
(111) 13178

(151) 28/08/2007

(210) TM  2005/976

(220) 09/12/2005

(510, 511)
кл. 25 облека, чевли и капи; женска и машка
долна облека (lingerie), ноќна облека, долна
облека и облека (свечена), особено, наметки
за бања (бањарки), горни делови (поткошули),
елеци, (камисол) женски поткошули, предмети
за облекување (облека за слободно време и
облека за крстарење), корсети, фустани за по
дома (шлафрок), подврски, мидери, чорапи,
пиџами, комбинезони, боди облека, долна облека,
ноќници, боксерски шорцеви (боксерки), фустани
за по дома, неглижеа, прикривки
кл. 35   огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи,
услуги на малопродажба во врска со продажба на
облека, женска и машка долна облека (lingerie),
ноќна облека, долна облека и облека (свечена)

(181) 09/12/2015
(450) 30/12/2007
(732) LA VIE EN ROSE INTERNATIONAL INC.
4320, Pierre-de-Coubertin Montreal, Quebec, H1V
1A6, CA

(111) 13359

(151) 31/10/2007

(210) TM  2005/978

(220) 12/12/2005

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  ул. „Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
(540)

LA VIE EN ROSE

(450) 30/12/2007
(732) Immunex Corporation(Corporation of Washington
State)
One Amgen Center Drive, Thousand Oaks,
California 91320-1799, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 облека, чевли и капи; женска и машка
долна облека (lingerie), ноќна облека, долна
облека и облека (свечена), особено, наметки
за бања (бањарки), горни делови (поткошули),
елеци, (камисол) женски поткошули, предмети
за облекување (облека за слободно време и
облека за крстарење), корсети, фустани за по
дома (шлафрок), подврски, мидери, чорапи,
пиџами, комбинезони, боди облека, долна облека,
ноќници, боксерски шорцеви (боксерки), фустани
за по дома, неглижеа, прикривки
кл. 35   огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи,
услуги на малопродажба во врска со продажба на
облека, женска и машка долна облека (lingerie),
ноќна облека, долна облека и облека (свечена)
(111) 13160

(151) 28/08/2007

(210) TM  2005/977

(220) 09/12/2005
(181) 09/12/2015
(450) 30/12/2007

(732) LA VIE EN ROSE INTERNATIONAL INC.
4320, Pierre-de-Coubertin Montreal, Quebec, H1V
1A6, CA

13178

(181) 12/12/2015

(540)

KOVACERT
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за третирање
заболувања кај човекот
(111) 13360

(151) 31/10/2007

(210) TM  2005/979

(220) 12/12/2005
(181) 12/12/2015
(450) 30/12/2007

(732) Immunex Corporation(Corporation of Washington
State)
One Amgen Center Drive, Thousend Oaks,
California 91320-1799, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје
(540)

REXADEVE
Trgovski marki

Glasnik,

14/4, str. 322-419, dekemvri 2007 Skopje 393

(551) индивидуална

кл. 35   разгласување реклами за други преку
интернет

(510, 511)

кл. 42  компјутерски услуги, имено, обезбедување
привремено користење на недаунлодирачки
компјутерски интерфејс со цел креирање онлајн персонализирани информациски услуги;
услуги за вадење податоци и анализи на
податоци; обезбедување пристап до приватнисопственички колекции на информации; креирање
пребарувачки индекси на информации, веб
сајтови-страници и други информациски извори;
обезбедување користење на недаунлодирачки
компјутерски интерфејс со цел да обезбеди
информации во однос на широк синџир на
текст, електронски документи, бази на податоци,
графици и аудиовизуелни информации; услуги
на пребарување; консултирање во врска со сето
горенаведено

кл. 5 фармацевтски препарати за третирање
заболувањa кај човекот
(111) 13401

(151) 14/11/2007

(210) TM  2005/980

(220) 12/12/2005
(181) 12/12/2015
(450) 30/12/2007

(732) Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View,
California 94043, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје
(540)

ADWORDS

(111) 13402

(151) 14/11/2007

(210) TM  2005/982

(551) индивидуална

(220) 12/12/2005
(181) 12/12/2015

(510, 511)
кл. 16  книги; прирачници; тетратки, бележници
кл. 35   разгласување реклами за други преку
интернет
кл. 42 компјутерски услуги, имено, обезбедување
привремено користење на недаунлодирачки
компјутерски интерфејс со цел креирање онлајн персонализирани информациски услуги;
услуги за вадење податоци и анализи на
податоци; обезбедување пристап до приватнисопственички колекции на информации; креирање
пребарувачки индекси на информации, веб
сајтови-страници и други информациски извори;
обезбедување користење на недаунлодирачки
компјутерски интерфејс со цел да обезбеди
информации во однос на широк синџир на
текст, електронски документи, бази на податоци,
графици и аудиовизуелни информации; услуги
за пребарување; консултирање во врска со сето
горенаведено
(111) 13399

(151) 14/11/2007

(210) TM  2005/981

(220) 12/12/2005
(181) 12/12/2015
(450) 30/12/2007

(732) Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View,
California 94043, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје
(540)

(450) 30/12/2007
(732) Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View,
California 94043, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје
(540)

ORKUT
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25  облека, чевли, капи
кл. 42  компјутерски услуги, имено, обезбедување
привремено користење на недаунлодирачки
компјутерски интерфејс со цел креирање онлајн персонализирани информациски услуги;
услуги за вадење податоци и анализи на
податоци; обезбедување пристап до приватнисопственички колекции на информации, креирање
пребарувачки индекси на информации, веб
сајтови-страници и други информациски извори;
обезбедување користење на недаунлодирачки
компјутерски интерфејс со цел да обезбеди
информации во однос на широк синџир на
текст, електронски документи, бази на податоци,
графици и аудиовизуелни информации; услуги
за пребарување; консултирање во врска со сето
горенаведено
кл. 45  он лајн мрежни услуги

ADSENSE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16  книги; прирачници; тетратки, бележници

Trgovski marki

13402

394 Glasnik, 14/4, str. 322-419, dekemvri 2007 Skopje

(111) 13397

(151) 23/11/2007

(111) 13351

(151) 31/10/2007

(210) TM  2005/984

(220) 13/12/2005

(210) TM  2005/990

(220) 13/12/2005
(181) 13/12/2015

(181) 13/12/2015
(450) 30/12/2007

(450) 30/12/2007

(732) Друштво за производство, трговија и услуги
на големо и мало МУЛТИПРОМ ДООЕЛ

(732) MITAC INTERNATIONAL CORP. (a corporation
incorporated under the laws of Taiwan, R.O.C.)

ул. ИНДУСТРИСКА бб, Источна индустриска
зона - 1040 Маџари, MK

1, R & D Road 2, Hsinchu Science-Based Industrial
Park, Hsinchu Hsein, Taiwan, CN
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје

(540)

DOLCE VITA CAKE BAR
(551)

(540)

индивидуална
(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 30 кондиторски производи
(111) 13396

(151) 23/11/2007

(210) TM  2005/985

(220) 13/12/2005

кл. 9 компјутери; компјутерски печатари; диск
драјвови; компјутерски тастатури; компјутерски
софтвер; компјутерско глувче; додатни картички;
модули од табли со печатено тркало; модеми;
компјутерски монитори; компјутерски скенери;
персонални дигитални асистенти (PDA); мрежни
картички; компјутерски мрежни   контролори;
телефонски сетови; телефонски машини за
одговарање; мобилни телефони; целуларни
телефони; уреди што не се држат во рака за
целуларни телефони употребувани во автомобил;
држачи за целуларни телефони употребувани
во автомобил; сателитски навигациони системи,
имено
глобален
позиционирачки
систем
(GPS); авто-електронски навигациски системи;
сателитски глобално позиционирачки приемници;
навигациони системи за следење на возила и
бродови; полупроводници; интерфејс картички;
интегрални тркала; MPEG аудио леар 3 плеери
(MP3 плеери); преносливи мултимедиски плеери;
телевизори со екран од течни кристали (LCD TV);
мултимедиски плеери; дигитални медиумски
адаптери

(181) 13/12/2015
(450) 30/12/2007
(732) Друштво за производство, трговија и услуги
на големо и мало МУЛТИПРОМ ДООЕЛ
ул. ИНДУСТРИСКА бб, Источна индустриска
зона - 1040 Маџари, MK
(540)

CHOCO COCO
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30  кондиторски производи
(111) 13395

(151) 23/11/2007

(210) TM  2005/987

(220) 13/12/2005
(181) 13/12/2015

(111) 13350

(151) 31/10/2007

(450) 30/12/2007

(210) TM  2005/991

(220) 13/12/2005

(732) Друштво за производство, трговија и услуги
на големо и мало МУЛТИПРОМ ДООЕЛ

(181) 13/12/2015

ул. ИНДУСТРИСКА бб, Источна индустриска
зона - 1040 Маџари, MK

(732) MITAC INTERNATIONAL CORP. (a corporation
incorporated under the laws of Taiwan, R.O.C.)

(540)

TOPSY
(551) индивидуална

(450) 30/12/2007

1, R & D Road 2, Hsinchu Science-Based Industrial
Park, Hsinchu Hsein, Taiwan, CN
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје
(540)

(510, 511)
кл. 30  кондиторски производи

(551) индивидуална

13397

Trgovski marki

Glasnik,

14/4, str. 322-419, dekemvri 2007 Skopje 395
кл. 37  услуги за одржување и поправки на возила;
услуги за поправка на гуми; репарирање гуми;
подесување на гумите

(510, 511)
кл. 9   компјутери; компјутерски печатари; диск
драјвови; компјутерски тастатури; компјутерски
софтвер; компјутерско глувче; додатни картички;
модули од табли со печатено тркало; модеми;
компјутерски монитори; компјутерски скенери;
персонални дигитални асистенти (PDA); мрежни
картички; компјутерски мрежни   контролори;
телефонски сетови; телефонски машини за
одговарање; мобилни телефони; целуларни
телефони; уреди што не се држат во рака за
целуларни телефони употребувани во автомобил;
држачи за целуларни телефони употребувани
во автомобил; сателитски навигациони системи,
имено
глобален
позиционирачки
систем
(GPS); авто-електронски навигациски системи;
сателитски глобално позиционирачки приемници;
навигациони системи за следење на возила и
бродови; полупроводници; интерфејс картички;
интегрални тркала; MPEG аудио леар 3 плеери
(MP3 плеери); преносливи мултимедиски плеери;
телевизори со екран од течни кристали (LCD TV);
мултимедиски плеери; дигитални медиумски
адаптери
(111) 13400

(151) 14/11/2007

(210) TM  2005/992

(220) 13/12/2005
(181) 13/12/2015
(450) 30/12/2007

(732) THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY
1144 East Market Street, Akron, Ohio 44316-0001,
US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје
(540)

(591) црна, бела и сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 гуми
кл. 35   обезбедување услуги за набавка што им
помагаат на трети лица при снабдување: гуми,
внатрешни гуми за вградување во надворешните
гуми, гасеници за возила, педали за возила, газна
површина за репарирање гуми, тркала, буксни
утикачи, капаци за тркала, како и материјали
за поправка на надворешни и внатрешни гуми;
обезбедување услуги за електронска набавка што
им помагаат на трети лица при снабдување: гуми,
внатрешни гуми за вградување во надворешните
гуми, гасеници за возила, педали за возола, газна
површина за репарирање гуми, тркала; буксни
утикачи, капаци за тркала, како и материјали
за поправка на надворешни и внатрешни гуми;
услуги за продажба на гуми во продавници на
мало; услуги за продажба на гуми; консултации
и информации во врска со горенаведените услуги

Trgovski marki

(111) 13308

(151) 14/09/2007

(210) TM  2005/1026

(220) 23/12/2005
(181) 23/12/2015
(450) 30/12/2007

(732) Xerox Corporation
800 Long Ridge Road Stamford, Connecticut,
06904, US
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

XEROX
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 2 тонери, сушени бои и фотокопирање (тонери/
црнила), за апарати и уреди за фотокопирање
кл. 9 електрични апарати и опрема, фотокопири,
дигитални фотокопири во боја, подвижни
фотокопири,
апарати
за
фотокопирање,
печатачи за компјутери; скенери, репрографски
апарати, оптички апарати и инструменти за
мерење, сигнализација и контрола; апарати
за снимање, пренос и репродукција на слики и
слики во боја; апарати за примање и испраќање
факсови; мултифункционални направи кои
служат како печатачи, фотокопири и скенери;
мултифункционални направи кои служат како
фотокопир, факс, скенер и/или печатач, апарати
за компјутерско контролирање на пренос на
страници, компјутерски апарати вклучително
и направи за пресметување и одбројување,
процесори за обработка на текст и податоци, уреди
за цртање/плотери/, материјали за снимање /сите
за употреба со компјутери/; компјутерски хардвер,
компјутерски надворешни уреди и компјутерски
софтвер, диск меморија, магнетски кабли/жици/,
дискови и ленти за употреба со компјутерски
апарати; полупроводнички мемории, монитори;
апарати и инструменти/системи/ за меморија,
пристап и прикажување на податоци; модеми;
телекомуникациски апарати и инструменти;
тастатури за употреба со компјутери и апарати
за печатење; компјутерски програми; снимени
компјутерски програми за контрола на печатачи;
компјутерски софтвер за процесирање на слики,
документи, за управување со печатачи, за пренос и
управување со мрежа, за создавање документи, за
управување со база на податоци и за процесирање
документи и слики; апарати за обработка на текст
и податоци, електромагнетни уреди што содржат
или носат податоци или информации; делови и
опрема за сите горенаведени производи
кл. 16 хартија, хартија за копирање, картонски
производи, картон, печатени предмети, весници,
периодични публикации, материјал за инструкции
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и предавање, реквизити за во канцеларија;
хартиени траки што се користат за бележење
податоци, картички за индекси и белешки и
форми, стапчиња за мастило, принтерски ознаки
и клишеа(стереотипи); литографи, литографски
плочи, книги, фотографии, прибор за пишување,
лепливи материјали, сликарски материјали; четки
за боење, траки за принтање (печатење), карти,
сет за матрица, перниче за мастило, држачи
за документи, фиока за документи, полица за
документи, апарати за адресирање и попис и делови
за нив, фиока за регистри, етикети за означување
на регистрите, апарати за адресирање; машини
за внес на формулари, машини за пишување
на формулари, ленти за пишување, апарати за
нумерирање, картички за означување, ленти за
означување, држачи за картички за означување
и за ленти за означување; витрини и контејнер
за чување, се што е за канцелариска употреба;
електрично управувани мастила и пенкала,
се што е за чување (складирање); носачи за
употреба при достава на документи за копирање
на и од апаратот за копирање; литографски
апарати, машини за датирање и нумерирање,
апарати за умножување и плочи за нив, машини
за завиткување на хартија, завиткување хартија
и машини за внесување, се за канцелариска
употреба
кл. 35  лизинг, изнајмување и закуп на канцелариски
машини, деловни машини и апарати; репродукција
на документи; фотокопир услуги; консултантски
и советодавни услуги во врска со машини и
опрема за канцеларии; понуда и прикажување
на производи, или презентација на призводи, за
продажба, за профит на други, преку интернет,
телефон или преку телевизија или преку нарачка
по пошта или на други on-line начини, за да се
овозможи купувачите да видат, да изберат и да ги
купат тие производи, тие производи вклучително
електрични и електронски апарати, електрично
управувани машини, деловни и канцелариски
машини, копири, печатачи, скенери, апарати
за праќање и примање факсови, плотери,
модеми, компјутери, компјутерски софтвер,
компјутерски
програми,
хартија,
картички,
фолии, филмски фолии, мастила, стапчиња со
мастило, мастило за печатач, тонери, кертриџи
за тонери, и телефони, вклучително делови,
приклучоци, потрошен материјал и додатоци за
тие производи; поврзување на едно место разни
производи, овозможувајќи им на потрошувачите
поволно да ги видат и купат тие производи од
малопродажни канцеларии или деловни машини
или малопродажна канцеларија или деловна
продавница за снабдување; поврзување на
едно место разни производи, разни илустрирани
(графички) слики на производите, овозможувајќи
им на потрошувачите поволно да ги видат и
купат тие производи од интернет веб страница;
малопродажни услуги, малопродажни услуги
понудени на електронски начин, на телевизија,
по телефон или компјутер, on-line купување,
услуги на малопродажба; давање на информации
на потрошувачи и совети и помош во врска
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со бирање на производи; услуги за нарачка
по пошта; продажба на производи со нарачка
по пошта; продажба на производи по каталог;
продажба на производи по пат на on-line аукција;
on-line продажба на производи; бирање производи
за презентирање и продажба; презентирање
производи за бирање од страна на купувачите;
обезбедување информации за производите за
потрошувачите со селекција на производите по
пат на глобална компјутерска мрежа; подготовка
на производите за продажба на потрошувачите;
услуги за деловни информации; компилација
реклами за употреба на веб страниците на
интернет; поврзување на едно место, разни
производи (со исклучок на транспорт) за да им се
овозможи на потрошувачите да ги видат и купат
производите; преведување, чување, и пренос на
податоци и информации; чување, одбележување
и електронско рекламирање на информации,
информации за купување и информации за
потрошувачите; информација за купување дадена
on-line од компјутерска база на податоци или од
интернет; давање на информации во врска со
производите кои се продаваат; рекламирање;
деловен менаџмент; деловна администрација;
усуги на биро за копирање; услуги на копирање;
услуги за правење документи; услуги за менаџмент
на документи и слики; организирање деловни
припреми во врска со планирање на дизајн на
документи и распоред; давање информации
во врска со канцелариски и деловни машини
и цени за канцелариска и деловна опрема и
нивно снабдување; давање или прикажување
информации за деловни цели од компјутерска
база на податоци; консултантски услуги поврзани
со гореспоменатото
кл. 37   инсталирање, одржување и поправка на
канцелариски машини и апарати; инсталирање,
одржување и поправка на апарати за
фотокопирање, уреди за цртање, машини за
пишување, процесори, модеми, компјутери,
диск драјвери, печатачи, софтвери, апарати за
испраќање и примање на факсови, калкулатори и
апарати за обработка на документи
кл. 40  печатачки услуги
кл. 42   консултантски и советодавни услуги;
поврзани со компјутери, компјутерски системи,
компјутерски софтвер и за проектирање бизнис
компјутерски софтвер; програмирање компјутери;
лизинг, наем и изнајмување компјутери,
компјутерски системи и компјутерски софтвер; и
компјутерски услуги
(111) 13309

(151) 14/09/2007

(210) TM  2005/1027

(220) 23/12/2005
(181) 23/12/2015
(450) 30/12/2007

(732) Актифф доо-Скопје
Чаирска 68, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ   ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје

Trgovski marki
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(540)

ркање/, сода (раствор за перење /лукшија/), сода
за белење алишта, соли за белење, средства
за отстранување каменец /за домаќинството/,
стакла на автомобили (течности за перење
на автомобилските стакла, дамки (средства
за чистење на дамките), хартија (хартија за
триење), хартија за полирање /мазнење/, хартија
за шмирглање, чевли (креми за чевли), чистење
(производи за чистење), шампони и штирак за
мазнење (пеглање)

ONIX
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 белила /деколоранти/ за козметичка употреба,
бричење (производи за бричење), врзувачки
средства /анстригенси/ за козметичка употреба,
вулканска пепел за чистење, дезодорирачки
детергенти различни од оние што се користат
во медицината или во текот на производни
процеси, избелување (производи за избелување)
/алкалии/, јаглерод на терпентински топ, капење
(козметички препарати за капење), кожа (креми за
кожните производи), кожа (креми за чистење на
кожата), кожа (препарати за чистење на кожните
производи), лак (производи за отстранување на
лакот), лепила, шамичиња натопени во козметички
лосиони, масла за чистење, оживување на бои
(хемиски производи за оживување на боите)
за употреба во домаќинството, смекнувачи,
освежување (сапуни за освежување), отнување
на одводни цевки (препарати за отнување на
одводните цевки), перење алишта (правила за
перење), перење /чистење/ (производи за чистење
со триење), плавење, платно (брусно платно),
полирање (препарати за полирање), сапуни, сјај
(производи за постигнување сјај), скроб /шти–
ркање/, сода (раствор за перење /лукшија/), сода
за белење алишта, соли за белење, средства
за отстранување каменец /за домаќинството/,
стакла на автомобили (течности за перење
на автомобилските стакла), дамки (средства
за чистење на дамките), хартија (хартија за
триење), хартија за полирање /мазнење/, хартија
за шмирглање, чевли (креми за чевли), чистење
(производи за чистење), шампони и штирак за
мазнење (пеглање)
кл. 35   услуги при трговија на големо и мало со
белила /деколоранти/ за козметичка употреба,
бричење (производи за бричење), врзувачки
средства /анстригенси/ за козметичка употреба,
вулканска пепел за чистење, дезодорирачки
детергенти различни од оние што се користат
во медицината или во текот на производни
процеси, избелување (производи за избелување)
/алкалии/, јаглерод на терпентински топ, капење
(козметички препарати за капење), кожа (креми за
кожните производи), кожа (креми за чистење на
кожата), кожа (препарати за чистење на кожните
производи), лак (производи за отстранување на
лакот), лепила, шамичиња натопени во козметички
лосиони, масла за чистење, оживување на бои
(хемиски производи за оживување на боите)
за употреба во домаќинството, смекнувачи,
освежување (сапуни за освежување), отнување
на одводни цевки (препарати за отнување на
одводните цевки), перење алишта (правила за
перење), перење /чистење/ (производи за чистење
со триење), плавење, платно (брусно платно),
полирање (препарати за полирање), сапуни, сјај
(производи за постигнување сјај), скроб /шти–

Trgovski marki

(111) 13310
(210) TM  2005/1028

(151) 14/09/2007
(220) 26/12/2005
(181) 26/12/2015
(450) 30/12/2007

(732) Индустрија за млеко, млечни производи и
сокови „МЛЕКАРА” Акционерско друштво
ул. „Долнооризарски пат” бб, Битола, 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. 31  свежо овошје
кл. 32   безалкохолни овошни екстракти, безал–
кохолни пијалоци, вода /за пиење/, води за на
маса, газирани води, газирани води (производи за
подготвување газирани води), газирани пијалоци
(прашок за газирани пијалоци), газирани пијалоци
(таблети за газирани пијалоци), концентрати
на екстракти за подготвување напивки, ликери
(препарати за подготвување ликер), лимонада,
лимонада (сирупи за лимонада), минерални води
(производи за подготвување води), минерални
води /пијалоци/, мошт, мошт од грозје, овошни
напивки без алкохол, овошни сокови, пијалоци
(концетрати на екстракти за подготвување
пијалоци), пијалоци (сирупи за подготвување
пијалоци), пијалоци (состојки за подготвување
пијалоци) /безалкохолни напивки/, сода-вода,
сокови од растенија /напивки
(111) 13311

(151) 14/09/2007

(210) TM  2005/1029

(220) 26/12/2005
(181) 26/12/2015
(450) 30/12/2007

(732) Индустрија за млеко, млечни производи и
сокови „МЛЕКАРА” Акционерско друштво
ул. „Долнооризарски пат” бб, Битола, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.”Јани Лукровски” 5/1/32,
1000, Скопје

13311

398 Glasnik, 14/4, str. 322-419, dekemvri 2007 Skopje

(540)

(111) 13313

(151) 14/09/2007

(210) TM  2005/1031

(220) 26/12/2005
(181) 26/12/2015
(450) 30/12/2007

(732) Индустрија за млеко, млечни производи и
сокови „Млекара” Акционерско друштво
ул. „Долнооризарски пат” бб, Битола, MK

(591) во сите бои и комбинации

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

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 белтачини за прехрамбена употреба,
изматен шлаг, јогурт, казеин за исхрана, какаопутер, млеко, млеко (сурутка), млечни напивки
во кои преовладува млекото, млечни производи,
павлака /млечни производи/
кл. 30 замрзната павлака, какао со млеко,
кашички врз база на млеко за јадење, матена
павлака (производи за зацврснување на матена
павлака), пудинзи, сладолед, сладолед (прашок за
сладолед), сладолед (средства за зацврснување
на сладоледот), чоколадно млеко /напивка/,
чоколадо
(111) 13312

(540)

BIMILK
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29   белтачини за прехрамбена употреба,
изматен шлаг, јогурт, казеин за исхрана, какаопутер, млеко, млеко (сурутка), млечни напивки
во кои преовладува млекото, млечни производи,
павлака /млечни производи/
кл. 30 замрзната павлака, какао со млеко,
кашички врз база на млеко за јадење, матена
павлака (производи за зацврснување на матена
павлака), пудинзи, сладолед, сладолед (прашок за
сладолед), сладолед (средства за зацврснување
на сладоледот), чоколадно млеко /напивка/,
чоколадо

(151) 14/09/2007

(210) TM  2005/1030

(220) 26/12/2005
(181) 26/12/2015
(450) 30/12/2007

(732) Индустрија за млеко, млечни производи и
сокови „МЛЕКАРА” Акционерско друштво
ул. „Долнооризарски пат” бб, Битола, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ   ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје

(111) 13314

(151) 14/09/2007

(210) TM  2005/1039

(540)

(450) 30/12/2007

BIFRUIT
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 31 свежо овошје
кл. 32   безалкохолни овошни екстракти, безал–
кохолни пијалоци, вода /за пиење/, води за на
маса, газирани води, газирани води (производи за
подготвување газирани води), газирани пијалоци
(прашок за газирани пијалоци), газирани пијалоци
(таблети за газирани пијалоци), концентрати
на екстракти за подготвување напивки, ликери
(препарати за подготвување ликер), лимонада,
лимонада (сирупи за лимонада), минерални води
(производи за подготвување води), минерални
води /пијалоци/, мошт, мошт од грозје, овошни
напивки без алкохол, овошни сокови, пијалоци
(концетрати на екстракти за подготвување
пијалоци), пијалоци (сирупи за подготвување
пијалоци), пијалоци (состојки за подготвување
пијалоци) /безалкохолни напивки/, сода-вода,
сокови од растенија /напивки/

13312

(220) 27/12/2005
(181) 27/12/2015

(732) BOSNALIJEK, farmaceutska i hemijska industrija,
dionicko drustvo
Jukiceva 53, 71000 Sarajevo, BA
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  ул. „Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
(540)

ESSELIP FORTE
(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

Trgovski marki

Glasnik,

(111) 13315

(151) 14/09/2007

(210) TM  2005/1041

(220) 28/12/2005

14/4, str. 322-419, dekemvri 2007 Skopje 399

(540)

(181) 28/12/2015

(591) во сите бои и комбинации

(450) 30/12/2007

(551) индивидуална

(732) PODRAVKA prehrambena industrija d.d.

(510, 511)
кл. 7 машини за перење алишта, сушалки,
цедење (машини за цедење алишта) центрифуги
/машини/, машини за сушење алишта, валци
за валање алишта, валец за пеглање, машини
за валање, машини за пеглање, електрични
машини за мазнење (пеглање) алишта, машини
за отстранување дамки, дамки од алишта,
машини за миење садови, електрични маталки
за домаќинството, електрични мелници за
домаќинството, електрични мешалки, мачкалки,
машини за кујна /елктрични/, мешалки /електрични
апарати за ситнење и мешање намирници/,
мешалки /миксери/, машини за миксирање
храна, процесори за храна, електрични ножеви,
електрични ножици, мелници за кафе, острење
(машини за острење)

Ante Starcevica 32, HR-48000 Koprivnica, HR
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,  
АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

кл. 11   фрижидери, змрзнувачи, шпорети, скари,
рерни, микробранова печка, инсталации и
апарати за климатизација, вентилатори, шпорет
на гас, плочи за камин, плочи за греење, апарати
за прочистување на водата, електричен чајник,
машини за подготвување кафе, електрични греачи
на вода, прочистувачи за воздух, влажначи за
воздух, тостери, електрични калапи за колачиња,
тезги-ладилници, ладилници-витрини, кабини за
сушење

(591) зелена, бела, жолта, светло кафена, жолто
кафена, светло кафена-крем, кафена, црвена,
портокалова и сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29   супи; супи од месни концентрати; супи
од зеленчук (состојки од подготвување супи од
зеленчук); супи од зеленчук; месни супи (бујони)
(111) 13316

(151) 14/09/2007

(210) TM  2005/1043

(220) 30/12/2005

(111) 13318

(151) 14/09/2007

(210) TM  2005/1048

(181) 30/12/2015
(450) 30/12/2007
(732) BAUSCH & LOMB INCORPORATED
ONE BAUSCH & LOMB PLACE, ROCHESTER,
NEW YORK 14604, US
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ  Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(220) 30/12/2005
(181) 30/12/2015
(450) 30/12/2007

(732) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH
Max-Born-Strasse 4 22761 Hamburg, DE
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(540)

WEST PARK

ALREX

(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5  фармацевтски препарати и супстанци
(111) 13317

(151) 14/09/2007

(210) TM  2005/1047

(220) 30/12/2005

кл. 34  тутун, било преработен или непреработен;
цигари; пури; производи од тутун; супститути
(замена) за тутун, што не се за медицинска
употреба или за лекување; кибрити и производи
за пушачите

(181) 30/12/2015
(450) 30/12/2007
(732) Aktiebolaget Electrolux
SE-105 45 Stockholm, SE
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,  
АДВОКАТ  
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

Trgovski marki

13318
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(111) 13319

(151) 14/09/2007

(210) TM  2005/1049

(220) 30/12/2005

за апаратите што се активираат со монети или
жетони, регистар каси, машини за сметање и
опрема за обработка на податоци и компјутери,
апарати за гасење пожар; аудио миксери (миксети)
и појачани (со појачало), аудио миксери (миксети)
и сите други производи во класата 9

(181) 30/12/2015
(450) 30/12/2007
(732) BEHRINGER International GmbH
Hanns-Martin-Schleyer-Str.
Willich, DE

36-38,

D-47877

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

(111) 13376
(210) TM  2006/2

(151) 07/11/2007
(220) 04/01/2006
(181) 04/01/2016

(540)

(450) 30/12/2007
(732) Aktiebolaget Electrolux
SE-105 45 Stockholm, SE

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 апарати и инструменти, научни, поморски,
геодетски,
фотографски,
кинематографски,
оптички, за мерење, сигнализација, контрола,
(инспекција), спасување и настава, апарати и
инструменти за спроведување, вклучување,
трансформирање, акумулирање, регулирање
или контролирање на електрицитетот; апарати за
снимање, трансмисија и репродукција на звук или
слика, магнетски носачи на податоци; дискови
за снимање; автоматски машини и механизми
за апаратите што се активираат со монети или
жетони, регистар каси, машини за сметање и
опрема за обработка на податоци и компјутери,
апарати за гасење пожар; аудио миксери (миксети)
и појачани (со појачало), аудио миксери (миксети)
и сите други производи во класата 9
(111) 13320

(151) 14/09/2007

(210) TM  2005/1050

(220) 30/12/2005
(181) 30/12/2015
(450) 30/12/2007

(732) BEHRINGER International GmbH
Hanns-Martin-Schleyer-Str.
Willich, DE

36-38,

D-47877

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  ул. „Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
(540)

XENYX
(551)

индивидуална

(510, 511)
кл. 9 апарати и инструменти, научни, поморски,
геодетски,
фотографски,
кинематографски,
оптички, за мерење, сигнализација, контрола,
(инспекција), спасување и настава, апарати и
инструменти за спроведување, вклучување,
трансформирање, акумулирање, регулирање
или контролирање на електрицитетот; апарати
за снимање, трансмисија и репродукција на звук
или слика, магнетни носачи на податоци; дискови
за снимање; автоматски машини и механизми

13319

(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 7 машини за перење алишта, сушалки,
цедење (машини за цедење алишта), центрифуги
/машини/, машини за сушење алишта, валци за
валање алишта, валец за пеглање, машини за
валање, машини за пеглање, електрични машини
за мазнење (пеглање) алишта, машина за
отстранување дамки од алишта, машини за миење
садови, електрични маталки за домаќинството,
електрични
мелници
за
домаќинството,
електрични мешалки, мачкалки, машини за кујна
/електрични/, мешалки /електрични апарати
за ситнење и мешање намирници/, мешалки /
миксери/, машини за мeшање храна, процесори
за храна, електрични ножеви, електрични ножици,
мелници за кафе, острење (машини за острење)
кл. 11 фрижидери, замрзнувачи, шпорети, скари,
рерни, микробранова печка, инсталации и апарати
за климатизација, вентилатори, плински шпорет,
плочи на камин, плочи за греење, апарати за
прочистување на водата, електричен чајник,
машини за подготвување кафе, електрични греачи
за вода, прочистувачи за воздух, влажначи за
воздух, тостери, електрични калапи за колачиња,
тезги-ладилници, ладилници-витрини, кабини за
сушење
(111) 13370
(210) TM  2006/5

(151) 07/11/2007
(220) 05/01/2006
(181) 05/01/2016
(450) 30/12/2007

(732) ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju,
trgovinu i usluge, Zagreb
ul.”Marijana Cavica” br.1, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ   ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје

Trgovski marki

Glasnik,

(540)

KOJI MARGO JE TVOJ MARGO?

14/4, str. 322-419, dekemvri 2007 Skopje 401

(111) 13394

(151) 23/11/2007

(210) TM  2006/12

(220) 11/01/2006
(181) 11/01/2016
(450) 30/12/2007

(732) НЕБИ БЕЌИРИ

(551) индивидуална

ул. Вуковарска бр. 15-2/6 Скопје, MK

(510, 511)
кл. 29 маргарин, салата и масла

(540)

кл. 30  сос, мајонез и кечап
(111) 13375

DYNAMIC

(151) 07/11/2007

(210) TM  2006/7

(220) 06/01/2006
(181) 06/01/2016
(450) 30/12/2007

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 11 апарати за осветлување, греење, произ–
водство на пареа, варење (готвење), ладење,
сушење, вентилација, снабдување со вода и за
санитарни намени

(732) ИТАЛ ФУУД ИНДУСТРИ АД
ул. ГЕНЕРАЛ ДРАГОМИРОВ, N: 26A ШУМЕН
9700, BG
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ   ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(111) 13393

(151) 23/11/2007

(210) TM  2006/13

(220) 11/01/2006
(181) 11/01/2016
(450) 30/12/2007

(732) НЕБИ БЕЌИРИ
ул. Вуковарска бр. 15-2/6 Скопје, MK
(540)

TONS
(551) индивидуална

(591) портокалова, бела и зелена

(510, 511)

(551) индивидуална

кл. 7 машини и машински алати, мотори и
погонски машини (освен за сувоземни возила),
машински спојници и трансмисиски елементи
(освен за сувоземни возила), земјоделски направи,
инкубатори за јајца

(510, 511)
кл. 30  леб и производи од леб, двопек, препечен
леб со мирудии, крекери (тенки, суви солени
бисквити), брашно и подготовки направени од
жита, бисквити, пасти, колач, слатки и подготовки
од шеќер, крутони
(111) 13362

(151) 31/10/2007

(210) TM  2006/11

(220) 10/01/2006
(181) 10/01/2016
(450) 30/12/2007

(111) 13363

(151) 31/10/2007

(210) TM  2006/14

(220) 11/01/2006
(181) 11/01/2016
(450) 30/12/2007

(732) Друштво за трговија и услуги Е-Траде ДООЕЛ
увоз извоз Скопје
ул. Мито Хаџивасилев Јасмин бр. 50 1000
Скопје, MK

(732) BASF Agro B.V., Arnhem(NL), Zweigniederlassung
Wadensil,
Steinacherstrasse 101, 8804 Au, CH
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  ул.”Орце Николов”
155б, 1000, Скопје

(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  ул.”Орце Николов”
155б, 1000, Скопје
(540)

(540)

FORUM
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 пестициди, посебно препарати за уништување
бактерии, фунгициди, хербициди, инсектициди

Trgovski marki

(591) цревена, бела, црна и сива
(551) индивидуална

13363
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(510, 511)
кл. 7  електромеханички апарати за кујна (мешалки
за намирници, соковници, електрични мелници за
кафе итн.) и некои други апарати и инструменти
што се движат со електричен мотор
кл. 9   апаратура за снимање, пренос и репродукција
на звук и
слики; магнетски медиуми за податоци; дискови
за снимање звук; радио и тв приемници;
магнетни ленти (магентофони со магнетни
ленти); микрофони; модеми, монитори и опрема
за компјутери; ЛЦД монитори; програми за
сметачи; фотоапарати, дигитални фотоапарати;
печатачи за компјутер; правосмукалки (цевки
за правосмукалки); предаватели (телефонски
апарати); приемници (аудио, видео); ДВД;
процесори (централни единици за обработка);
разгласи; апарати за репродукција на звук; уреди
за сметање; сметачи; тастатура за сметачи;
телефонски жици; телефонски слушалки; мобилни
телефони; факс апарати; апарати и уреди за
фотокопирање, вклучително електростатски и
термнички апарати и уреди; џебни светилки;
батерии за џебни светилки; делови и опрема за
сите погоре наведени стоки

(111) 13361

(151) 31/10/2007

(210) TM  2006/20

(220) 12/01/2006
(181) 12/01/2016
(450) 30/12/2007

(732) Unilever N.V.
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  ул. „Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
(540)

ELASTOSILK
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3  сапуни; препарати за чистење; парфимерија;
етерични масла; дезодоранси и антиперспиранти;
препарати за нега на косата; обојувачи (колоранти)
за коса, фарби за коса, лосиони за капилари на
косата, препарати за виткање коса (правење
витки), шампони, кондиционери; спрејови за
коса, пудра за коса, препарати за обликување,
стилизирање на коса (hair dressings), лакови за
коса, пени за коса, глазури за коса, гелови за коса,
навлажнувачи за коса, течност за коса, третмани
за заштита на косата, третмани за сушење на
косата, масла за коса, тоник за коса, креми за
коса, препарати за бања и/или туш, немедицински
тоалетни препарати; препарати за нега на
кожата; козметика; претходно навлажнети или
импрегнирани перничиња   за чистење, тоалетни
шамичиња (хартии) или бришачи

кл. 11   бела техника; делови за бела техника;
уреди за греење и ладење
(111) 13365

(151) 31/10/2007

(210) TM  2006/15

(220) 11/01/2006
(181) 11/01/2016
(450) 30/12/2007

(732) BONES GROUP d.o.o.
Kumodraska 260, Beograd, YU
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје

(111) 13369

(151) 07/11/2007

(210) TM  2006/24

(220) 13/01/2006
(181) 13/01/2016

(540)

(450) 30/12/2007
(732) BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d.
Danica 5, 48000 Koprivnica, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ   ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје
(540)

KLOPIDEX
(551) индивидуална
(591) светло и темно зелена, бела
(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 5 лекови и фармацевтски производи

(510, 511)
кл. 3 крема за раце

13365

Trgovski marki

Glasnik,

14/4, str. 322-419, dekemvri 2007 Skopje 403

(111) 13368

(151) 07/11/2007

(111) 13421

(151) 23/11/2007

(210) TM  2006/25

(220) 13/01/2006

(210) TM  2006/137

(220) 08/02/2006

(181) 13/01/2016

(181) 08/02/2016

(450) 30/12/2007
(732) BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d.

(450) 30/12/2007
(732) T-Mobile International AG&Co.KG

Danica 5, 48000 Koprivnica, HR

Landgrabenweg 151 53227 Bonn, DE

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

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ  Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

(540)

VINER

SDA MUSIC

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 5 лекови и фармацевтски производи, пре–
парати со дејство на урогениталниот тракт и
половите хормони
(111) 13420

(151) 21/11/2007

(210) TM  2006/33

(220) 17/01/2006
(181) 17/01/2016
(450) 30/12/2007

(732) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also
trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје
(540)

AYGO
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 автомобили и структурни делови за истите
(111) 13367
(210) TM  2006/68

(151) 31/10/2007
(220) 25/01/2006
(181) 25/01/2016
(450) 30/12/2007

(732) WYETH a Delaware corporation
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 079400874, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати, имено орални
контрацептивни средства

Trgovski marki

кл. 9   апарати и инструменти, електрични,
електронски, оптички, за вагање, мерење,
сигнализација, контрола (инспекција) и настава
(вклучени во класата 9); апарати за снимање,
пренос, производство и репродукција на звук,
слика или податоци; машински-читливи носачи
на податоци; автоматски машини и механизми
за апарати што се задвижуваат со пара или со
жетон; регистар каси, сметачки машини, опрема
за обработка на податоци и компјутери
кл. 16  хартија, картон и производи од нив (вклучени
во класата 16); печатени работи; печатени и/
или жигосани, франкирани карти изработени од
картон или пластика; книговезачки материјал;
фотографии; канцелариски материјал; лепила
за канцелариска или куќна употреба; уметнички
материјали; четки и четкички за бојосување и
цртање; машини за пишување и канцелариски
реквизити (освен мебел); материјали за обука и
настава (освен апарати); пластични материјали
за пакување (вклучени во класата 16); печатарски
букви; клишеи
кл. 35 огласување; водење работи; деловно
управување; канцелариски работи
кл. 36   осигурување; финансиски работи;
парични (монетарни) работи; работи врзани за
недвижности
телекомуникации, дистрибуција и
кл. 38
изнајмување опрема за телекомуникации,
вклучително истата и за радио и телевизија
кл. 41   образовни услуги; подготвување обука,
разонода; спортски и културни активности;
издавање и објавување книги, весници и
други печатени материјали, како и соодветни
електронски медиуми (вклучувајки ЦД-РОМ и ЦДа)
кл. 42 компјутерско програмирање; дизајн и
развој на компјутерски хардвер и софтвер; услуги
со бази на податоци, имено изнајмување или
временски пристап за работа со бази на податоци,
како и собирање и испорака на податоци, вести и
информации; изнајмување опрема за обработка
на податоци и компјутери; проектирање и
планирање на телекомуникациска опрема,
планирање технички проекти

13421

404 Glasnik, 14/4, str. 322-419, dekemvri 2007 Skopje

(111) 13419

(151) 29/11/2007

(111) 13422

(151) 29/11/2007

(210) TM  2006/139

(220) 08/02/2006

(210) TM  2006/142

(220) 08/02/2006

(181) 08/02/2016

(181) 08/02/2016

(450) 30/12/2007

(450) 30/12/2007

(732) T-Mobile International AG&Co.KG

(732) T-Mobile International AG&Co.KG

Landgrabenweg 151 53227 Bonn, DE

Landgrabenweg 151 53227 Bonn, DE

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ  Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ  Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

(540)

SPEEDMANAGER

TMO

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 9   апарати и инструменти, електрични,
електронски, оптички, за вагање, мерење,
сигнализација, контрола (инспекција) и настава
(вклучени во класата 9); апарати за снимање,
пренос, производство и репродукција на звук,
слика или податоци; машински-читливи носачи
на податоци; автоматски машини и механизми
за апарати што се задвижуваат со пара или со
жетон; регистар каси, сметачки машини, опрема
за обработка на податоци и компјутери

кл. 9   апарати и инструменти, електрични,
електронски, оптички, за вагање, мерење, сиг–
нализација, контрола (инспекција) и настава
(вклучени во класата 9); апарати за снимање,
пренос, производство и репродукција на звук,
слика или податоци; машински-читливи носачи
на податоци; автоматски машини и механизми
за апарати што се задвижуваат со пара или со
жетон; регистар каси, сметачки машини, опрема
за обработка на податоци и компјутери

кл. 16 хартија, картон и производи од нив (вклучени
во класата 16); печатени работи; печатени и/
или жигосани, франкирани карти изработени од
картон или пластика; книговезачки материјал;
фотографии; канцелариски материјал; лепила
за канцелариска или куќна употреба; уметнички
материјали; четки и четкички за бојосување и
цртање; машини за пишување и канцелариски
реквизити (освен мебел); материјали за обука и
настава (освен апарати); пластични материјали
за пакување (вклучени во класата 16); печатарски
букви; клишеи

кл. 16  хартија, картон и производи од нив (вклучени
во класата 16); печатени работи; печатени и/
или жигосани, франкирани карти изработени од
картон или пластика; книговезачки материјал;
фотографии; канцелариски материјал; лепила
за канцелариска или куќна употреба; уметнички
материјали; четки и четкички за бојосување и
цртање; машини за пишување и канцелариски
реквизити (освен мебел); материјали за обука и
настава (освен апарати); пластични материјали
за пакување (вклучени во класата 16); печатарски
букви; клишеи

кл. 35 огласување; водење работи; деловно
управување; канцелариски работи

кл. 35   огласување; водење работи; деловно
управување; канцелариски работи

осигурување; финансиски работи;
кл. 36
парични (монетарни) работи; работи врзани за
недвижности

кл. 36   осигурување; финансиски работи;
парични (монетарни) работи; работи врзани за
недвижности

кл. 38   телекомуникации, дистрибуција и
изнајмување опрема за телекомуникации,
вклучително истата и за радио и телевизија

кл. 38   телекомуникации, дистрибуција и изнај–
мување опрема за телекомуникации, вклучително
истата и за радио и телевизија

кл. 41   образовни услуги; подготвување обука,
разонода; спортски и културни активности;
издавање и објавување книги, весници и
други печатени материјали, како и соодветни
електронски медиуми (вклучувајки ЦД-РОМ и ЦДа)

кл. 41 образовни услуги; подготвување обука,
разонода; спортски и културни активности;
издавање и објавување книги, весници и
други печатени материјали, како и соодветни
електронски медии (вклучувајки ЦД-РОМ и ЦД-а)

кл. 42   компјутерско програмирање; дизајн и
развој на компјутерски хардвер и софтвер;
услуги со бази на податоци, имено изнајмување
или временски пристап за работа со бази на
податоци, како и собирање и испорака на
податоци, вести и информации; изнајмување
опрема за обработка на податоци и компјутери;
проектирање и планирање на телекомуникациска
опрема,планирање технички проекти

13419

кл. 42 компјутерско програмирање; дизајн и
развој на компјутерски хардвер и софтвер; услуги
со бази на податоци, имено изнајмување или
временски пристап за работа со бази на податоци,
како и собирање и испорака на податоци, вести и
информации; изнајмување опрема за обработка
на податоци и компјутери; проектирање и
планирање на телекомуникациска опрема,
планирање технички проекти

Trgovski marki

Glasnik,

14/4, str. 322-419, dekemvri 2007 Skopje 405

(111) 13352

(151) 31/10/2007

(591) жолта, бела, црвена и црна

(210) TM  2006/198

(220) 20/02/2006

(551) индивидуална

(181) 20/02/2016

(510, 511)
кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго,
замена за кафе, брашно и производи од жито,
леб, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок за
печење, сол, сенф, оцет, сосеви (како мирудии),
мирудии; мраз

(450) 30/12/2007
(732) Друштво за транспорт, трговија и услуги МОНО
ТРЕЈД експорт-импорт ДОО Скопје
ДТЦ Мавровка, ламела C спрат 6/12 1000 Скопје,
MK

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

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  Ул. „Љубљанска’’ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

кл. 43  подготвување храна и пијалоци; привремено
сместување
(111) 13383
(210) TM  2006/218

(151) 09/11/2007
(220) 23/02/2006
(181) 23/02/2016
(450) 30/12/2007

(732) HERBALIFE INTERNATIONAL, INC.
1800 Century Park East Los Angeles, California
90067, US

(591) жолта, црвена, црна и бела

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

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго,
замена за кафе; брашно и производи од жито,
леб, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок за
печење, сол, сенф, оцет,сосови(како мирудии),
мирудии, мраз
кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалоци
кл. 43 подготвување храна и пијалоци; привремено
сместување
(111) 13354

(151) 31/10/2007

(210) TM  2006/200

(220) 20/02/2006
(181) 20/02/2016
(450) 30/12/2007

(732) Друштво за транспорт, трговија и услуги МОНО
ТРЕЈД експорт-импорт ДОО Скопје
ДТЦ Мавровка, ламела C спрат 6/12 1000 Скопје,
MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  Ул. „Љубљанска’’ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

(540)

(591) во сите бои и комбинации
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 сапуни; парфимерија, етерични масла,
козметички производи, лосиони за коса, производи
за нега на коса; пасти за заби; шампони, креми за
коса, лак за коса, гелови и помади; креми за лице,
лосиони, гелови, млека, маски, ексфолианти,
тонери и спрејови; лосиони за раце, креми, гелови
и стругачи; креми за тело, лосиони, сапуни, гелови,
ексфолианти, и спрејови; тоалетни потреби
за бричење, за мажи, мириси; ексфолианти и
стружачи /крпи/; производи за белење на кожата;
производи за нега на кожата
кл. 5 диететски супстанции; тревки, растителни
приправки, растителни чаеви, корења, пијалоци;
додатоци за храна; производи за нега на кожа;
нутриционистичка храна и додатоци; витамини и
минерали како додатоци во таблети, прашок, или
капсули; диететски производи
кл. 9   аудио и видео ленти, дискови, снимки;
персонални картички за идентификација и
картички за деловни сметки на правни лица;
електронски изданија
кл. 10  електронски уреди за проценка на здравјето
и состојбата на лугето; апарати за масажа
кл. 14 благородни метали и нивни легури и
производи изработени од нив или преслечени со
нив; накит; скапоцени камења; игли за вратоврски,

Trgovski marki

13383
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токи, приврзоци, неметални или од прецизни
метали; часовници за патување; спојувачи
на манжетни; часовници; делови и опрема за
гореспомнатите производи
кл. 16 печатени работи; печатени публикации;
пенкала; торби; каталози за производи, брошури,
и информативни флаери; книги и периодики
за човечкото задравје и состојба, контрола на
телесната тежина, диететски додатоци и храна,
работни можности, маркетинг планови и лични
достигнувања
кл. 21 куќни или кујнски апарати и садови за
домаќинство, порцелани и земјени садови;
кригли, чаши, стакларија, кутии за таблети, кутии
за прашкасти или рефус прехранбени производи,
инструменти за мешање

(111) 13384

(151) 09/11/2007

(210) TM  2006/219

(220) 23/02/2006
(181) 23/02/2016
(450) 30/12/2007

(732) HERBALIFE INTERNATIONAL, INC.
1800 Century Park East Los Angeles, California
90067, US
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ   ул. ”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје
(540)

кл. 25  облека, чевли и капи
кл. 28  играчки, полнети играчки, пластични фигури
што се играчки, игри и работи за играње
кл. 29 храна и брза готова храна направена од
преработено масло, масти, и ореви, лесници,
бадеми; диететски додатоци во прашок, капсули,
или таблети направени од преработени масла,
масти, и зрнесто овошје; брза готова храна, брза
готова храна што содржи печено/пржено зрнесто
овошје, суво зрнесто овошје, печени соини зрна;
брза готова храна што содржи протеини, протеини
во прашок за човечка употреба; растителни
приправки
кл. 30   кафе, чоколадо и чај како пијалоци; чај,
кафе, чоколадо, какао; готова брза храна; готова
брза храна /залаци/; прашок за подготовка на
пијалоци; растителни приправки
кл. 31   свежи растителни приправки (не за
медицинска употреба), морски растенија, печурки,
кора од дрво, природни растенија и цветови,
семиња, корења, и луковици
кл. 32
минерали и газирана вода и други
безалкохолни пијалоци, овошни пијалоци и овосни
џусеви и други приправки за правење напитоци;
готови за пиење напитоци, концентрати, или
прашок за безалкохолни пијалоци; мешавина
прашок за напитоци; напитоци и безалкохолни
пијалоци
кл. 35   огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи;
услуги за помош на други во директен маркетинг,
огласување, создавање на водачи (лидери),
анализа /обработка/ на нарачки, и плаканја;
електронска дата на управување, услуги во врска
со со контрола на телесна тежина, човеково
здравје и состојба, повеќестепен маркетинг, и
развој на мали претпријатија

13383

(591) во сите бои и комбинации
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3   сапуни; парфимерија, етерични масла,
козметички производи, лосиони за коса, производи
за нега на коса; пасти за заби; шампони, креми за
коса, лак за коса, гелови и помади; креми за лице,
лосиони, гелови, млека, маски, ексфолианти,
тонери, и спрејови; лосиони за раце, креми, гелови
и стругачи; креми за тело, лосиони, сапуни, гелови,
ексфолианти, и спрејови; тоалетни потреби
за бричење, за мажи, мириси; ексфолианти и
стружачи /крпи/; производи за белење на кожата;
производи за нега на кожата
кл. 5 диететски супстанции; тревки, растителни
приправки, растителни чаеви, корења, пијалоци;
додатоци за храна; производи за нега на кожа;
нутриционистичка храна и додатоци; витамини и
минерали како додатоци во таблети, прашок, или
капсули; диететски производи
кл. 9 аудио и видео ленти, дискови, снимки;
персонални картички за идентификација и
картички за деловни сметки на правни лица;
електронски изданија
кл. 10 електронски уреди за проценка на здравјето
и состојбата на лугето; апарати за масажа
кл. 14   благородни метали и нивни легури и
производи изработени од нив или преслечени со
нив; накит; скапоцени камења; игли за вратоврски,
токи, приврзоци, неметални или од прецизни
метали; часовници за патување; спојувачи
на манжетни; часовници; делови и опрема за
гореспомнатите производи

кл. 41   образовна програма и тренинг во врска
со контрола на тежина и човеково здравје и
состојба; образовна и тренинг програма во врска
со повеќестепен маркетинг и развој на мали
претпријатија

кл. 16 печатени работи; печатени публикации;
пенкала; торби; каталози за производи, брошури,
и информативни флаери; книги и периодики
за човечкото задравје и состојба, контрола на
телесната тежина, диететски додатоци и храна,
работни можности, маркетинг планови и лични
достигаувања

кл. 42   подготвување и дизајнирање на веб
проктор во врска со контрола на човеково здравје
и состојба, повеќестепен маркетинг, и развој на
мали претпријатија

кл. 21   куќни или кујнски апарати и садови за
домаќинство, порцелани и земјени садови;
кригли, чаши, стакларија, кутии за таблети, кутии
за прашкасти или рефус прехранбени производи,
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инструменти за мешање

(551) индивидуална

кл. 25  облека, чевли и капи

(510, 511)

кл. 28 играчки, полнети играчки, пластични фигури
што се играчки, игри и работи за играње

кл. 3   сапуни; детерѓенти; препарати за белење,
препарати за чистење; парфимерија, тоалетна
вода, лосиони за после бричење, колонски води;
етерични масла; производи за ароматерапија,
што не се за медицинска употреба; препарати
за масажа, што не се за медицинска употреба;
дезодоранси и антиперспиранти; препарати за
нега на скалпот и косата; шампони и кондиционери;
средства за боење на косата; производи за
обликување на косата; пасти за заби; течност за
освежување на устата, што не се за медицинска
употреба; препарати за нега на устата и забите;
немедицински тоалетни препарати; препарати за
капење и туширање; препарати за нега на кожата;
масла, креми и лосиони за кожата; препарати
за бричење; препарати за пред и за после
бричење; препарати за депилирање; препарати
за потемнување (поцрнување) на сонце и за
заштита од сонце; козметика; препарати за
мејк-ап и отстранување на мејк-апот; петролеум
желе; препарати за нега на усните; талк пудра;
памучна волна, памучни стапчиња; козметички
перничиња (подлошки), тоалетни шамичиња
(хартии) или бришачи; претходно навлажнети или
импрегнирани перничиња (подлошки) за чистење,
тоалетни шамичиња (хартии) или бришачи; маски
за разубавување (убавина), фацијални пакувања

кл. 29   храна и брза готова храна направена од
преработено масло, масти, и ореви, лесници,
бадеми; диететски додатоци во прашок, капсули,
или таблети направени од преработени масла,
масти, и зрнесто овошје; брза готова храна, брза
готова храна што содржи печено/пржено зрнесто
овошје, суво зрнесто овошје, печени соини зрна;
брза готова храна што содржи протеини, протеини
во прашок за човечка употреба; растителни
приправки
кл. 30   кафе, чоколадо и чај како пијалоци; чај,
кафе, чоколадо, какао; готова брза храна; готова
брза храна /залаци/; прашок за подготовка на
пијалоци; растителни приправки
кл. 31   свежи растителни приправки (не за
медицинска употреба), морски растенија, печурки,
кора од дрво, природни растенија и цветови,
семиња, корења, и луковици
минерали и газирана вода и други
кл. 32
безалкохолни пијалоци, овошни пијалоци и овосни
џусеви и други приправки за правење напитоци;
готови за пиење напитоци, концентрати, или
прашок за безалкохолни пијалоци; мешавина
прашок за напитоци; напитоци и безалкохолни
пијалоци
кл. 35
огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи;
услуги за помош на други во директен маркетинг,
огласување, создавање на водачи (лидери),
анализа /обработка/ на нарачки, и плаканја;
електронска дата на управување, услуги во врска
со со контрола на телесна тежина, човеково
здравје и состојба, повеќестепен маркетинг, и
развој на мали претпријатија
кл. 41 образовна програма и тренинг во врска
со контрола на тежина и човеково здравје и
состојба; образовна и тренинг програма во врска
со повеќестепен маркетинг и развој на мали
претпријатија
кл. 42 подготвување и дизајнирање на веб прок–
тор во врска со контрола на човеково здравје и
состојба, повеќестепен маркетинг, и развој на
мали претпријатија
(111) 13364

(151) 29/10/2007

(210) TM  2006/237

(220) 28/02/2006
(181) 28/02/2016
(450) 30/12/2007

(732) UNILEVER N.V.
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  ул. „Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
(540)

(111) 13249

(151) 04/09/2007

(210) TM  2006/763

(220) 25/07/2006
(181) 25/07/2016
(450) 30/12/2007

(732) Друштво за производство на мелнички,
пекарски и слаткарски производи, промет
на големо и мало, увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД
Скопје
ул. Васил Горгов бр.11, 1000 Скопје, MK
(740) БИЛЈАНА   ПАНОВА, адвокат Ул.”Васил Ѓоргов”
бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје
(540)

APPETISSIMO
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30  брашно и производи од жито, леб, меласа,
квасец, прашок за печење
(111) 13248
(210) TM  2006/805

(151) 04/09/2007
(220) 09/08/2006
(181) 09/08/2016
(450) 30/12/2007

(732) КОКТЕЛ-ТРЕЈД Д.О.
с. Г. Речица-Тетово, MK

LUX PEARL GLOW
Trgovski marki
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(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3  паста за заби
(111) 13244

(151) 04/09/2007

(210) TM  2006/1121

(220) 22/11/2006
(181) 22/11/2016

(591) црвена, жолта, сина, црна, бела, сива
(551) индивидуална

ул. „Мајaковски” бр. 32, 1000 Скопје, MK

(510, 511)
кл. 32   пиво, минерална и сода водa и други
безалкохолни пијалоци од овошје и овошни
сокови; сирупи и други препарати за производство
пијалоци
(111) 13247
(210) TM  2006/1047

(450) 30/12/2007
(732) Стеван Горгиевски
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(151) 04/09/2007
(220) 30/10/2006
(181) 30/10/2016
(450) 30/12/2007

(732) ОХИС ПРОИЗВОДСТВО ДООЕЛ, СКОПЈЕ
Првомајска б.б., MK
(540)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5  безглутенски диететски суспстанци
кл. 16  промотивни работи
кл. 25  облека, покривки за глава, обувки
кл. 32   безглутенски пиво; препарати за подгот–
вување безглутенски пијалоци
(111) 13408

(151) 15/11/2007

(210) TM  2007/181

(220) 23/02/2007

(591) црвена, сина, зелена, жолта, црна, сива, бела

(181) 23/02/2017

(551) индивидуална

(450) 30/12/2007

(510, 511)

(732) КО-ПЕР ДООЕЛ

кл. 3   средства за белење и други супстанции
за перење, одмастување , дезодорирање ,
дезинфекција
(111) 13245

(151) 04/09/2007

(210) TM  2006/1108

(220) 15/11/2006

П.Ф. 77, С. Криволак, 1440 Неготино, MK
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ  Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

CORONA

(181) 15/11/2016
(450) 30/12/2007
(732) Друштво
за
производство,
трговија,
угостителство и услуги ДАРД КОЗМЕТИКС
ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
ул.„Антон Попов” бр.163/3-6, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 11 апарати за осветлување, греење, произ–
водство на пареа, варење (готвење), ладење,
сушење, вентилација, снабдување со вода и за
санитарни намени

(540)

13247

Trgovski marki
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(151) 15/10/2007

(210) TM  2007/219
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(181) 07/03/2017
(450) 30/12/2007
(732) Миле Ѓошевски;
Дарко Гелев and
Зоран Матлиевски
бул. Партизански одреди 99-1/2 1000 Скопје,
MK; ул.Иван Милутиновиќ 14/9, 1000 Скопје,
MK and ул.Славеј Планина 48,6000 Охрид, MK
(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат
Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје

бул.

(540)

(591) зелена, бела, сива, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
изнајмување рекламен простор, огла–
кл. 35
сување/рекламирање/, рекламирање по пат на
телевизија, телевизиски реклами.
кл. 38   телекомуникации, емитување телевизиски
програми,
кабелска
телевизија,телевизиски
емисии, сателитски пренос
кл. 41   забава преку телевизија, телевизиски про–
грами (производство на радио и-)

Trgovski marki
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PREGLEDI
PREGLED NA TRGOVSKI MARKI SPORED ME|UNARODNATA KLASIFIKACIJA NA TRGOVSKITE
MARKI
(510) kod po Me|unarodnata klasifikacija na trgovski marki (Ni~enska)
(111) registarski broj na dokumentot

(510)		

(111)

кл.1

13185
13228
13253
13323
13344
13345

кл. 2

13308
13323

кл. 3

13155
13245
13246
13247
13267
13268
13272
13275
13277
13279
13285
13307
13309
13325
13335
13336
13339
13340
13361
13364
13365
13374
13382
13383
13384

кл. 4

13229
13331

кл. 5

13153
13155
13159
13167
13182
13194

Pregledi

(510)		

(111)

13195
13196
13197
13223
13224
13239
13240
13241
13243
13244
13253
13271
13273
13277
13292
13299
13301
13307
13314
13316
13335
13336
13337
13338
13353
13355
13358
13359
13360
13362
13367
13368
13369
13371
13372
13373
13374
13380
13381
13383
13384
13385
кл.6

13174

(510)		

(111)

кл. 7

13168
13317
13344
13345
13347
13363
13376
13393

кл. 8

13269
13270

кл. 9

13157
13161
13179
13180
13181
13251
13258
13263
13280
13285
13308
13319
13320
13323
13324
13326
13346
13347
13350
13351
13363
13383
13384
13398
13419
13421
13422

кл. 10

13301
13357
13383
13384
Trgovski marki

Glasnik,

(510)		

кл. 11

кл. 12

кл. 14

кл. 16

Trgovski marki

(111)

13168
13257
13317
13344
13345
13347
13363
13376
13394
13408
13175
13176
13348
13356
13400
13420
13179
13180
13181
13279
13285
13383
13384
13413
13153
13179
13180
13181
13208
13218
13233
13234
13235
13236
13237
13238
13244
13246
13251
13263
13269
13270
13277
13306
13308
13321
13323
13326
13343
13379
13383
13384
13386
13399
13401

(510)		

14/4, str. 322-419, dekemvri 2007 Skopje 411
(111)

(510)		

13418
13419
13421
13422
кл. 17

13185
13323

кл. 18

13170
13171
13269
13270
13279
13285
13300

кл. 19

13185
13266
13323

кл. 20

13226
13297
13347

кл. 21

13151
13269
13270
13357
13383
13384

кл. 22

13269
13270

кл. 24

13222
13272
13285
13357

кл. 25

13160
13170
13171
13172
13177
13178
13221
13222
13244
13269
13270
13272
13279
13285
13286
13287
13288
13289

(111)

13300
13383
13384
13402
кл. 28

13179
13180
13181
13285
13348
13383
13384
13413

кл. 29

13156
13227
13264
13265
13274
13281
13282
13283
13296
13311
13313
13315
13322
13327
13329
13330
13333
13334
13370
13383
13384
13410
13411
13412

кл. 30

13156
13158
13162
13163
13183
13188
13189
13190
13191
13192
13198
13199
13200
13201
13202
13203
13204
13205
Pregledi
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(510)		

(111)

13206
13207
13209
13210
13211
13212
13213
13214
13215
13216
13217
13225
13227
13242
13249
13252
13254
13264
13265
13276
13295
13311
13313
13322
13327
13333
13334
13335
13336
13349
13352
13354
13370
13374
13375
13377
13383
13384
13395
13396
13397
кл. 31

кл. 32

Pregledi

(510)		

(510)		

13219
13227
13244
13248
13269
13270
13274
13276
13284
13290
13310
13312
13327
13328
13352
13354
13383
13384
13415
кл.33

кл. 34

13227
13271
13310
13312
13322
13327
13329
13330
13383
13384
13151
13162
13163
13169

(111)

кл. 35

13154
13165
13166
13184
13304
13305
13387
13388
13389
13390
13391
13392
13403
13404
13405
13406
13407
13415
13193
13220
13230
13250
13269
13270
13293
13294
13298
13303
13318
13332
13415
13416
13417
13152
13153

(111)

13155
13160
13178
13179
13180
13181
13208
13218
13256
13263
13264
13269
13270
13271
13285
13291
13297
13300
13308
13309
13326
13341
13348
13366
13378
13383
13384
13386
13399
13400
13401
13414
13419
13421
13422
кл. 36

13164
13179
13180
13181
13231
13232
13233
13234
13235

кл. 36

13236
13237
13238
13255
13263
13342
13409
13414
13419
13421
13422
Trgovski marki

Glasnik,

(510)		

кл. 37

(111)

13179
13180
13181
13266
13297
13308
13347
13400

кл. 38

13152
13173
13179
13180
13181
13251
13263
13278
13341
13419
13421
13422

кл. 39

13151
13262
13263
13269
13270

кл. 40

13222
13261
13308
13321
13323
13366
13379
13418

        кл. 41

Trgovski marki

13152
13173
13179
13180
13181
13208
13251
13260
13263
13269
13270
13302
13321
13323
13326
13341
13366
13383
13384
13386

(510)		
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(111)

(510)		

(111)

13398
13419
13421
13422
кл. 42

13179
13180
13181
13218
13259
13263
13302
13308
13321
13323
13326
13366
13383
13384
13398
13399
13401
13402
13419
13421
13422

кл. 43

13183
13269
13270
13272
13274
13333
13334
13352
13354
13366

кл. 45

13179
13180
13181
13366
13402

Pregledi
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PREGLED PO NOSITELI NA TRGOVSKI MARKI
(732)
(111)
210

nositel na pravoto na trgovska marka
registarski broj na dokumentot
broj na prijavata

“Monopol” Preduzece za trgovinu na veliko i malo
13306

MK/T/ 2005/780

AKTIEBOLAGET ELECTROLUX
13168
MK/T/ 2005/947

“Torlak” Institut za imunologiju i virusologiju
13358
MK/T/ 2005/458

Aktiebolaget Electrolux
13317
13376

“ЛОБИ” ДООЕЛ
13343

Allergan, Inc.
13273

MK/T/ 2001/927

MK/T/ 2005/1047
MK/T/ 2006/2
MK/T/ 2005/629

ABTEI PHARMA-VERTRIEBS GmbH
13381
MK/T/ 2004/596

AMCOL INTERNATIONAL CORPORATION
13185
MK/T/ 2004/62

Advanced Medical Optics Uppsala AB
13301
MK/T/ 2005/769

American Home Products Corporation, a Delaware
corporation
13243
MK/T/ 2002/137

Advanced Micro Devices, Inc.
13346
13324
13161

MK/T/ 2005/396
MK/T/ 2005/567
MK/T/ 2005/922

Aerogroup International, Inc.
13300

MK/T/ 2005/762

Akcionersko drustvo za proizvodnju konditorskih
proizvoda “SOKO-NADA STARK” Beograd
13205
MK/T/ 2005/884
13203
MK/T/ 2005/886
13202
MK/T/ 2005/887
13190
MK/T/ 2005/888
13189
MK/T/ 2005/889
13188
MK/T/ 2005/890
13207
MK/T/ 2005/891
13191
MK/T/ 2005/892
13206
MK/T/ 2005/894
13192
MK/T/ 2005/895
13216
MK/T/ 2005/896
13201
MK/T/ 2005/897
13200
MK/T/ 2005/898
13199
MK/T/ 2005/899
13225
MK/T/ 2005/901
13212
MK/T/ 2005/902
13211
MK/T/ 2005/903
13210
MK/T/ 2005/905
13209
MK/T/ 2005/906
13215
MK/T/ 2005/907
13214
MK/T/ 2005/908
13213
MK/T/ 2005/909
13204
MK/T/ 2005/885
13217
MK/T/ 2005/893
13198
MK/T/ 2005/900

Pregledi

American-Cigarette Company (Overseas) Limited
13332
MK/T/ 2001/566
AS d.o.o.
13158
13156

MK/T/ 2005/847
MK/T/ 2005/848

Austria Tabak GmbH & Co. KG
13293
13294

MK/T/ 2005/747
MK/T/ 2005/748

BALENCIAGA
13279

MK/T/ 2005/716

BASF Agro B.V., Arnhem(NL), Zweigniederlassung
Wadensil,
13362
MK/T/ 2006/11
BAUSCH & LOMB INCORPORATED
13316
MK/T/ 2005/1043
BEHRINGER International GmbH
13319
MK/T/ 2005/1049
13320
MK/T/ 2005/1050
BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d.
13369
MK/T/ 2006/24
13368
MK/T/ 2006/25
BONES GROUP d.o.o.
13365

MK/T/ 2006/15

BOSNALIJEK, farmaceutska i hemijska industrija,
dionicko drustvo
13314
MK/T/ 2005/1039
Trgovski marki

Glasnik,
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British American Tobacco (Brands) Inc.
13220
MK/T/ 2005/946

Genzyme Corporation
13299

MK/T/ 2005/761

BUSINESS HOUSE International Company
13374
MK/T/ 2003/684

Google Inc.
13401
13399
13402

MK/T/ 2005/980
MK/T/ 2005/981
MK/T/ 2005/982

CASTROL LIMITED
13229

MK/T/ 2005/958

CENTURY 21 REAL ESTATE LLC
13234
MK/T/ 2005/862
13233
MK/T/ 2005/863
COLDWELL BANKER CORPORATION, a Delaware
corporation
13235
MK/T/ 2005/836
13236
MK/T/ 2005/837
13237
MK/T/ 2005/838
13238
MK/T/ 2005/839
ConAgra Foods Packaged Foods Company, Inc.
13296
MK/T/ 2005/750
DAIKIN INDUSTRIES, LTD a corporation duly
organized and existing under the laws of Japan
13344
MK/T/ 2005/639
13345
MK/T/ 2005/649
Deutsche Telekom AG
13263

MK/T/ 2004/912

Dow AgroSciences LLC (Delaware limited liability
company)
13292
MK/T/ 2005/746
DR. THEISS NATURWAREN GmbH
13336
MK/T/ 2004/961
13335
MK/T/ 2004/962
Dr.Reddy’s Laboratories LTD.
13372
13371
13373

MK/T/ 2005/821
MK/T/ 2005/823
MK/T/ 2005/824

DROGA KOLINSKA zivilska industrija
13151
MK/T/ 2005/844
ERA Franchise Systems, Inc. , a Delaware
corporation
13232
MK/T/ 2005/928
13231
MK/T/ 2005/931
G.G. Properties, Ltd
13326

MK/T/ 2001/839

GENERAL MOTORS CORPORATION a corporation
organized and ezisting under the laws of the State
of Delaware
13356
MK/T/ 2005/466
Trgovski marki

HERBALIFE INTERNATIONAL, INC.
13383
MK/T/ 2006/218
13384
MK/T/ 2006/219
Hitachi-LG Data Storage, Inc.
13157

MK/T/ 2005/945

IMMUNEX CORPORATION
13159

MK/T/ 2005/942

Immunex Corporation(Corporation of Washington
State)
13359
MK/T/ 2005/978
13360
MK/T/ 2005/979
Imperial Chemical Industries PLC.
13321
MK/T/ 2005/815
13323
MK/T/ 2005/816
Industrias Pampero, C.A.
13304
13305

MK/T/ 2005/774
MK/T/ 2005/775

Intel Corporation, (a Delaware Corporation)
13280
MK/T/ 2005/718
KAMENITZA AD
13269
13270
KT & G CORPORATION
merchants)
13193

MK/T/ 2005/575
MK/T/ 2005/576
(manufacturers

and

MK/T/ 2005/956

LA VIE EN ROSE INTERNATIONAL INC.
13221
MK/T/ 2005/974
13177
MK/T/ 2005/975
13178
MK/T/ 2005/976
13160
MK/T/ 2005/977
LEVI STRAUSS & CO. , a Delaware Corporation
13172
MK/T/ 2005/952
13171
MK/T/ 2005/953
13170
MK/T/ 2005/954
Lidl Stiftung & Co. KG
13357

MK/T/ 2005/459

MDP “NIRS” Srpski Brod, ZDP Rafinerija ulja Modrica
p.o.
13228
MK/T/ 2005/951
Pregledi
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MERCK & CO., Inc., a New Jersey corporation
13355
MK/T/ 2005/291
13353
MK/T/ 2005/292
MITAC INTERNATIONAL CORP. (a corporation
incorporated under the laws of Taiwan, R.O.C.)
13351
MK/T/ 2005/990
13350
MK/T/ 2005/991
Mitsubishi Jidosha Kogyo Kabushiki Kaisha
13175
MK/T/ 2005/923
13176
MK/T/ 2005/924

SmithKline Beecham (Cork) Limited
13223
MK/T/ 2005/932
13197
MK/T/ 2005/933
13224
MK/T/ 2005/934
13196
MK/T/ 2005/935
13195
MK/T/ 2005/936
SmithKline Beecham p.l.c.
13167

MK/T/ 2005/792

Societe des Produits NESTLE S.A.
13163
MK/T/ 2005/880
13162
MK/T/ 2005/881

Pfizer Products Inc.
13380

MK/T/ 2005/871

PODRAVKA
13330
13329

THE COCA - COLA COMPANY
13219

MK/T/ 2005/957

MK/T/ 2005/190
MK/T/ 2005/191

The Coca-Cola Company
13169

MK/T/ 2005/788

PODRAVKA prehrambena industrija d.d.
13315
MK/T/ 2005/1041
Qingdao Haier Investment Development Co., Ltd,
13347
MK/T/ 2000/1413
Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH
13318
MK/T/ 2005/1048
RICOH COMPANY, LTD.
13255
13256
13257
13258
13259
13260
13261
13262
S.C. JOHNSON & SON, INC.
13182

MK/T/ 2004/101
MK/T/ 2004/102
MK/T/ 2004/106
MK/T/ 2004/108
MK/T/ 2004/114
MK/T/ 2004/115
MK/T/ 2004/116
MK/T/ 2004/117
MK/T/ 2004/75

The Concentrate Manufacturing Company of Ireland
also trading as Seven-Up International
13328
MK/T/ 2003/576
THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY
13400
MK/T/ 2005/992
The Procter & Gamble Company
13307
MK/T/ 2005/782
Time Warner Inc. (a Delaware Corporation)
13251
MK/T/ 2005/850
T-Mobile International AG&Co.KG
13421
MK/T/ 2006/137
13419
MK/T/ 2006/139
13422
MK/T/ 2006/142
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading
as TOYOTA MOTOR CORPORATION)
13420
MK/T/ 2006/33

SAPONIA kemiska, prehranbena i farmaceutska
industrija d.d. Osijek
13275
MK/T/ 2005/695

TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION, a
Delaware corporation
13173
MK/T/ 2005/937

SEBA DIS TICARET VE NAKLIYAT ANONIM
SIRKETI
13250
MK/T/ 2003/301

UNILEVER N.V.
13325

Seven For All Mankind, LLC, a Delaware limited
liability company
13286
MK/T/ 2005/734
13287
MK/T/ 2005/735
13288
MK/T/ 2005/736
13289
MK/T/ 2005/737
SFERA JOVEN, S.A.
13285
Pregledi

MK/T/ 2005/733

Unilever N.V.
13361
UNILEVER N.V.
13364

MK/T/ 2005/496
MK/T/ 2006/20
MK/T/ 2006/237

Verizon Trademark Services LLC
13179
MK/T/ 2005/826
13180
MK/T/ 2005/827
13181
MK/T/ 2005/828
Trgovski marki

Glasnik,

Wm. WRIGLEY Jr. Company
13295

MK/T/ 2005/749

WYETH a Delaware corporation
13367
MK/T/ 2006/68
13241
MK/T/ 2005/927
13239
MK/T/ 2005/929
13240
MK/T/ 2005/930
Xerox Corporation
13308
YILDIZ HOLDING A.S.
13277

MK/T/ 2005/1026
MK/T/ 2005/702
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ГРИГОРИС
МИКРОГЕВМАТА
АКЦИОНЕРСКО
ИНДУСТРИСКО И ТРГОВСКО ДРУШТВО со
прехрамбени производи АБЕЕ (А.Д)
13333
MK/T/ 2005/789
13334
MK/T/ 2005/790
ДИМОВСКИ Ѓорѓи
13152

MK/T/ 2005/940

ДОО “ЗЛАТИС И ДР”
13153

MK/T/ 2005/817

ДПТУ “КВАТРО” ДОО АНА И ДРУГИ
13276
MK/T/ 2005/701

ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju, trgovinu
i usluge
13281
MK/T/ 2005/725
13282
MK/T/ 2005/726
13283
MK/T/ 2005/727

ДПТУ “РЕНОВА” ДОО експорт-импорт
13266
MK/T/ 2005/564

ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju, trgovinu
i usluge, Zagreb
13370
MK/T/ 2006/5

Друштво за консалтинг финансии и медија РЗ
ИНФОРМЕДИА ДОО
13386
MK/T/ 2005/961

АД Градски Трговски Центар Скопје
13398
MK/T/ 2005/955

Друштво за консалтинг, финансии и медија, Р 3
дооел
13208
MK/T/ 2003/891

Актифф доо-Скопје
13309

MK/T/ 2005/1027

Акционерско друштво “КАРФОВЕЛОНОПИИА
ТАРОС А.Д. БРАЌА ЅИУМАКИ” од Ларисa
13174
MK/T/ 2005/938
АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ
И РЕОСИГУРУВАЊЕ “КЈУБИ МАКЕДОНИЈА” СКОПЈЕ
13409
MK/T/ 2005/920
Акционерско друштво за производство и промет
на вино ВИНАРСКА ВИЗБА-ТИКВЕШ експортимпорт АД-КАВАДАРЦИ
13290
MK/T/ 2005/742
13166
MK/T/ 2005/962
13165
MK/T/ 2005/963
13184
MK/T/ 2005/964
13403
MK/T/ 2005/965
13407
MK/T/ 2005/966
13406
MK/T/ 2005/967
13404
MK/T/ 2005/968
13405
MK/T/ 2005/969
АТЛАНТИК КОМЕРЦ БОЖИДАР ДООЕЛ
13413
MK/T/ 2004/33
БИОВЕТ АД Пештера
13271
MK/T/ 2005/598
ГАЛЕНИКА АД Београд
13253
MK/T/ 2002/579
Trgovski marki

Дрога Колинска дооел Скопје
13377
MK/T/ 2004/456

Друштво за обука тренинг и едукација
Интернационална асоцијација за обезбедување и
заштита Македонија Дооел
13302
MK/T/ 2005/770
Друштво за производство, промет и услуги СТАР
ГРУП ДОО експорт-импорт
13246
MK/T/ 2005/358
Друштво за производство и промет на хемиски и
козметички производи ЕЛБИЈОР Павлина ДООЕЛ
увоз-извоз Скопје
13385
MK/T/ 2005/820
Друштво за производство и трговија со текстил
и текстилни производи СЕМАК ФЕШН КОМПАНИ
КД
13222
MK/T/ 2005/795
Друштво за производство на мелнички, пекарски
и слаткарски производи, промет на големо и мало,
увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје
13249
MK/T/ 2006/763
Друштво
за
производство,
внатрешна
и
надворешна трговија МЕДИКУС ХЕЛП ДООЕЛ
Скопје
13382
MK/T/ 2004/811
Pregledi

418 Glasnik, 14/4, str. 322-419, dekemvri 2007 Skopje

Друштво за производство, трговија и услуги на
големо и мало МУЛТИПРОМ Добре и др. ДОО
експорт-импорт - Скопје
13252
MK/T/ 2000/1378
Друштво за производство, трговија и услуги на
големо и мало МУЛТИПРОМ ДООЕЛ
13397
MK/T/ 2005/984
13396
MK/T/ 2005/985
13395
MK/T/ 2005/987
Друштво за производство, трговија и услуги
РИМЕС ПЛУС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
13274
MK/T/ 2005/633
Друштво за производство, трговија, угостителство
и услуги ДАРД КОЗМЕТИКС ДООЕЛ експортимпорт Скопје
13245
MK/T/ 2006/1108
Друштво за транспорт, трговија и услуги МОНО
ТРЕЈД експорт-импорт ДОО Скопје
13352
MK/T/ 2006/198
13354
MK/T/ 2006/200

КАМ ДОО Скопје, Друштво за трговија на мало и
големо
13254
MK/T/ 2002/645
КОКТЕЛ-ТРЕЈД Д.О.
13248

MK/T/ 2006/805

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
13414
MK/T/ 2004/181
КО-ПЕР ДООЕЛ
13408

MK/T/ 2007/181

МАКПРОГРЕС ДОО
13264
13265

MK/T/ 2005/499
MK/T/ 2005/500

МАТРИКС ТРЕЈД, ДООЕЛ - СКОПЈЕ
13415
MK/T/ 2005/859
13416
MK/T/ 2005/882
13417
MK/T/ 2005/883
МЕПРИНГ ИНЖЕНЕРИНГ Д.О.О. увоз-извоз Скопје
13378
MK/T/ 2004/332

Друштво за трговија и услуги Е-Траде ДООЕЛ увоз
извоз Скопје
13363
MK/T/ 2006/14

Миле Ѓошевски;
Матлиевски
13341

ЕКО ТЕРА д.о.о.
13349

MK/T/ 2004/926

МУЛТИКРЕМ ДООЕЛ-ШТИП
13242

ЕЛЛЕ Козметикс ДОО
13155

MK/T/ 2005/939

ЕУРО КОНСАЛТ ПЛУС ДОО
13291

MK/T/ 2005/744

Заштитно друштво за производство и трговија
“Мак-Минерал” ДОО Битола
13284
MK/T/ 2005/731
Индустрија за млеко, млечни производи и сокови
“МЛЕКАРА” Акционерско друштво
13311
MK/T/ 2005/1029
13312
MK/T/ 2005/1030
13313
MK/T/ 2005/1031
13310
MK/T/ 2005/1028
ИНЖЕНЕРСКА ИНСТИТУЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА
13366
MK/T/ 2004/143
ИТАЛ ФУУД ИНДУСТРИ АД
13375

MK/T/ 2006/7

Јавно претпријатие за поштенски сообраќај
“Македонска Пошта” ц.о - Скопје
13278
MK/T/ 2005/708
Pregledi

Дарко

Национална групација за
ОСИГУРИТЕЛНА ПОЛИСА
13342
НЕБИ БЕЌИРИ
13394
13393

Гелев

and

Зоран

MK/T/ 2007/219
MK/T/ 2005/661
осигурување

АД

MK/T/ 2005/865
MK/T/ 2006/12
MK/T/ 2006/13

Оливер Крстевски and Лиљана Деловска
13297
MK/T/ 2005/752
ОРИФЛЕИМ КОЗМЕТИКС А.Д.
13267
MK/T/ 2003/662
13268
MK/T/ 2003/663
ОХИС ПРОИЗВОДСТВО ДООЕЛ, СКОПЈЕ
13247
MK/T/ 2006/1047
Производно услужно трговско друштво ГРАФОСЕТ
Виолета ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
13418
MK/T/ 2002/82
13379
MK/T/ 2002/83
РЕПЛЕКФАРМ АД
13338
13337

MK/T/ 2003/440
MK/T/ 2003/441
Trgovski marki

Glasnik,

13339
13340
СОКОВИН АД СКОПЈЕ
13154
Стеван Горгиевски
13244
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MK/T/ 2003/442
MK/T/ 2003/443

ТУТУНСКИ КОМБИНАТ А.Д. Прилеп
13303
MK/T/ 2005/772

MK/T/ 2005/691

ФАРМАЦЕВТСКА
ХЕМИСКА
КОЗМЕТИЧКА
ИНДУСТРИЈА АЛКАЛОИД АД - Скопје
13194
MK/T/ 2005/876

MK/T/ 2006/1121

Трговско друштво за производство, трговија и
услуги ЏОРДАНО дооел
13218
MK/T/ 2005/805
Трговско друштво за производство, услуги и
трговија на големо и мало БОН БОН ДООЕЛ
13183
MK/T/ 2004/66

ХИТ-73 САДРИ ДООЕЛ
13412
13411
13410

MK/T/ 2005/403
MK/T/ 2005/404
MK/T/ 2005/405

Штедилница “Интер Фалко” д.о.о.
13164
MK/T/ 2005/911

Трговско друштво за промет и услуги
МЕНАЏМЕНТ ТРЕЈДИНГ КОМПАНИ М-6 ДООЕЛ
Скопје
13389
MK/T/ 2005/914
13391
MK/T/ 2005/915
13390
MK/T/ 2005/916
13387
MK/T/ 2005/917
13392
MK/T/ 2005/918
13388
MK/T/ 2005/919
Трговско друштво за трговија, производство
и услуги на големо и мало ПРЕХРАМБЕНА
ИНДУСТРИЈА СВИССЛИОН ДОО увоз-извоз
Скопје
13327
MK/T/ 2005/784
13227
MK/T/ 2005/785
Трговско Друштво за услуги и трговија на
големо и мало ВУЧКО КОМПАНИ Зоран ДООЕЛ
увоз-извоз
13348
MK/T/ 2001/1062
Трговско друштво на моторни и индустриски
масла, трговија и услуги 3 СТ Тонии други,
Д.О.О. увоз-извоз, Скопје
13331
MK/T/ 2001/961
Тргоинженеринг дооел
13322

MK/T/ 2005/580

ТРЕСКА МЕБЕЛ ТРЕЈД ДОО ВИНИЦА
13226
MK/T/ 2005/866
Тутунов комбинат „Боро
Папучар” А.Д. Куманово
13272
13230
ТУТУНСКИ КОМБИНАТ А.Д.
13298
Trgovski marki

Петрушевски

-

MK/T/ 2005/627
MK/T/ 2005/678
MK/T/ 2005/754
Pregledi
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prodol@uvawa
(111)

09686
05329
01842
05961
06101
06672
06673
06676
06678
06679
06681
06682
06683
02331
04652
04819
06898
07106

Prodol`uvawa, promeni, prenosi, prestanok na va`ewe, licenci

(186)

16/04/2013
04/08/2014
23/10/2014
05/04/2015
03/05/2015
22/06/2015
22/06/2015
22/06/2015
22/06/2015
22/06/2015
22/06/2015
22/06/2015
22/06/2015
23/08/2016
23/08/2016
20/12/2015
16/02/2016
06/08/2016

Trgovski marki
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promeni
promena na imeto ili adresata na nositelot na pravoto na trgovska marka
(111) 06626

(111) 013175

(732) Kyocera Mita Corporation

(732) Mitsubishi Jidosha Kogyo Kabushiki
Kaisha

No. 2-28, 1-chome, Tamatsukuri, Chuoku, Osaka, JP
(111) 02878
(732) CANDY ELETTRODOMESTICI S.r.l.
Via Comolli 16, 20047 BRUGHERIO
Milan, IT

33-8,  Shiba 5-Chome,  Minato-ku,  Tokyo,
JP
(111) 013176
(732) Mitsubishi Jidosha Kogyo Kabushiki
Kaisha
33-8 ,  Shiba 5-Chome,  Minato-ku,  
Tokyo, JP

(111) 04819
(732) D&M Holdings Inc.

(111)

7-35-1 Sagamiono Sagmihara-shi
Kanagawa 228-8505, JP
(111) 06898

(732) Bayer Schering Pharma
Aktiengesellschaft
Mullerstrasse 178, D-13353 Berlin, DE

(732) ESPN, INC.,

(111)

935 Middle Street, Bristol, Connecticut,
US

(732) Bayer Schering Pharma 			
Aktiengesellschaft
Mullerstrasse 178, D-13353 Berlin, DE

Trgovski marki

Prodol`uvawa, promeni, prenosi, prestanok na va`ewe, licenci
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prenos
(111) 02878
(732) CANDY ELETTRODOMESTICI S.r.l.
Via Comolli 16, 20047 BRUGHERIO
Milan, IT
(111) 07950
(732) Prudential IP Services Limited
Laurence Pountney Hill, London, EC4R
0HH, GB
(111) 07333
(732) Претпријатие за производство,
промет и услуги Естетика Козметика
Лори ДОО Скопје
ул. Цветан Димов 33, лок 14,  1000
Скопје, MK
(111) 07333
(732) Претпријатие за производство,
промет и услуги Естетика Козметика
Лори ДОО Скопје
ул. Цветан Димов 33, лок 14,  1000
Скопје, MK

Prodol`uvawa, promeni, prenosi, prestanok na va`ewe, licenci

Trgovski marki
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SPOJUVAWE NA FIRMA
(111) 04819
(732) D&M Holdings Inc.
7-35-1 Sagamiono Sagmihara-shi
Kanagawa 228-8505, JP

LICENCA
(111) 11152
(210) MK/T/ 2002/566

Trgovski marki

Prodol`uvawa, promeni, prenosi, prestanok na va`ewe, licenci
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ISPRAVKI
- Vo Glasnik br. 2 od 2007 na str. 277 kaj trgovskata marka br. (210) TM 2007/264 napravena e gre[ka,
ne e objaven izgledot. Trgovskata marka se preobjavuva:

(210) TM 2007/264

(220) 26/03/2007
(442) 30/06/2007
(731) Aкционерско друштво за производство и
промет со фротир производи „ФРОТИРКАКОMПАНИ” АД Делчево
ул. Индустриска бб, 2320 Делчево, MK
(540)

(591) црвена и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 24 - текстил и текстилни производи што не се
опфатени со другите класи, покривки за кревети
и маси
кл. 25 - облека, обувки и капи

TM 2001/1139
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za[tIta na geograFskI naziv
Registarski broj na geografskiot naziv
koj se {titi so oznaka na poteklo: 49.
Broj i data na re{enieto: 13-2007/1/2 od 19.12.2007
Data na vpi{uvawe vo registar: 19.12.2007
Geografski naziv: „OV^EPOLSKI MED”
Vidot na proizvodot: med
Naziv na geografskoto podra~je: Ov~e Pole
Podra~jeto so granica se protega od s. Gradi{te, nad s. Pavle{evci, s.
Koko{iwe, nad s. Stroimenci, ^elepinsko trlo, s. Kukovo, s. Petri{ino, Ruen,
[arenkovec, nad s. Sudi}, po biloto na Solunski rid kon s. Gorno Trogerci,
s. Gorni Balvan, reka Bregalnica, s. Krupi{te, po rekata Bregalnica do s.
^ardaklija, preku {tipskata `eleznica, Merite (zapadno od [tip), po bregovite na Bregalnica preku s. Su{evo, Lozanski rid, Bogoslovec, s. Axibegovo,
se iska~uva do Ilangi, s. Novo Selo, zapadno od s. Karatmanovo i od s. Milino,
s. Trstenik, Gradi{te, s. Kru{ica, zapadno od s. Malino i s. Gabre{ i zavr{uva
zapadno od s. Gradi{te.

prODOL@UVAWE NA PRAVOTO NA OVLASTEN KORISNIK
Ovlasten korisnik: Dru{tvo za proizvodstvo i promet so vino i drugo
„BOVIN”, ul. Industriska zona b.b. Negotino, MK;
Registarski broj na ovlasteniot korisnik 9
Registarski borj na za{titeniot geografski naziv: 42
Datum na va`ewe: 13/06/2012

Geografski naziv
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GRBOVI, ZNAMIWA I DRUGI DR@AVNI AMBLEMI,
KRATENKI ILI NAZIVI NA ME|UNARODNI I
ME|UDR@AVNI ORGANIZACII
GRB I DR@AVEN AMBLEM NA ITALIJA

Grb na Italija

Grb na Italija

Dr`aven amblem na Italija Dr`aven amblem na Italija

Dr`aven amblem na Italija

Dr`aven amblem na Italija

Dr`aven amblem na Italija
Grbovi, znamiwa, amblemi, kratenki, nazivi
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IME, KRATENKA I AMBLEM NA
ME\UNARODEN TRANSPORT FORUM
Ime:		
			

INTERNATIONAL TRANSPORT FORUM
FORUM INTERNATIONAL DES TRANSPORTS

Kratenka:		
				

ITF
FIT

Amblem:		

Grbovi, znamiwa, amblemi, kratenki, nazivi
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Официјалниот знак трговска марка која укажува на
квалитетот и гаранцијата на Куба „Национален околиски сетификат„

Boi na oficijalniot znak se:
		
Color/color/couleur
Zelena/Verde/green/vert
Zelena/Verde (mapa)/green
(map)/verte(carte)
Sina/Azul/blue/bleu
Kafena/Carmelita (pardo)/
brown/marron
Siva/Gris/gray/gris

PANTONE
PANTONE ® Solid coated
Pantone 361 C
PANTONE ® Solid coated
Pantone 364 CVC
PANTONE ® Solid coated
Pantone Blue 072 C
PANTONE ® Solid coated
Pantone 7416 C
PANTONE ® Solid coated
Pantone 424 C

Numero/number/nombre
12AD+2B
387E29
1330EC
E96A56
7A797E

		

Grbovi, znamiwa, amblemi, kratenki, nazivi
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AMBLEM NA
ORGANIZACIJATA ZA EKONOMSKA SORABOTKA I RAZVOJ
Amblem:		

IME, KRATENKA NA
SVETSKATA METEOROLO[KA ORGANIZACIJA (WMO)
NAME AND ABBREVIATION OF THE WORLD METEOROLOGICAL
ORGANIZATION (WMO)
DENOMINATION ET SIGLE DE L’ORGANISATION METEOROLOGIQUE 			
MONDIALE (OMM)
Ime:
[panski/Spanish/espagnol:

Organización Meteorológica Mundial

Ruski/Russia/russe:		

Vsemirnaя Meteorologi~eskaя Organinizaciя

Arabski/Arabic/arabe:
Kineski/Chinese/chinois:

Kratenki:
[panski/Spanish/espagnol:

OMM

Ruski/Russian/russe:		

VMO

Grbovi, znamiwa, amblemi, kratenki, nazivi
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OD REGISTAROT NA ZASTAPNICITE
Vo registarot na zastapnicite na Dr`avniot zavod za industriska sopstvenost izvr{eni se
izmeni na listata na zastapnicite, objavena vo Glasnik br.1 mart 2007

PROMENI VO REGISTAROT NA ZASTAPNICI
Promena na adresa
Reg.
br.
92. Erol Hasan, advokat
ul. M.H. Jasmin br. 52V-1/6
1000 Skopje,
Republika Makedonija
Tel. 389 02 3133-191
Mob. 389 070 204-961

IZBRI[ANI OD REGISTAROT NA ZASTAPNICI
Reg.
br.
44. DIDAKO D.O.O. Skopje
Konsalting, informatika i in`enering
ul. „Naroden front” 29/1
1000 Skopje
Republika Makedonija
tel/faks: 389 02 3227-308
mobil: 389 070 503-585
e-mail: didakomk@yahoo.com
28. Dimitar, DANGOV, advokat
D.T.C. Mavrovka lamela C kat 2 kanc. 4
1000 Skopje
Republika Makedonija
tel: 389 02 3223- 303
faks: 389 02 3223-303 i 3123-034

Zastapnici
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spisok na lica koi go polo@ile ispitot za zastapnici
vo 2007 godina

Согласно член 14 од Правилникот за стручниот испит за застапници за заштита
на правата од индустриска сопственост и за регистарот на застапници, (“Службен весник
на Република Македонија” бр.18/04), се објавува листата на кандидати кои го положија
стручниот испит за застапници од областа на индустриската сопственост во 2007 година
1. Јела Бошковиќ, дипл.правник
2. Трајче Саздов, дипл.правник
3. Никола Петковски, дипл.инж.по електротехника
4. Дарко Констатиновиќ, дипл.правник
5. д-р Арсе Петрески, дипл.правник
6. Билјана Стојчески, дипл.правник
7. Живка Костовска, дипл.правник
8. Лепосава Стојковска, дипл.правник
9. Иван Велјановски, дипл.правник
10. Петре Шилегов, дипл.правник
11. Мирјана Тодоровска, дипл.правник
12. д-р Војо Беловски, дипл.правник
13. Марија Ќосеска, дипл.инж.архитект
14. Луиза Стајиќ, дипл.правник
15. Садула Изаири, дипл.правник
16. Емилија Велковска, дипл.правник
17. Елизабета Симоновска, дипл.правник
18. Мариче Младеновска, дипл. инж. по хемија
19. Илија Неделкоски, дипл. правник
20. Сања Ивановска, дипл. правник
21. Арта Селмани, дипл. правник
22. Mаринковски Владимир, дипл. правник
23. Душан Костурски, дипл. правник
24. Нина Атанасовска, дипл.правник
25. Анастазија Христовска, дипл.правник
26. Златкова Соња, дипл. правник
27. Соња Пешевска, дипл.правник
28. Влатко Величковски, дипл. правник

Zastapnici
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II MANIFESTACII
Државниот завод за индустриска сопственост
на меѓународниот саем за пронајдоци
BRUSSELS INNOVA 2007

Државниот завод за индустриска сопственост на Република Македонија присуствуваше на
меѓународната изложба на пронајдоци BRUSSELS INNOVA 2007 година која се одржа од 22 до 25
ноември 2007 во Брисел, Белгија. Делегацијата од Република Македонија беше предводена од директорот
на Државниот завод за индустриска сопственост, г-динот Бајрам Амети.
На изложбата учествуваа 400 претставници од 21 земја со вкупно 425 пронајдоци. Република
Македонија учествуваше со 5 пронајдоци.
За изложените пронајдоци одлучуваше стручно жири составено од Нациоанално белгиско жири
и Меѓународно жири составено од експерти од земјите учеснички.
Стручното жири ги додели следниве награди:
ЗЛАТЕН МЕДАЛ со почесна диплома на пронајдувачите Иван Поповиќ и Ванѓел Димановски за
пронајдокот “1000 ВАТИ 1 ОМ АУДИО ЗАЈАКНУВАЧ НА СНАГА СО ВИСОКИ ПЕРФОРМАНСИ”;
ЗЛАТЕН МЕДАЛ на пронајдувачот Стефан Поп Дучев за пронајдокот “ДИГИТАЛЕН МИКРО
ИНТЕГРИРАН СИСТЕМ ЗА МЕРЕЊЕ И АНАЛИЗА НА ВИБРО СПЕКТАРОТ И ТЕМПЕРАТУРАТА
КАЈ ИНДУСТРИСКИТЕ ТЕХНОЛОШКИ КОНФИГУРАЦИИ”;
СРЕБРЕН МЕДАЛ на пронајдувачот Зубер Рамани за пронајдокот “УРЕД ЗА ПРИДУШУВАЊЕ
НА УДАРНИОТ БРАН КАЈ ПЛОВНИ ОБЈЕКТИ “;
СРЕБРЕН МЕДАЛ на пронајдувачот Костел Шекутковски за пронајдокот со назив
“СЛОЖУВАЛКА СО ЧЕТИРИ ТОПКИ”;
БРОНЗЕН МЕДАЛ на пронајдувачот Славе Герасимоски за пронајдокот “ЏЕБЕН БЛОК ОД
ХАРТИЈА ЗА ЗАВИТКУВАЊЕ НА ИЗЏВАКАНА ГУМА ЗА ЏВАКАЊЕ (МАСТИКА)”
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Специјални награди им беа доделени на:
- пронајдувачите Иван Поповиќ и Ванѓел Димановски за пронајдокот “1000 ВАТИ 1 ОМ АУДИО
ЗАЈАКНУВАЧ НА СНАГА СО ВИСОКИ ПЕРФОРМАНСИ”, ПЕХАР од Претседателот на
Меѓународната Бизнис Асоцијација од Полска како и диплома од Канцеларијата на службениот
претставник на изложбата Брисел Еурека за Босна и Херцеговина;
- пронајдувачот Стефан Поп Дучев за пронајдокот “ДИГИТАЛЕН МИКРО ИНТЕГРИРАН
СИСТЕМ ЗА МЕРЕЊЕ И АНАЛИЗА НА ВИБРО СПЕКТАРОТ И ТЕМПЕРАТУРАТА КАЈ
ИНДУСТРИСКИТЕ ТЕХНОЛОШКИ КОНФИГУРАЦИИ”, ПЕХАР со диплома – ARTA PRIX 2007
од Сојузот на пронајдувачи на Република Хрватска како и диплома од Канцеларијата на службениот
претставник на изложбата Брисел Еурека за Босна и Херцеговина;
- пронајдувачот Зубер Рамани за пронајдокот “УРЕД ЗА ПРИДУШУВАЊЕ НА УДАРНИОТ
БРАН КАЈ ПЛОВНИ ОБЈЕКТИ “, ПЕХАР од Министерството за цивилна одбрана на Руската
Федерација;
- пронајдувачот Костел Шекутковски за пронајдокот со назив “СЛОЖУВАЛКА СО ЧЕТИРИ
ТОПКИ”, медалја со диплома од Управата на “РОСПРОМ” од Република Украина;
- на пронајдувачот Славе Герасимоски за пронајдокот “ЏЕБЕН БЛОК ОД ХАРТИЈА ЗА
ЗАВИТКУВАЊЕ НА ИЗЏВАКАНА ГУМА ЗА ЏВАКАЊЕ(МАСТИКА)”, диплома од Канцеларијата
на службениот претставник на изложбата Брисел Еурека за Босна и Херцеговина.
Посебна награда на Државниот завод за индустриска сопственост му додели Украинскиот
меѓународен салон за иновации и нови технологии за заложбите за промоцијата на пронајдоците и настап
на BRUSSELS INNOVA 2007.
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Patent na godinata 2007
„AKO KORENOT IMA DU[A, A DU[ATA LASTERI TOGA[ NEBOTO PRAKA
ODA NA RADOSTA ,DA SE RADUVAME I DA SLAVIME. ZA[TO POJAVATA NA
SEKOJ NOV PRONAJDOK GOVORI ZA NEMIREWETO NA TVORE^KIOT DUH ^ESTIT DIJALOG SO SEBE SI ,DVI@EWE NASPROTI STATI^NOSTA, ZAMOKNASPROTI MINLIVOSTA...“

So ovie ubavi zborovi be{e otvorena tradicionalnata manifestacija Patent na
godinata koja se odr`uva po 14 pat. Prisutni bea: Ministerot za obrazovanie i nauka
Sulejman Rusiti koj li~no im ja predade nagradata na dobitnicite, li~nosti od javniot `ivot,
pronajduva~i, gosti {to se zanimavaat so za{tita i drugi.
Ovogodi{en Patent na godinata e pronajdokot 1000 VATI 1 OM AUDIO ZAJAKNUVA^
NA SNAGA SO VISOKI PERFORMANSI, na pronajduva~ite IVAN POPOVI] I
VANGEL DIMANOVSKI

Na sve~enosta bea dodeleni i site dobieni nagradi na izlo`bata INNOVA ENERXI
BRISEL 2007.
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III izvestuvawa
I.
Генералниот директор на Светската организација за интелектуална
сопственост WIPO свечено го поздрави министерот за надворешни работи и го
извести за депонирањето од страна на Владата на Кралството на Шведска на
27 септември 2007 година, на инструментот за ратификација на Patent Law Treaty,
усвоен во Женева на 1 јуни 2000 година.
Споменатиот Договор ќе стапи во сила во однос на територијата на
Кралството на Шведска на 27 декември 2007 година.
Na 24.09.2007 godina, Sovetot na Evropskata unija deponira{e
instrument za pristapuvawe na Evropskata zaednica kon @enevskiot
akt na Ha{kiot dogovor koj se odnesuva na me|unarodnata registracija na
industriski dizajn, donesen vo @eneva na 02.07.1999 (“@enevski akt”).
Kako {to e pobarano od Evropskata zaednica, @enevskiot akt, na
teritorijata na Evropskata zaednica, }e stapi vo sila na 01.01.2008
godina.
Генералниот директор на Светската организација за интелектуална
сопственост упати комлименти кон министерот за надворешни работи и го
извести за депонирањето, од страна на Владата на Република Ангола, на
27 септември 2007 година, на инструментот на пристапување на Париската
Конвенција за заштита на индустриската сопственост донесена во 1883 година,
изменета во Стокхолм на 14 јули 1967 година и дополнета на 28 септември 1979
година (“Париска конвенција”).
Париската конвенција ќе стапи во сила во однос на територијата на Република
Ангола, на 27 декември 2007 година. На тој датум Република Ангола ќе стане
членка на Меѓународната унија за заштита на идустриска сопственост (“Париска
Унија”).
Генералниот директор на Светската организација за интелектуална
сопственост WIPO упати комлименти кон министерот за надворешни работи
и го извести за депонирањето, од страна на Владата на Република Ангола, на
27 септември 2007 година, на инструментот за пристапување кон Договорот за
соработка во областа на патентите-PCT , усвоен во Вашингтон на 19 јуни 1970
година, дополнет на 28 септември 1979 и изменет на 3 Февруари 1984 година и на
3 октомври 2001 година.
Спомнатиот Договор ќе стапи во сила, во однос на Република Ангола на 27
декември 2007 година.
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IV statii
Izrabotil: Leki} Biqana
Pomo{nik rakovoditel na sektor

NI GO ZEDE LI SLOVENIJA AJVAROT?
Mnogu ~esto vo javnite glasila se ”servira” izjavata:
“ Slovencite ni go zedoa ajvarot”.
Po pravilo, sekoja godina koga niz makedonskite dvorovi }e se razlee
mirisot na pe~enite piperki povtorno se otvara ve}e tolku eksploatiranata
tema “AJVAR” i slu{ame:
”Ete, ni go ukradoa ajvarot”;
“ Dobro se seti “VIPRO”, pa svojot ajvar go nare~e ajver”,
a potoa povtorno se zaborava deka
na{iot doma{en ajvar navistina zaslu`uva za{tita!

[to od pogore ka`anoto e vistina, koja e
momentalnata sostojba okolu za{titata na ajvarot i koi
se mo`nostite za negova za{tita ne vodat kon pra{aweto
kako da go za{titime ovoj proizvod koj tradicionalno se
proizveduva na teritorijata na Republika Makedonija.
Ova pra{awe mo`eme da go odgovorime od poveke aspekti
no sekoga{ niz prizmata na industriskata sopstvenost.
Proizvoditelite na ajvar svojot proizvod mo`at da go
za{titat kako i sekoj drug proizvod so trgovska marka:
nacionalno i me|unarodno. Isto taka ajvarot kako
tradicionalen makedonski proizvod mo`e da se za{titi
preku za{tita na geografskiot naziv.
ZA[TITA OD ASPEKT na TRGOVSKA MARKA
za eden proizvod, a vo tie ramki “ajvarot” koj e predmet na
ovoj tekst, soglasno ~lenot 124 od Zakonot za industriska
sopstvenost (Sl. Vesnik na RM br. 47/02, 42/03, 9/04, 39/06,
79/07.) mo`e da se vr{i na znak koj mo`e grafi~ki da
se prika`e i koj e podoben za razlikuvawe na stokite
ili uslugite na eden u~esnik vo prometot od stokite
ili uslugite na drug u~esnik vo prometot. Ponatamu
vo ~lenot 126 nabroeni se apsolutnite pri~ini zaradi
koi eden znak ne bi bil podoben za za{tita so trgovska
marka: znak koj ne e distinktiven odnosno podoben za
razlikuvawe, to~ka 1.1., koj go ozna~uva samo vidot na
stokite, odnosno uslugite,to~ka 1.4; koj e voobi~aen
za ozna~uvawe na opredelen vid stoki, odnosno uslugi,
to~ka 1.5.
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Zborot ili imeto “ajvar” se sretnuva vo
pove}e re~nici:
I. Tolkoven re~nik na makedonskiot jazikizdaden od Institut za makedonski jazik ”Krste
Misirkov”, 2003godina, prv tom, str 18:
Ajvar m. (h)ajvar
1. salata od meleni i pr`eni piperki
2. solena ikra;
II. Leksikon od Bratoqub Klai}, Hrvatska:
Hajvar - ara tur. (havijar)
1. ajvar, kavijar; solena ikra od riba, posebno
od morun, jesetra, pastruga, ke~iga;
2.Vid na salata od modri patlixani, luk i
piperkaIII. Albansko-srpskohrvatski re~nik od
Abdula Zajmi i drugi, izdanie-Pri{tina 1981
godina, str.364
1. Havijar - i, m. kavijar, hajvar, ajvar, solena
ikra.
Ponatamu vo eden svoj napis gospodinot
Valentin Pepeljugoski, advokat i zastapnik za
industriska sopstvenost veli: “zborot ajvar mo`e
da se najde duri i vo vo re~nicite na Germanija”
Po~ituvaj}i gi site prethodni tolkuvawa
na zborot “ajvar,” o~igledno e deka toj upatuva na
vid na proizvod, odnosno go ozna~uva samo vidot
na proizvodot, imeno se raboti za generi~ki
termin koj treba da se ostavi sloboden za upotreba
na site u~esnici vo prometot koi se bavat so
negovo proizvodstvo. Poto~no nikoj ne mo`e da
ima monopol za upotreba na ova ime, pa soglasno
Zakonot za industriska sopstvenost zborot
“ajvar” ne e podoben za razlikuvawe na stokite
i uslugite i ne mo`e da se za{titi so trgovska
marka. Ova ponatamu ne ja isklu~uva mo`nosta od
podnesuvawe nacionalna i me|unarodna prijava za
za{tita na trgovska marka “AJVAR,” no ne vo zbor
tuku vo grafizam odnosno vo izgled kade bi bile
sodr`ani i drugi elementi koi bi pridonele za
distinktivnosta na znakot vo celina i so toa bi go
napravile podoben za za{tita so trgovska marka.
Za da ne dojde do zabuna, treba da se spomne
i toa deka na pazarot se sretnuva proizvod
pod ime “AJVER” koj e samo dijalekt od imeto
na predmetniot proizvod “ajvar”, {to zna~i
pri za{titata i za nego }e va`at istite
kriteriumi.
Soglasno bazata na podatoci so koja raspolaga
Dr`avniot zavodot za industriska sopstvenost
pred Zavodot podneseni se 4 prijavi za trgovska
marka za znaci vo izgled koi pokraj drugite
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distinktivni elementi go sodr`at i zborot “ajvar”. Za
`al i pokraj maliot broj prijavi (vkupno 4) samo edna e
od makedonski proizvoditel, a 3 prijavi se od Hrvatska
od koi 2 se ve}e registrirani (sl. 1 i 2).

				
			

sl.1					

				

sl.2

[to se odnesuva do me|unarodnata za{tita na
“ajvarot” so trgovska marka preku Madridskiot sistem1
do denes nitu eden makedonski proizvoditel ne pobaral
za{tita. Soglasno me|unarodnata baza na podatoci,
preku Madridskiot sistem e za{titena samo trgovskata
marka “AJVAR UMAK” vo izgled od proizvoditel od
Hrvatska, “ZVIJEZDA”.
Prethodno ka`anoto uka`uva deka i pokraj
postoeweto na zakonskata ramka za nacionalna
i me|unarodna za{tita, interesot za istata od
makedonskite proizvoditeli e nezna~itelen.
Spored bazata na podatoci so koja raspolaga
Patentniot zavod vo Germanija, pred ovoj zavod se
podneseni vkupno dve prijavi za za{titata na trgovska
marka “AJVAR” vo Germanija i toa od slovene~ki
podnositel, prvata so registarski broj S42332 za klasa
29 i 30 od Ni~anskata klasifikacija2. Ovaa prijava e od
pred 1994 godina i ve}e ne e vo va`nost, duri i nedostasuva
kompletnoto dosie od ovoj predmet.
Vtorata prijava za znakot “AJVAR” vo zbor
podnesena na 28.05. 1996 godina od podnositelot
MERKATOR, ETA, @ivinska industrija doo, Kamnik,
SL, registrirana pod broj 396238815 za klasa 21, 30 i
31. Ovaa trgovska marka e poni{tena vo 1998 godina
zaradi apsolutni pri~ini.
Sledstveno na prethodnoto ne postoi za{tita
na “AJVAR” pred Germanskiot zavod, a Slovenija
definitivno ne ni go zela “ajvarot”.
Interesna e informacijata za za{tita na
trgovska marka vo zbor pred Zavodot za harmonizacija
na vnatre{niot pazar, so sedi{te vo Alikante, [panija,
odnosno za{tita na “Community Trade Mark” vo zemjite
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~lenki na Evropskata unija (OHIM). Pred OHIM
ima podneseno prijava br. 004185344 od 11.01.2005
godina, za znak vo zbor “ajvar” za klasite 29, 30, 31
od Ni~anskata klasifikacija. Protiv ovaa prijava
be{e podnesen prigovor od zemja ~lenka na Evropska
unija. Isto taka, iako Republika Makedonija ne
e zemja ~lenka na Evropskata unija, Dr`avniot
zavod za industriska sopstvenost so oficijalen
dopis br 03-136/11 od 23.08.2006 godina do Zavodot
za harmonizacija na vnatre{niot pazar, reagira{e
pri {to be{e podnesen prigovorot na prvobitnata
prijava. Vakva oficijalna reakcija vo toa vreme
be{e dostavena i od sosedna Srbija i Crna Gora.
Kako rezultat na prethodnite reakcii pred OHIM,
za{titata na znakot vo zbor “ajvar” e prifatena so
opredeleno ograni~uvawe na proizvodite vnatre
vo klasite. Poto~no, me|u drugoto, od za{tita se
isklu~eni zemjodelskite proizvodi i prerabotki.
Problemot so generi~kite termini koi se
koristat na Balkanot (i ne samo za “ajvarot” tuku
i so drugi kako sirewe, ka{kaval, rakija… i dr)
e {to mnogu ~esto, ispituva~ot, bidej}i se raboti
za drugo govorno podra~je, ne go znae vistinskoto
generi~ko zna~ewe na zborot tuku go tretira
i prifaka kako izmisleno, komercijalno ime
podobno za razlikuvawe vo prometot, pri {to
mo`e da se napravi gre{ka i generizmot da dobie
za{tita na trgovska marka.
Vo ovoj kontekst, {to se odnesuva do “ajvarot”,
Dr`avniot zavod za industriska sopstvenost
na Republika Makedonija, so status ~lenka na
Pripremnata rabotna grupa na ekspertite na
Ni~anskata unija, vleze vo novi aktivnosti i
so oficijalen dopis do Svetskata organizacija
za intelektualna sopstvenost WIPO, povede
inicijativa za pro{iruvawe na 9-toto izdanie na
Ni~anskata klasifikacija za proizvodi i uslugi
(koe e i posledno), preku pro{iruvawe na listata na
proizvodi vo klasata 29, poto~no so vklu~uvaweto
na “ajvarot” vo ovaa klasa, kako konzervirana
salata od piperki so kratko objasnuvawe za
negovata podgotovka. Za ovoj predlog ve}e e
razgovarano i so sosednite dr`avi vo koi “ajvarot”
e isto taka popularen proizvod i se o~ekuva nivna
poddr{ka na predlogot za vreme na sostanocite vo
WIPO. Prifa}aweto na predlogot i vklu~uvaweto
na “ajvarot” kako proizvod vo Ni~anskata
klasifikacija }e go potvrdi generi~koto zna~ewe
na terminot i }e gi nadmine propustite pri
za{titata na “ajvarot” kako trgovskata marka
koi bi mo`ele da nastanat kako rezultat od
nepoznavaweto na jazikot i vistinskoto zna~ewe
na terminot od strana ispituva~ot.
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ZA[TITA
NA
AJVAROT
KAKO
MAKEDONSKI
PROIZVOD.Za{tita
na
geografskite nazivi na proizvodite so geografsko
poteklo se vr{i vrz osnova na delot od Zakonot za
industriska sopstvenost (~len 164-200) i Pravilnikot za
za{titata na geografskite nazivi. Vo ~len 164, Zakonot
predviduva deka za{titata na geografski nazivi mo`e
da se vr{i so oznaka na potekloto na proizvodot3 i
geografska oznaka4.
Za{titata se odviva vo dva ~ekora. Prviot ~ekor
e za{tita na geografskiot naziv i negovo vpi{uvawe vo
registarot na za{titeni geografski nazivi i vtoriot
~ekor priznavaweto na pravoto na ovlasten korisnik.
Za{titeniot geografski naziv e traen, a priznavaweto
na ovlasten korisnik na toj naziv se obnovuva sekoi 5
godini dokolku korisnikot i ponatamu gi ispolnuva
predvidenite uslovi.
Prviot ~ekor ili za{titata na geografskiot
naziv, Dr`avniot zavod za industriska sopstvenost go
cene{e od interes za dr`avata i zaradi toa ovde imame
potpolno osloboduvawe od taksi i tro{oci. Edinstven
tro{ok pri za{titata so oznaka na poteklo, no i ne
zanemarliv e izrabotkata na elaborat. Soglasno ~len
179 “Elaboratot go izrabotuva institucija koja
gi ispolnuva uslovite predvideni so pravilnikot za
za{tita na geografskite nazivi” a “Kontrolata
na posebnite svojstva na proizvodot mo`e da ja vr{i
institucijata koja go izrabotila elaboratot
ili druga institucija koja gi ispolnuva uslovite
predvideni so pravilnikot, za {to izdava dokaz”5.
Vtoriot ~ekor vo za{titata e priznavaweto na
pravoto na ovlasten korisnik mo`en samo dokolku se
ispolneti so Zakon predvidenite uslovi6.
Za `al do denes pred Zavodot vo Republka Makedonija
ne e podneseno barawe za za{tita na geografskiot
naziv na makedonskiot ajvar. Vo isto vreme doznavame
za poorganizirano dejstvuvawe na proizvoditelite
vo sosedna Srbija koi doma{niot ajvar, proizveden
na tradicionalen na~in od pe~ena lupena piperka so
poteklo od podra~jeto na Leskovac go za{titija so
oznaka na poteklo kako Leskova~ki ajvar.
Me|unarodna
za{tita.
Kaj
za{titata
na
geografskite nazivi va`i teritorijalniot princip,
odnosno za{tita na geografski naziv vo dr`avata ne
zna~i i za{tita vo stranstvo. Zakonot za industriska
sopstvenost vo ~len 173 . 3 predviduva: “Geografskiot
naziv koj ve}e e za{titen so geografska oznaka, odnosno
oznaka na potekloto vo Republika Makedonija mo`e da
se {titi i vo stranstvo vrz osnova na bilateralni
dogovori za zaemna za{tita ili me|unarodni dogovori
koi gi ratifikuvala Republika Makedonija.”
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Za{titata preku bilateralni dogovori bi se
vr{ela so zemjite od interes, odnosno onie zemji
vo koi se izvezuvaat proizvodite so geografsko
poteklo. Se razbira deka za vakva za{tita ,
potrebno e pred se da postojat ovlasteni korisnici
na geografskite nazivi, da postoi izvoz, {to
zna~i interesot treba da se poka`e od strana na
proizvoditelite na tie proizvodi.
Me|unarodna za{tita mo`e da se ostvari i
preku Lisabonskiot dogovor za za{tita na oznakata
na poteklo, koj broi 26 ~lenki (i vkupno za{titeni
749 geografski nazivi). Republika Makedonija
ne e ~lenka na ovoj dogovor od pri~ina {to ne e
poka`an interes od proizvoditel. Efikasnosta od
pristapuvaweto kon ovoj dogovor zavisi i od toa
kolku se interesni postojnite zemji ~lenki na
istiot za proizvodite od Republika Makedonija,
odnosno dali tamu se izvezuvaat makedonski
proizvodi.
Isto taka postojat mo`nost za me|unarodna
za{tita na geografskoto poteklo i oznakata na
poteklo na zemjodelskite proizvodi koja bi se
pobarala od zemja koja ne e ~lenka na Evropskata
unija. Pri toa pogolema e mo`nosta za ispolnuvawe
na potrebnite kritetriumi i dobivawe za{tita
dokolku istata e pobarana od grupa proizvoditeli,
odnosno zdru`enie na proizvoditeli. Vo sekoj
slu~aj ovaa za{tita se vr{i preku nacionalnot
zavod.
Vo site prethodno objasneti na~ini za
me|unarodna za{tita neophodna e inicijativa
od proizvoditelot. Ova zna~i deka e potrebno
poorganizirano dejstvuvawe na proizvoditelite,
zgolemuvawe na nvniot interes za koristewe
na za{titenite geografski nazivi, nivno
zdru`uvawe zaradi zaedni~ki nastap, utvrduvawe
na karakteristikite na proizvodite, cenite,
odr`uvawe standarden kvalitet, prisutnost na
stranskite pazari i barawe me|unarodna za{tita.
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Mo`eme da zaklu~ime:
1. Ajvarot ne ni go ukrade nikoj!
2. Ajvarot ne mo`e da se za{titi so trgovska
marka bidej}i e generi~ki termin;
3. Nikoj ne mo`e da ima monopol za koristewe na
ajvarot pri odbele`uvaweto na svojot proizvod;
4. Zborot mo`e da bide sostaven del na trgovska
marka no nikako distinktiven element na istata;
5. Geografskoto poteklo na ajvarot mo`e da se
za{titi so dodavawe na imeto na mestoto, regionot ili
dr`avata na poteklo;
6. Geografskiot naziv e kolektivno pravo na
proizvoditelite koi pripa|aat na opredeleno mesto,
region ili dr`ava ~ie ime go nosi proizvodot koi se i
potencijalni ovlasteni korisnici;
7. Ovlasteni korisnici pak, mo`e da bidat samo
onie proizvoditeli ~ii proizvodi gi
poseduvaat
posebnite karakteristiki i svojstva {to se sodr`ani vo
elaboratotza toj proizvod;
8. Definitivno, potreben e pogolem interes od
proizvoditelite;
9. Ovlastenite korisnici na geografskiot naziv
}e mo`at so toj naziv da gi obele`uvaat svoite
proizvodi no za da se razlikuvaat vo prometot, za
svoite proizvodi treba da kreiraat trgovski marki
so dovolno distinktivni elementi i visok stepen na
prepoznatlivost.
10. Postoi zakonska ramka za za{tita na
trgovska marka i za{tita na geografski nazivi.
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1) Madridskiot sistem go ~inat Madridski dogovor i Madridski protokol, a Republika Makedonija e ~lenka i
na dvata
2) Me|unarodna klasifikacija na proizvodi i uslugi
KLASA 29: meso, riba, `ivina i dive~; mesni prerabotki; konzervirano, smrznato, su{eno i vareno ovo{je i
zelen~uk; `ele, xemovi, kompoti; jajca, mleko i mle~ni proizvodi; masla i masti za jadewe
KLASA 30: kafe, ~aj, kakao, {e}er, oriz, tapioka, sago, zamena za kafe; bra{no i proizvodi od `ita, leb, testo
za slatki i slatki, sladoled; med, melasa; kvasec, pra{ok za pe~ewe, sol, senf; ocet, sosovi (kako mirudii);
mirudii; mraz
KLASA 31: zemjodelski, gradinarski i {umski proizvodi i zrnesti proizvodi koi ne se opfateni so drugite
klasi; `ivotni (`ivi); sve`o ovo{je i zelen~uk; semiwa, bilki i prirodno cve}e; hrana za `ivotni; pivski
slad
3) ~len 165 “Oznakata na potekloto e geografskiot naziv na zemjata, regionot ili mestoto so koj se
ozna~uva proizvodot koj poteknuva od toa podra~je i ~ij kvalitet i posebni svojstva isklu~ivo ili
prete`no se usloveni od geografskata sredina vklu~itelno i prirodnite i ~ove~kite faktori i ~ie proizvodstvo, prerabotka i podgotovka vo celina se odvivaat na odredeno ograni~eno podra~je na potekloto”
4) ~len 166 “Geografska oznaka e geografskiot naziv na zemjata, regionot ili mestoto so koj se ozna~uva
proizvodot ~ij kvalitet, ugledot ili drugi karakteristiki vo su{tina mo`at da se pripi{at na geografskoto poteklo. Pri toa “Geografskata oznaka, za eden proizvod, mo`e da se {titi pod uslov proizvodstvoto i/ili postapkata i/ili podgotovkata na proizvodot da se odviva vo opredeleno mesto na potekloto”.
5) ~len 5 od Pravilnikot-Dokolku se bara za{tita so oznaka na potekloto Elaboratot e sostojka na prijavata.
-Elaboratot go izrabotuva institucija koja vo zavisnost od vidot na proizvodot koj }e se ozna~uva so oznakata
na potekloto, raspolaga so soodvetni stru~ni kadri kako i tehni~ki uslovi i e registrirana za vr{ewe na
soodvetnata dejnost.
- Elaboratot sodr`i:
1) Geografski naziv na proizvodot koj se {titi so oznaka na potekloto;
2) Kratok istorijat za proizvodstvoto na proizvodot koj se obele`uva so geografskiot naziv;
3) Podatoci za geografskoto podra~je od kade {to poteknuva proizvodot ~ii geografski naziv se {titi:
Poblisku opredeluvawe na geografskoto podra~je, administrativni i prirodni granici; . Geografska karta,
poto~no, geografska karta od Republika Makedonija , kade e obele`ano geografskoto podra~je od kade{to
poteknuva nazivot, kako i detalizirana karta od istoto; Drugi podatoci karakteristi~ni za toa podra~je kako
za klima, hidrografija, karakteristiki na po~vata i vegetacijata
4) Stru~no izraboten opis na na~inot i postapkata za proizvodstvo odnosno izrabotka na proizvodot koj }e
bide ozna~en so oznakata na potekloto;
5) Podatoci za posebnite svojstva i kvalitet na proizvodot i obuslovenosta na tie posebni svojstva na proizvodot od podnebjeto, klimata i po~vata ili od voobi~aeniot na~in i postapka za proizvodstvo, odnosno obrabotka;
6) Podatoci za mo`niot obemot na godi{noto prozvodstvo na opredeleniot proizvodot, so o~ekuvano godi{no
zgolemuvawe na kapacitetot ili mo`ni varijacii vo zavisnost od vidot na proizvodot;
7) Kontrola na proizvodot:Institucijata koja }e ja vr{i kontrolata, odnosno komisijata formrana od nea vo
koja zadol`itelno treba da se obezbedi prisustvo na najmalku eden proizvoditel; Za~estenost na kontrolata
vo zavisnost od vidot na proizvodot; Mo`nost za kontrola i od druga institucija ako toa go bara ednata od
strankite
8) Sekoja od sostojkite od elaboratot zapo~nuva so nova stranica. Stranicite se numerirani so arapski broevi
i po
kraj sekoj naslov stoi potpis i pe~at na izrabotuva~ot na elaboratot;
(4) Sostaven del od elaboratot e i dokazot za dejnosta od izrabotuva~ot na elaboratot.
~len 6 od Pravilnikot Dokolku se bara za{tita na geografskiot naziv so geografska oznaka
6) ~len 183 “Oznakata na potekloto e kolektivno pravo i mo`at da go koristat isklu~ivo pravni i
fizi~ki lica koi:
-imaat proizvod ~ij geografski naziv e za{titen so oznaka na potekloto;
-proizvodniot proces vo celost go izvr{uvaat na geografskoto podra~je koe e to~no definirano vo elaboratot i
- se zapi{ani vo registarot na korisnici kako korisnici na taa oznaka na poteklo.” ) “Geografskata
oznaka e kolektivno pravo i mo`e da ja koristat pravni i fizi~ki lica koi:
- imaat proizvod ~ij geografski naziv e za{titen so geografska oznaka;
- proizvodstvoto i/ili prerabotkata i/ili podgotovkata na proizvodot ja izvr{uvaat na geografskoto
podra~je koe e to~no definirano vo specifikacijata i
- se zapi{ani vo registarot na korisnici kako korisnici na taa geografska oznaka.

444 Glasnik, 14/4, str. 432-444, dekemvri 2007 Skopje
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