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AP - Afrikanska regionalna organizacija za industriska     
 sopstvenost (ARIPO)

BX - Biroto na Beneluks za `igovi i modeli

EA  - Evroaziska patentna organizacija

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

EP - Evropsko patentno biro (EPO)

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

OA - Afrikanska organizacija za intelektualna      
 sopstvenost (OAPI)

WO - Svetska organizacija za intelektualna sopstvenost (WIPO)

GC - Kooperativen sovet na arapskite zemji vo Zalivot

AD - Andora
AE - Zdru`enite Arapski   

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

Re  pub lika
CG  - Kongo
CH  - [vajcarija
CI  - Bregot na slonovata  

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

Republika
DZ - Al`ir
EC  - Ekvador

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

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

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

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

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

SA - Saudiska Arabija
SB - Solomonski Ostrovi
SC - Sej{elski Ostrovi
SD - Sudan
SE - [vedska
SG - Singapur
SH - Sveta Elena
SI - Slovenija
SK  - Slova~ka
SL - Siera Leone
SM - San Marino
SN - Senegal
SO - Somalija
SR - Surinam
ST - Sao Tome i Principe
SV - Salvador
SY - Sirija
SZ - Svazilend
TC - Turki
TD - ^ad
TG - Togo
TH - Tajland
TJ - Taxikistan
TM - Turkmenija
TN - Tunis
TO - Tonga
TP - Isto~ni Timor
TR - Turcija
TT - Trinidad i Tobago
TV - Tuvalu
TW - Tajvan
TZ - Tanzanija
UA - Ukraina
UG - Uganda
US - Soedineti Amerikanski  

Dr`avi
UY - Urugvaj
UZ - Uzbekistan
VA - Vatikan
VC - Sv. Vinsent i Grenadin
VE - Venecuela
VG - Britanski Devstveni   

Ostrovi
VN - Vietnam
VU - Vanuatu
WS - Samoa
YE - Jemen
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 sops tvenost 
soglasno ~lenot 225 od Zakonot za industriskata 
sopstvenost mo`e da podnese zainteresirano 
lice javniot obvinitel ili Zavodot po slu`bena 
dol`nost.

Predlogot za oglasuvawe za ni{tovno 
re{enie za priznavawe na pravata od industriska 
sopstvenost mo`e da se podnese za seto vreme na 
traeweto na za{titata.
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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)  Registarski broj na dokumentot

(13)  Vid na dokumentot:

 A-patent A1-patent so dokaz

 A2-dopolnitelen patent

 T1-prevod na patentni barawa za priznaen evropski patent

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

(21)  Broj na prijavata    

(22)  Datum na podnesuvaweto

(23)  Data na izlo`beno ili saemsko prvenstvo

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

(45)  Data na objavuvawe

(45)   Objava na prvi~nite patentni barawa

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

(54)  Naziv na pronajdokot

(56) Citirani dokumenti

(57)  Apstrakt ili patentno barawe

(60) Podatoci za prijavata podnesena do SZP na SFRJ 

 (datum na prijavuvaweto ex- YU broj na prijavata

 godina  ex- YU  broj na patentot) 

(61)  Broj na osnovnata prijava

(62)  Broj na prvobitnata prijava

(72)  Pronajduva~ (i)

(73)  Nositel na pravoto na patentot

(74)  Zastapnik

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

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

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

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

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data
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(51) A 61K 48/00 (11) 903127
  (13) А
(21)  2007/12 (22) 12/01/2007
  (45) 28/02/2010
(30) 20040579985P  15/06/2004  US and 
 20040599362P  06/08/2004  US
(86) 15/06/2005 PCT/US2005/0209
(87) 05/01/2006 WO2006/002038 
(73) IDERA PHARMACEUTICALS, INC.
 345 Vassar Street  Cambridge, Massachusetts 

02139, US
(74)	 БИНПРО	 ДООЕЛ	 СКОПЈЕ	 ул.	 ‘’Ленинова’’	

бр.15а-13,	1000,	Скопје
(72)	 AGRAWAL,	Sudhir;	
	 KANDIMALLA,	Ekambar	and	
	 YU,	Dong

(54) ИМУНОСТИМУЛАТОРНИ ОЛИГОНУКЛЕОТИДНИ 
МУЛТИМЕРИ

(57)	 Имуностимулаторен	 олигонуклеотид	 кој	 содржи	
најмалку	еден	динуклеотид	одбран

	 од	С*рG,	С*рG*	и	СрG*,	назначен со тоа што 
секвенцата	на	олигонуклеотидот	е	барем	делумно	
само-комплементарна.

903127
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903130

(51) B 63B 35/00 (11) 903103
  (13) А
(21)  2007/135 (22) 24/04/2007
  (45) 28/02/2010
(30) 20070135  24/04/2007  MK
(73) Дане Саздовски
 ул.”Славка Недич” бр. 14/33, 1000 Скопје, MK
(54) СПЛАВ ОД БУРИЊА

(57)	 Сплавот	 се	 состои	 од	меѓусебно	 споени	 буриња	
поставени	 вертикално.	Меѓусебното	 спојување	 е	
изведено	со	лим	директно	заварен	за	бурињата.	
Со	 ова	 решение	 бурињата	 се	 користат	 како	 дел	
од	 статичка	 структура	 на	 сплавот	 со	 што	 се	
намалуваат	трошоците	за	производство.
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(51) A 23H 15/00 (11) 903089
  (13) А
(21)  2007/139 (22) 24/04/2007
  (45) 28/02/2010
(30) 20070139  24/04/2007  MK
(73) ДИМОСКИ, Јован;
 ул. „Борис Кидрич” бр.22, 2000 Штип, MK
(74)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(72)	 ДИМОСКИ,	Јован;
(54) ПОВЕЌЕНАМЕНСКА МЕШАЛКА СО ЗГЛОБНО 

КИНЕМАТИЧКА СКЛОПНА ЛОПАТКА
(57)	 Пронајдокот					„ПОВЕЌЕНАМЕНСКА					МЕШАЛКА					

СО	 ЗГЛОБНО	 КИНЕМАТИЧКА	 СКЛОПНА	

ЛОПАТКА”се карактеризира со тоа што	 се		
состои	 од	 погонски	 дел,	 преносен	 механизам,	
механизам	 за	 потиснување	 и	 зглобно	 кине–
матичка	 склопна	 лопатка	 која	 содржи	 работно	
вратило	 (сл.2,поз.	 1)	 во	 форма	 на	 цилиндар	 и	
осовина	 (сл.2,	 	 поз.8)	 којашто	 се	 изработува	
од	 нерѓосувачки	 челик.	 На	 оската	 на	 зглобно	
кинематичката	 склопна	 лопатка	 се	 поставуваат	
следниве	работни	елементи:	периферни	чистачи	
(сл.2,	 поз.2),	 централен	 површински	 чистач	
(сл.2,	 поз.5)	 на	 дното	 од	 лонецот,	 два	 елемента	
за	 потпирање	 (сл.2,	 поз.3),	 прстени	 (сл.2,	 поз.7)	
и	 еден	 тангентен	 чистач	 (сл.2,	 поз.6)	 сите	
изработени	од	дрвен	материјал.
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903094

(51) F 24J 2/48, C 09K 2/00 (11) 903094
  (13) А
(21)  2007/153 (22) 02/05/2007
  (45) 28/02/2010
(30) 20070153  02/05/2007  MK
(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) АПСОРБЕРИ ЗА СОНЧЕВИ КОЛЕКТОРИ СО 

СЕЛЕКТИВНИ ОБВИВКИ НА КРИЛЈАТА И НА 
ЦЕВКИТЕ НА АПСОРБЕРИТЕ

(57)	 Апсорбери	на	сончеви	колектори	кои	се	состојат	
од	 бакарни	 цевки	 ултразвучно	 заварени	 за	
бакарни	 лимови	 се	 карактеризира со тоа 
што	селективните	обвивки	се	нанесени	како	на	
цевките	така	и	на	лимовитe.

	 При	употребата	цевките	низ	кои	струи	работниот	
медим	 се	 директно	 поставени	 на	 сончевото	
зрачење	и	преносот	на	енергија	се	врши	директно	
низ	ѕидот	на	цевките	со	селективни	обвивки	кон	
работниот	медиум.

	 Варијациите	 на	 користење	 на	 цевките	 кои	 се	
прекриени	 со	 селективни	 обвивки	 дозволуваат	
нивно	користење	во	констелација	со	цилиндрични

	 конкавни	огледала,	како	и	апсорбери	чии	цевки	се	
заварени	за	eдно	бакарно	крило	кое	во	целост	го	
прима	сончевото	зрачење	кое	паѓа	на	површината	
од	апсорберот.	
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(51) F 24H 1/00 (11) 903104
  (13) А
(21)  2007/174 (22) 18/05/2007
  (45) 28/02/2010
(30) 20070174  18/05/2007  MK
(73) Круме Нешовски
 ул.Ѓорѓи Капчев бр 4/5 Скопје, MK
(72)	 Круме	Нешовски
(54) ХОРИЗОНТАЛЕН ВРЕЛОВОДЕН ЦЕВКАСТ 

КОТЕЛ

903104

(57)	 Хоризонталниот	 вреловоден	 цевкаст	 котел	 со	
неговата	 специфична	 конструкција	 овозможува	
спротинасочно	 движење	 на	 врелите	 гасови	 и	
водата	 со	 што	 го	 зголемува	 примопредавањето	
на	топлината	од	врелите	гасови	на	водата.

	 Конструкцијата	 на	 цевниот	 пакет	 овозможува	
големи	огревни			површини	во	однос	на	волуменот	
кој	 го	 зафаќаат.	 Исто	 така	 поради	 тоа	 што	 се	
изработуваат	 од	 цевки	 со	 заварување	можат	 да	
поднесат	и	поголеми	притисоци	на	водата	во	нив	
во	однос	на	котлите	изработени	од	лим.
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903106

(51) G 09F 21/04, 1/00,	1/10,		 (11)	 903106
	 1/12,	21/00,	21/10 (13) А
(21)  2007/198 (22) 07/06/2007
  (45) 28/02/2010
(30) 20070198  07/06/2007  MK
(73) МАРАТОН ГРОУП ДООЕЛ СКОПЈЕ
 бул.”Јане Сандански” бр.109-5/26, 1000 Скопје, 

MK
(72)	 Костовски	Љупчо
(54) ПРИКОЛКА ЗА ВЕЛОСИПЕД СО СВЕТЛЕЧКИ 

РЕКЛАМЕН ПАНЕЛ

(57)	 Со	 пронајдокот	 „Приколка	 со	 велосипед	 со	
светлечки	рекламен	панел”	се	штити	конструкција	
на	 подвижен	 рекламен	 панел	 која	 е	 едноставна	
и	 погодна	 за	 ударно	 и	 селективно	 но	 и	масовно	
рекламирање	во	градски	и	рурални	средини	каде		
што	постои	потреба	од	брзо,	ударно	рекламирање	
и	онаму	каде	не	постојат	слободни	билборди,	има	
недостаток	од	нив	или	воопшто	ги	нема.

	 Приколката	со	велосипед	со	светлечки	рекалмен	
панел	е	погодна	за	денско	и	ноќно	рекламирање,	
за	една	и	за	повеќе	реклами	во	исто	време.
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(51) G 07F 19/00 (11) 903099
  (13) А
(21)  2007/201 (22) 08/06/2007
  (45) 28/02/2010
(30)	 11/006,833		08/12/2004		US	and	
	 60/522,822		10/11/2004		US
(86) 08/12/2004 IB2004/004348
(87) 18/05/2006 WO 2006/051350 A1
(73) ZORMATI, Alexandre, Sam (FR/US)
 100 Pelham Road, Apt 6D, New Rochelle, NY 

10805, US
(74)	 СД	 ПЕТОШЕВИЌ	 ДОО	 ДРУШТВО	 ЗА	

ОСТВАРУВАЊЕ	 И	 ЗАШТИТА	 НА	 ИНТЕЛЕК–
ТУАЛНА	СОПСТВЕНОСТ	СКОПЈЕ		

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

(72)	 ZORMATI,	Alexandre,	Sam	(FR/US)
(54) ДАЛЕЧИНСКИ ИНСТАНТ КУПОН-ПРИПЕЈД 

ПЛАТЕЖНА КАРТИЧКА СО ДОПОЛНУВАЊЕ
(57)	 Иновацијата	 се	 поврзува	 со	 платежни	 картички	

со	 дополнување,	 посебно	 со	 метода	 на	

плаќање	 на	 трансакција	 извршена	 со	 трговец	
преку	 припејд	 платежна	 картичка	 издадена	
од	 финансиски	 посредник	 што	 вклучува	
чекори	 за	 дополнување	 за	 модифицирачки	
информации	во	 врска	 со	расположливото	 салдо	
на	 сопственикот	 нa	 банкарската	 картичка	 на	
управувачкиот	 компјутер	 што	 се	 состои	 од	
дополнување	 по	 пат	 на	 припејд	 купон	 на	 кој	
му	 се	 припишува	 единствен	 идентификациски	
број	 и	 е	 одредена	 предефинирана	 сума,	 каде	
управувачкиот	 сервер	 содржи	 база	 на	 податоци	
на	 единствени	 броеви	 на	 купон	 и	 состојба	 на	
важност	 и	 вредност	 што	 соодветствуваат	 со	
истиот.	Чекорите	на	дополнување	се	состојат	од	
пренесување	на	идентификаторот	на	споменатиот	
купон	 и	 идентификаторот	 на	 споменатата	
банкарска	 картичка	 на	 управувачкиот	 сервер,	
верификувањето	 на	 валидноста	 на	 примениот	
идентификатор	 на	 купонот	 од	 споменатиот	
сервер,	 одредување	 на	 деноминацијата	 на	
сумата	пренесена	на	купонот,	модифицирање	на	
состојбата	на	важност	на	потрошениот	купон	и	во	
ажурирање	на	сметковното	салдо	на	споменатата	
банкарска	картичка.
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(51) A 43B 3/00,	13/00,	15/00 (11) 903132
  (13) А
(21)  2008/17 (22) 22/01/2008
  (45) 28/02/2010
(30)	 П-20080337		14/10/2008		MK
(73) Смилески Мирко
 Ул.”М.Тито” бр.3, Македонски Брод, MK
(54) ПОДЛОГА ЗА ЗИМСКИ ОБУВКИ
(57)	 Подлогата	 за	 изработка	 на	 зимски	 обувки	 кои	

можат	 да	 му	 се	 спротистават	 на	 лизгањето	
во	 зимските	 периоди	 од	 годината	 во	 себе	 има	

вградено	променлив	систем	кој	по	потреба	може	
да	 се	 активира	 и	 деактивира	 за	 многу	 краток	
временски	 период.	 Корисникот	 на	 овие	 подлоги	
во	 зимските	 обувки	 не	 може	 да	 биде	 никогаш	
изненаден	од	временските	неприлики,	затоа	што	
системот	 против	 лизгање	 е	 вграден	 во	 зимските	
обувки	и	е	секогаш	со	нив	додека	трае	зимскиот	
период	од	 годината.	Подлогата	за	зимски	обувки	
против	 лизгање	 производителот	 може	 да	 ја	
изработи	и	со	промена	на	нејзиниот	систем	кога	
клинците	би	се	потрошиле	со	помош	на	штрафови	
со	кои	се	поврзува	со	горниот	дел	од	обувките	(9)	
што	е	прикажано	на	слика	2.

903132
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(51) C 12M 1/00, 3/00 (11) 903102
  (13)	 А
(21)  2008/92 (22) 26/03/2008
  (45) 28/02/2010
(30)	 П-20080092		26/03/2008		MK
(73) Д-р Лилјана Симјановска
 бул.Партизански одреди бр.103/13, Скопје, MK
(74)	 ГАВРИЛОВСКА	АЛЕКСАНДРА,	адвокат						
	 бул.	Партизански	одреди	бр.103/26	1000	Скопје
(54) ИНКУБАТОР ЗА КЛЕТОЧНА КУЛТИВАЦИЈА СО 

ЈОНИЗИРАЧКИ ВОЗДУХ

(57)	 Инкубатор	за	клеточна	култивација	со	јонизирачки	
воздух	 со	 помош	 на	 јонизатор	 на	 воздухот	 го	
подобрува	и	зголемува	квалитетот	на	развојот	на	
оплодените	ембриони	во	првите	3	до	5	дена	од	
нивниот	развиток,	се	до	нивното	трансферирање	
во	 матката.	 Јонизацијата	 на	 воздухот	 во	
инкубаторот	 се	 врши	 на	 тој	 начин	 што	 боцата	
со	 мешавина	 од	 гасови	 е	 директно,	 со	 цевка,	
поврзана	со	јонизирачката	преткомора	во	којашто	
се	 наоѓа	 јонизаторот.	 Јонизирачката	 преткомора	
понатаму	 со	 цевка	 е	 директно	 поврзана	 со	
инкубаторот	каде	што	јонизираната	мешавина	од	
гасови	директно	се	вбризгува	во	атмосферата	на	
инкубаторот.

903102



Glasnik 17/1  str. 1-58 fevruari 2010 Skopje

Patenti

12

(51) A 63C 17/04 (11) 903111
  (13) А
(21)  2008/101 (22) 02/04/2008
  (45) 28/02/2010
(30)	 П20080101		02/04/2008		MK
(73) РАМАНИ, Зубер
 ул.Кузман Шапкарев бр.9  6330 Струга, MK
(74)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(54) ЛИЗГАЛКИ НА ТРКАЛЦА ЗА ВОЗЕЊЕ ПО ТВРД 

РАМЕН ТЕРЕН

(57)	 Пронајдокот	„Лизгалки	на	тркалца	по	тврд	рамен	
терен”	 се	 состои	 од	 три	 тркалца:	 предно	 десно	
тркало	 (поз.	 1),	 предно	 лево	 тркало	 (поз.	 2)	 и	
задно	тркало	(поз.	3),	со	тоа	што	предното	десно	
тркало	 (поз.	 1)	 е	 поставено	 од	 десната	 страна	
додека	предното	лево	тркало	(поз.	2)	е	поставено	
од	 левата	 страна	 на	 лизгалката	 и	 гледано	 во	
рамнина	 се	 наоѓа	 под	 предното	 десно	 тркало.	
Помеѓу	 страничните	 делови	 на	 лизгалката	 е	
поставен	 преден	 стегач	 (поз.	 6)	 додека	 задниот	
стегач	 (поз.7)	 ги	 опфаќа	 страничните	 делови	
на	 чевелот.	На	 задниот	дел	од	 чевелот	 (поз.8)	 е	
поставена	 пружина	 (поз.9)	 за	 зголемување	 на	
стабилноста	и	подвижноста	на	лизгалката.

903111
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(51) C 07D 211/00 (11) 903120
  (13) А
(21)  2008/279 (22) 02/09/2008
  (45) 28/02/2010
(30) PA200701314  11/09/2007  DK
(73) H. LUNDBECK A/S
 9, Ottiliavej DK-2500 Valby-Copenhagen, DK
(74)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ		Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(72)	 Carla	De	Faveri;	
	 Florian	Anton	Martin	Huber	and	
	 Robert	James	Dancer
(54) МЕТОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕСЦИ–

ТАЛОПРАМ

(57)	 Овој	 патент	 обелоденува	 една	 метода	 за	
разложување	 на	 4-[4-(диметиламино)-1	
-(4’-флуорофенил)-1-хидроксибутил]-3-(хидрок–
симетил)-бензонитрил	 како	 винска	 или	 не-
винска	 енантиомерна	 мешавина	 во	 нејзините	
изолирани	 енантио-мери,	 	 споменатата	 метода	
го	опфаќа	чекорот	на	фракциско	кристализирање	
на	 4-[4-(диметиламино)-1-(4’-флуорофенил)-1-
хидроксибутил]-3-(хидроксиметил)-бензонитрил	
како	 сол	 со	 (+)-(Ѕ,Ѕ)-	 или	 (-)-(R,R)-енантиомер	
на	 О,О’-di-р-то-луоил-винска	 киселина	 во	 еден	
систем	 на	 растворање	 што	 опфаќа	 1-пропанол,	
етанол	или	ацетонитрил.

(51) A 63F 3/00 (11) 903100
  (13) А
(21)  2008/337 (22) 14/10/2008
  (45) 28/02/2010
(30)	 П-20080337		14/10/2008		MK
(73) Данко Вуковиќ and Владимир Вуковиќ
 ул.”Алекса Шантиќ” ,Трн-Лакташи, BA and 

ул.”Алекса Шантиќ” ,Трн-Лакташи, BA
(74)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ	 

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(72)	 Данко	Вуковиќ	and	Владимир	Вуковиќ
(54) АПАРАТ ЗА ВРТЕЊЕ БИНГО ТОПЧИЊА

(57)	 Апаратот	 за	 вртење	 бинго	 топчиња,	 од	 сликата	
2	 се	 состои	 од	 бинго	 топчиња	 12	 сместени	 во	
проѕирен	 држач	 на	 бинго	 топчиња	 -	 контјнер	 6	
кој	е	поставен	во	центарот	на	проѕирна	купола	1	
во	 форма	 на	 полусфера.	 Воздухот	 се	 впумпува	
внатре	 во	 проѕирниот	 држач	 на	 топчиња	 -	
контејнер	6	со	компресор	16,	создавајќи	вител	17	
кој	 ги	 придвижува	 (разигрува)	 бинго	 топчињата,	
потоа	 воздухот	 продолжува	 низ	 процепот	 9	
помеѓу	проѕирната	купола	1	и	проѕирниот	држач	
на	 топчиња	 -	 контејнер	 6	 и	 низ	 отворот	 10	 од	
дрвената	рамката	од	основата	2,	излегува	надвор	
од	просторот	заграден	од	проѕирната	купола	1	и	
преку	компресорот	повторно	се	впумпува	внатре	
во	просторот,	а	надворешната	цевка	4	излегува	и	
поминува	низ	топчињата	12	и	зафаќа	само	едно	
топче,	 а	 другите	 паѓаат	 од	 страна.	 Кога	 цевката	
се	 исправува	 топчето	 14	 автоматски	 се	 чита	 од	
системот	и	им	се	прикажува	на	играчите.

903100
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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)  (51) (51) osnoven (11,13)

Pregledi

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

A61K48/00 A61K48/00 903127 A
B63B35/00 B63B35/00 903103 A
A23H15/00	 A23H15/00	 903089	 A
F24J2/48	 F24J2/48	 903094	 A
C09K2/00	 F24J2/48	 903094	 A
F24H1/00	 F24H1/00	 903104	 A
G09F21/04	 G09F21/04	 903106	 A
G09F21/10	 G09F21/04	 903106	 A
G09F21/00	 G09F21/04	 903106	 A
G09F1/12	 G09F21/04	 903106	 A

G09F1/10	 G09F21/04	 903106	 A
G09F1/00	 G09F21/04	 903106	 A
G07F19/00	 G07F19/00	 903099	 A
A43B3/00 A43B3/00 903132 A
A43B13/00 A43B3/00 903132 A
A43B15/00 A43B3/00 903132 A
C12M1/00 C12M1/00 903102 A
C12M3/00 C12M1/00 903102 A
A63C17/04 A63C17/04 903111 A
C07D211/00 C07D211/00 903120 A
A63F3/00	 A63F3/00	 903100	 A

IDERA PHARMACEUTICALS, INC. 
A 61K 48/00 903127 A

Дане Саздовски 
B 63B 35/00 903103 A

ДИМОСКИ,	Јован;	
A	23H	15/00	 903089	 A

НАСОВ, Илија 
F	24J	2/48,	
C 09K 2/00 903094 A

Круме Нешовски 
F	24H	1/00	 903104	 A

МАРАТОН ГРОУП ДООЕЛ СКОПЈЕ 
G	09F	21/04,	
1/00,	1/10,	1/12,	
21/00,	21/10	 903106	 A

ZORMATI, Alexandre, Sam (FR/US) 
G	07F	19/00	 903099	 A

Смилески Мирко 
A	43B	3/00,	13/00,	15/00	 903132	 A

Д-р Лилјана Симјановска 
C	12M	1/00,	3/00	 903102	 A

РАМАНИ, Зубер 
A 63C 17/04 903111 A

H. LUNDBECK A/S 
C 07D 211/00 903120 A

Данко Вуковиќ and Владимир Вуковиќ 
A	63F	3/00	 903100	 A
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(51) C 07D 513/04,  (11) 903090
 A	61K	31/54,		 (13)	 Т1
 A 61P 25/28 (22) 01/02/2007
  (45) 28/02/2010
(21)  2007/45 
(30)	 20020012965		18/10/2002		FR
(96)	 17/10/2003	EP03809363.9
(97)	 06/05/2004	EP1587810
(73)  LES LABORATOIRES SERVIER
 12, Place de la Defense 92415 Courbevoie Cedex, 

FR
(74)	 Бајалски	Димитар,	 адвокат	 Ул.	 Ѓуро	 Ѓаковиќ	 бр.	

72/1-1	1000	Скопје
(72)	 	HICKMAN,	John;		
	 RENARD,	Pierre;		
	 PIERRE,	Alain;		
	 CAIGNARD,	Daniel-Henri	;	
	 LEONCE,	Stephane;	
	 COUDERT,	Gerard;	
	 AYERBE,	Nathalie;	
	 LEPIFRE,	Franck	and	
	 ROUTIER,	Sylvain
(54) НОВИ СУПСТИТУИРАНИ ДЕРИВАТИВИ НА 

ИЗОИНДОЛОТ 1,4 (БЕНЗОДИОКСИНО 2,3-
Е), МЕТОД ЗА ПОДГОТОВКА НА ИСТИТЕ И 
ФАРМАЦЕВТСКИ СОЕДИНЕНИЈА ШТО ТИЕ ГИ 
СОДРЖАТ

(57)	 1.		Соединенија	со	формула	(I):
	 каде	што:

 

	 -	А,	заедно	со	атомите	на	јаглерод	со	кои	е	сврзан,	
претставува	група	со	формулата	(а)	или	(б):

 
 

 
	 каде	што:
	 -	 W1,	 заедно	 со	 атомите	 на	 јаглерод	 со	

кои	 е	 поврзан,	 претставува	 фенилна	 група	
или	 пиридилна	 група,	 Z	 претставува	 група,	
селектирана	 од	 водородни	 и	 халогени	 атоми	 и	
групите	 линеарен	 или	 разгранет	 (С1-С2)	 алкил,	
нитро,	цијано,	хидрокси,	линеарен	или	разгранет	
(С1-С6)	алкокси,	арил,	арил-(С1-С6)	алкил	 (во	кое	
половината	што	ја	зафаќа	алкилот	е	линеарна	или	
пак	разгранета),	арилокси	и	арил-(C1-С6) алкокси	
(во	кое	половината	што	му	припаѓа	на	алкокси	е	
линеарна	или	разгранета)	и	NR5R6,	во	кое	R5	и	R6,	
кои	се	идентични	или	различни,	секој	независно	
од	 другите,	 претставува	 група,	 селектирана	 од	
атом	 на	 водород,	 и	 линеарна	 	 	 или	 	 разгранета		
(С1-С6)алкилна	група.

  R4 претставува	 група,	 селектирана	 од	 атом	 на	
водород	 и	 групите	 линеарен	 или	 пак	 разгранет	
(С1-С6)	 алкил,	 арил	 и	 арил-(С1-С6)алкил	 (во	 кои	
половината	што	му	припаѓа	на	алкилот	е	линеарна	
или	 разгранета),	 или	 група	 -С(O)-OR’5	 во	 која	
R’5	 претставува	 група,	 селектирана	 од	 групите	
линеарен	 или	 разгранет	 (С1-С6)	 алкил,	 арил	 и	
арил-(С1-С6)	 алкил,	 (во	 кои	 половината	 што	 му	
припаѓа	на	алкилот	е	линерарна	или	разгранета),

	 -	 Y	 	 претставува	 група,	 селектирана	 од	 атом	 на	
кислород	и	метиленска	група,

	 -	R2	претставува	атом	на	водород	и,	во	тој	случај:
 R3	 претставува	 група,	 селектирана	 од	 атом	 на	

водород	 и	 групите	 линеарен	 или	 разгранет	
(С1-С6)	 алкил,	 арил,	 арил-(С1-С6)	 алкил,	 (во	
кои	 половината,	 што	 му	 припаѓа	 на	 алкилот,	 е	
линеарна	или	разгранета)	и	ЅО2ЅF3,

	 -	 или	R2	и	R3 формираат	врска,
		 -	 R1	 претставува	 група,	 селектирана	 од	 атом	

на	 водород	 и	 групите	 линеарен	 или	 разгранет	
(С1-С6)	 алкил,	 арил,	 арил-(С1-С6)	 алкил,	 	 	 (во	
кои	 	 	 полoвината,	што	му	 припаѓа	 на	 алкилот,	 е	
линеарна	или	разгранета)	или	пак,	линеарен	или	
разгранет	(С1 -	С6)	алкиленски	синџир,	заменет	со	
еден	што	повеќе	идентични	или	различни	 групи,	
селектирани	од	-ОR”5				или	-NR”5R”6	кадешто	R”5 
и	R”6	се	според	дефиницијата	за	R5	и	R6	изнесена	
погоре	во	овој	текст,

		 -	 Z1	и	Z2	поодделно,	претставуваат	по	еден	атом	
на	водород	или

 Z1	и	Z2	заедно	со	атомите	јаглерод	што	ги	носат,	
формираат	 фенилна	 група,	 со	 	 претпоставка	
дека,			кога	Z		претставува	атом			на	водород,		R1   
не	 е	 	 атом	 	 на	 водород,	 	 нивните	 енандиомери,		
дијастереоизомери,	N-оксид,		и		нивните	додатни	
соли	 со	 фармацевтски	 	 прифатлива	 киселина	
или	 база,	 каде	 што	 „арил”	 треба	 да	 се	 сфати	
во	 значењето	 фенил,	 нафтил,	 дихидронафтил,	
тетрахидронафтил,	 инденил	 или	 индекилна	
група,	 при	што	 секоја	 од	 тие	 групи,	 како	 опција,	
се	заменува	со	една	или	повеќе,	идентични	или	
пак	 различни	 групи,	 селектирани	 од	 халоген,	
линеарен	или	разгранет	(С1 -	С6)	алкил,	линеарен	
илн	 разгранет	 (С1-С6)трихалоалкил,	 хидрокси,	
линеарен	или	разгранет	(С1 -С6)	алкокси,	и	амино,	
кој,	 како	 опција,	 се	 заменува	 со	 една	 или	 две	
линеарни	или	разгранети	(С1	-	С6)	алкилни	групи.	

	 Има	уште	18	патентни	барања.

903090
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(51) C 07C 323/20,  (11) 903098
 A	61K	31/235,		 (13)	 Т1
	 A	61P	29/00,	9/10 (22) 28/05/2007
(21)  2007/182 (45) 28/02/2010
(30) 19970047020P  14/05/1997  US
(96)	 14/05/1998	EP04075141.4
(97)	 07/03/2007	EP1464639	
(73) SALUTRIA PHARMACEUTICALS LLC.
 8995 Westside Parkway Alpharetta, GA 30004, US
(74)	 ЈОАНИДИС	ЈОВАН,	АДВОКАТ		ул.”Орце	Николов”	

155б,	1000,	Скопје
(72)	 Somers,	Patricia	K.

(54) КРАТКА ЕСТЕРНА КИСЕЛИНА НА ПРОБУКОЛ 
ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ИЗРАЗУВАЊЕТО НА 
VCAM-1

(57)	 1.		Сложенка	од	формулата
 
 

	 слика	е	фармацевтски	прифатлива	сол.	
	 Има	уште	8	патентни	барања.

903098
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(51) A 61K 31/165,  (11) 903097
 9/14,	9/16,		 (13)	 Т1
 A 61P 25/00 (22) 28/05/2007
(21)  2007/183 (45) 28/02/2010
(30) 20020395537P  12/07/2002  US and 
 20030616776  10/07/2003  US
(96)	 11/07/2003	EP03764620.5
(97)	 06/06/2007	EP1542666	
(73) CEPHALON, INC.
 41 Moores Road,  Frazer, PA 19355, US
(74)	 ЈОАНИДИС	ЈОВАН,	АДВОКАТ		ул.”Орце	Николов”	

155б,	1000,	Скопје
(72)	 HEACOCK,	Craig;	
	 PARIKH,	Alpa	and	
	 PATEL,	Piyush	R.

(54) ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ ОД МОДАФИНИЛ
(57)	 1.	 	Фармацевтска	 композиција	 која	 се	 состои	од	

две	или	повеќе	порции			на			цврсти			честички			на			
модафинил			од			залиха			на	модафинил,	каде	што	
секоја	 порција/доза	 има	 обврзана	 големина	 на	
честичка	и	една	или	повеќе	големини	на	честички	
имаат	домен	во	склоп			на			залихата			и			не			се			
застапени			во			фармацевтската	композиција.	

	 Има	уште	59	патентни	барања.

903097
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(51) B 27L 5/00, B 27M 3/00 (11) 903121
  (13) Т1
(21)  2007/395 (22) 18/10/2007
  (45) 28/02/2010
(30)	 102005005339		27/01/2005		DE
(96)	 11/11/2005	EP	05024664.4
(97)	 18/07/2007	EP1688228	B1
(73) HD Wood Technologies Limited
 7 Frederick Street Valletta, MT
(74)	 СД	 ПЕТОШЕВИЌ	 ДОО	 ДРУШТВО	 ЗА	

ОСТВАРУВАЊЕ	 И	 ЗАШТИТА	 НА	 ИНТЕЛЕК–
ТУАЛНА	СОПСТВЕНОСТ	СКОПЈЕ

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

(72)	 Engel,	Michael;	
	 Lacroix,	Wolfgang;	
	 Spitaler,	Peter;	
	 Guitton,	Patrick	and	
	 Danzer,	Hans-Joachim
(54) ПРОЦЕС ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПРЕМАЗ

(57)	 1.		Процес	за	производство	на	премаз	(14)	во	форма	
на	лист	составен	од	резанки	 	од	рамни	парчиња	
дрво	во	форма	на	табли	(10)	во	кои	резанките	се	
слепени	заедно	со	помош	на	средство	за	лепење	
(20),	и	тоа	вклучувајќи	ги	фазите	од	(i)	до	(iv):

	 (i)	залепување	парчиња	дрво	во	форма	на	табли	
(10)	 холохедрално	 (во	 целосна	 симетрија)	 и	 со	
помош	на	лепило	(20)	за	дрвен	блок	во	форма	на	
греда	(12),

	 (ii)	полевање	на	споменатиот	дрвен	блок	во	форма	
на	греда	(12)	добиен	во	фазата	(i),

	 (ii)	 сечење	 на	 споменатиот	 блок	 од	 дрво	 во	
форма	 на	 греда	 (12)	 добиен	 во	 фазата	 (ii)	 така	
што	 рамнината	 на	 сечењето	 (A,	 B,	 C,	 D)	 да	
биде	 поставена	 попречно	 (трансверзално)	 со	
рамнината	 што	 е	 дефинирана	 со	 слоевите	 на	
лепењето	 	 во	 споменатиот	 блок,	 за	 да	 се	 добие	
споменатиот	премаз	(14),	кој	се	карактеризира	со	
тоа	дека	по	фазата	(ii)	се	извршува	фазата	(iv),

	 (iv)	 сушење	 на	 споменатиот	 премаз	 (14)	 што	 се	
добива	 во	 фазата	 (ii)	 се	 додека	 содржината	 на	
влага	не	биде	пониска	од	точката	на	заситување	
на	влакното.	

	 Има	уште	33	патентни	барања.

903121
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(51) A 61K 31/436,  (11) 903123
	 A	61P	35/00,		 (13)	 Т1
 C 07D 491/04 (22) 16/11/2007
(21)  2007/430 (45) 28/02/2010
(30)	 0109910		25/07/2001		FR
(96)	 24/07/2002	EP	022918362.7
(97)	 19/09/2007	EP1297835	B1
(73) Les Laboratoires Servier
 12, Place de la Defense, 92415 Courbevoie Cedex, 

FR
(74)	 СД	 ПЕТОШЕВИЌ	 ДОО	 ДРУШТВО	 ЗА	

ОСТВАРУВАЊЕ	 И	 ЗАШТИТА	 НА	 ИНТЕЛЕК–
ТУАЛНА	СОПСТВЕНОСТ	СКОПЈЕ	

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

(72)	 Koch,	Michel;		
	 Tillequin,	Francois;		
	 Michel,	Sylvie;	
	 Renard,	Pierre;	
	 Hickman,	John;	
	 Pierre,	Alain;	
	 Pfeiffer,	Bruno;	
	 Sequin,	Elisabeth	and	
	 El	Omri,	Abdelhakim
(54) БЕНЗО[B]ПИРАНО[3,2-H]АКРИДИН-7-ЕДЕН 

ДЕРИВАТИ, ПРОЦЕСИ ЗА НИВНА ПОДГОТОВКА 
И НИВНИ ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ

(57)	 1.		Соединенија	со	формула	(I):

 

 

	 каде	што:
	 -	 X	и	Y	,	кои	може	да	се	исти	или	различни	,	секое	

претставува,	 независно	 едно	 од	 друго,	 група	
селектирана	од:

	 -	 атом	на	водород	или	халоген,
	 -	 меркапто,	 цијано,	 нитро,	 линеарен	 или	

разгранет	(C1-C6)	алкил,	линеарен	или	разгранет	
(C1-C6)-	трихалоалкил	и	линеарни	или	разгранети	
трихало-	(C1-C6)	алкил-	карбониламино	групи,

	 -	 групи	 со	 формули	 -Ora,	 -NRaRb,	 -NRa-C-(O)-
T1,-O-C(O)-T1,	 -O-T2-NRaRb,	 -O-T2-ORa,	 -NRa-T2-
NRaRb,	-NRa-T2-ORa	и	-Nra-T2-CO2Ra	кадешто:

	 *Ra	 претставува	 група	 селектирана	 од	 атом	
на	 водород	 и	 линеарна	 или	 разгранета	 (C1-C6) 
алкилна	 група,	 арилна	 група	 или	 арил	 -(C1-C6) 
алкилна	 група	 кадешто	 алкилната	 половина	 е	
линеарна	или	разгранета,	

	 *Rb	 претставува	 група	 селектирана	 од	 атом	
на	 водород	 и	 линеарна	 или	 разгранета	 (C1-C6) 

алкилна	 група,	 арилна	 група	 или	 арил-(C1-C6) 
алкилна	 група	 кадешто	 алкилната	 половина	 е	
линеарна	или	разгранета,	

	 или
	 Ra+Rb,	 заедно	 со	 атомот	 на	 азот	 кој	 ги	 носи,	

формираат
	 моноцикличен	5	или	6	-член	хетероциклус	кој	може	

да	содржи	во	цикличниот	систем	втор	хетеро	атом	
селектиран	од	кислород	или	азот,	

	 *Т1	 претставува	 група	 селектирана	 од	 линеарен	
или	 разгранет	 (C1-C6)	 алкил,	 линеарен	 или	
разгранет	 (C2-C6)	 алкенил,	 арил,	 арил-(C1-C6) 
алкил	 (кадешто	алкилната	половина	е	линеарна	
или	разгранета),	линеарен	или	разгранет	 (C1-C6) 
алкиленски	синџир	заменет	од	група	селектирана	
од	-Ora	и	-NraRb	кадешто	Ra	и	Rb	се	како	што	се	
дединирани	претходно,

	 Т2	 претставува	 линеарен	 или	 разгранет	 (C1-C6) 
алкиленски	синџир,

	 -или	 X	 и	 Y	 ,	 кога	 се	 во	 соседни	 позиции,	
заедно	 формираат	 метилендиокси	 група	
или	 етилендиокси	 група,	 што	 значи	 дека	
супституентите	X	и	Y	може	да	се	претстават	и	на	
двата	соседни	бензенови	прстени,	

 · R1	претставува	атом	на	водород	или	линеарна	
или	разгранета	(C1-C6)	алкилна	група,	

 · R 	 претставува	 група	 селектирана	 од	 атом	 на	
водород	и	линеарен	или	разгранет	(C1-C6)	алкил,	
-ORa,	 -NRaRb,	 -NRa-C(O)-T1,	 -O-C(O)-T1,	 -O-T2-
NRaRb,	 -O-T2-ORa,	 -NRa-T2-NRaRb,	 -NRa-T2-ORa	
и	-Nra-T2-CO2Ra	групи	,	кадешто	Ra,	Rb,	Т1	и	Т2	се	
какошто	се	дефинирани	погоре,

 · R3,	 R4,	 кои	 може	 да	 се	 исти	 или	 различни,	
претставуваат,	 независно	 еден	 од	 друг,	 атом	 на	
водород	 или	 линеарна	 или	 разгранета	 (C1-C6) 
алкилна	група,

	 ·	 W	 претставува	 група	 со	 формула	 -CH(R5)-
CH(R6)-кадешто:

	 *R5	 и/или	 R6	 претставува(ат)	 група	 селектирана	
од	-W1-C(W2)-W3-T1,	 -W1-S(O)n-W3-T1 и	W1-S(O)n-T1 
кадешто:

	 -W1	претставува	атом	на	кислород	или	сулфур	или	
атом	 на	 азот	 супституиран	 од	 атом	 на	 водород	
или	од	линеарна	или	разгранета	(C1-C6)	алкилна	
група,	 арилна	 група	 или	 арил-(C1-C6)	 алкилна	
група	 кадешто	 алкилната	 половина	 е	 линеарна	
или	разгранета,	

	 -W2	претставува	атом	на	кислород	или	сулфур,
	 -W3	претставува	атом	на	кислород	или	сулфур	или	

атом	 на	 азот	 супституиран	 од	 атом	 на	 водород	
или	од	линеарна	или	разгранета	(C1-C6)	алкилна	
група,	 арилна	 група	 или	 арил-(C1-C6)	 алкилна	
група	 кадешто	 алкилната	 половина	 е	 линеарна	
или	 разгранета	 ,	 врска	 кога	 Т1	 претставува	 (C4) 
алкенилна	група,

	 -Т1 е	како	што	е	дефинирано	погоре,
	 -n	 претставува	 цел	 број	 селектиран	 од	 1	 и	 2,	

и	 во	 случај	 каде	 само	една	 од	двете	 групи	R5	 и	
R6	 претставува	 група	 како	 што	 е	 дефинирано	
погоре	 тогаш	 другата	 од	 наведените	 групи	 R5 
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или	 R6	 претставува	 група	 селектирана	 од	 атом	
на	 хидроген,	 хидрокси,	 линеарен	 или	 разгранет	
(C1-C6)	 алкокси,	 линеарен	 или	 разгранет	 (C1-C6) 
алкил-карбонилокси,	 арилкарбонилокси,	 арил-	
(C1-C6)	 алкил-карбонилокси	 (кадешто	 алкилната	
половина	е	линеарна	или	разгранета),	и	амино	по	
избор	супституиран	од	една	или	две	,	идентични	
или	 различни,	 линеарни	 или	 разгранети	 (C1-C6)
алкилни	 групи,	 нивните	 енантиомери,	 диасте–
реоизомери	 и	 N-оксиди,	 и	 нивни	 дополнителни	
соли	со	фармацевтски	прифатлива	киселина	или	
база.	

	 Под	арил	се	подразбира	фенилна	или	нафтилна	
група	 која	 може	 да	 содржи	 еден	 или	 повеќе,	
идентични	 или	 различни,	 супституенти	 селек–
тирани	 од	 хидрокси,	 халоген,	 карбокси,	 нитро,	
линеарен	 или	 разгранет	 (C1-C6)	 алкиламино,	
ди(C1-C6)	 алкиламино	 кадешто	 секоја	 алкилна	
половина	може	да	биде	линеарна	или	разгранета,	
линеарен	или	разгранет	(C1-C6)	алкокси,	линеарен	
или	 разгранет	 (C1-C6)	 ацил	 и	 линеарен	 или	
разгранет	 (C1-C6)	 алкил-карбонилокси,	 а	 дека	
изомерите	се	составени	од	оптички	изомери.	

	 Има	уште	12	патентни	барања.
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(51) A 61K 31/455, 31/165,		 (11)	 903107
 A 61P 31/00 (13) Т1
(21)  2007/495 (22) 29/11/2007
  (45) 28/02/2010
(30) 20020382015P  20/05/2002  US
(96)	 19/05/2003	EP03725511.4
(97)	 21/11/2007	EP1505975	
(73) Schering - Plough Ltd
 P.O.Box, Weystrasse 20, 6000 Lucern 6, CH
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(72)	 KOHAN,	Raul,	E.;	
	 VARMA,	Kanwal,	J.;	
	 SIMMONS,	Robert,	D.;	
	 HUQ,	Abu	and	
	 FREEHAUF,	Keith,	A.
(54) СОСТАВИ И МЕТОДА ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА 

ИНФЕКЦИИ КАЈ ГОВЕДА И СВИЊИ
(57)	 1.		Употреба	на	соединение	кое	содржи	флуниксин	

или	некоја	негова	фармацевтски	прифатлива	сол	
и	соединение	со	формулата	(I):

 
 

	 формула	I
	 каде	што	R	е	елемент	одбран	од	групата	која	се	

состои	од	метил	или	етил	или	негов	халогениран	

дериват,	 дихалогенодеутериометил,	 1-халогено-
1-деутериоетил,	 1,2-дихалогено-1-деутериоетил,	
азидометил	и	метилсулфонилметил;

	 X	 и	 X’	 засебно	 се	 елементи	 независно	 одбрани	
од	 групата	 која	 се	 состои	 од	 NO2,	 SO2R1,	 SOR1,	
SR1,	 SONH2,	 SO2NH2,	 SONHR1,	 SO2NHR1,	 COR1,	
OR1,	 R1,	 CN,	 халоген,	 водород,	 фенил	 и	 фенил	
супституиран	со	халоген,	NO2,	R1,	PO2R1,	CONHR1,	
NHR1,	 NR1R2,	 CONR1R2,	 OCOR1,	 или	 OR1,	 каде	
што	 R1	 и	 R2	 засебно	 се	 елементи	 независно	
одбрани	од	групата	која	се	состои	од	метил,	етил,	
n-пропил,	 изопропил	 бутил,	 t-бутил,	 изобутил	 и	
фенил;	и

	 Z	 е	 водород	 или	 ацилна	 група	 на	 хидро–
карбонкарбоксилна	 киселина	 со	 16	
јаглеродни	 атоми	 или	 ацилна	 група	 на	
аминохидрокарбонкарбоксилна	 киселина	 со	 12	
јаглеродни	атоми;	и	фармацевтски	прифатливите	
соли	на	наведените	ацилни	групи,	за	добивање	на	
лек	за	третирање	или	спречување	на	заболување	
одбрано	од	групата	која	се	состои	од	респираторно	
заболување	кај	говеда,	респираторно	заболување	
кај	свињи,	footroot	(инфекција	кај	говеда	и	овци	која	
предизвикува	инфламаторни	промени	во	регионот	
на	копитата,	заб.	на	прев.),	акутно	воспаление	на	
млечните	 жлезди,	 конјуктивитис,	 воспаление	 на	
матката	и	воспаление	на	просторот	од	излезот	на	
желудникот	до	анусот	кај	животно.	

	 Има	уште	21	патентни	барања.
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(51) C 07D 295/185,  (11) 903115
	 307/81,	311/04,		 (13)	 Т1
	 317/58,	495/04 (22) 09/01/2008
(21)  2008/8 (45) 28/02/2010
(30)	 20030015248		23/12/2003		FR
(96)	 17/12/2004	EP04816424.8
(97)	 19/12/2007	EP1701946	
(73) Sanofi-Aventis
 174, Avenue de France, 75103 Paris, FR
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(72)	 ALMARIO	GARCIA,	Antonio;	
	 LI,	Adrien,	Tak;	
	 ABOUABDELLAH,	Ahmed	and	
	 HOORNAERT,	Christian
(54) ДЕРИВАТИ НА 1-ПИПЕРАЗИН- И 1-ХОМО–

ПИПЕРАЗИН- КАРБОКСИЛАТИ, МЕТОДА ЗА 
НИВНО ДОБИВАЊЕ И НИВНА УПОТРЕБА 
КАКО ИНХИБИТОРИ НА ЕНЗИМОТ FAAH

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

 
 

	 каде	што:
	 m	претставува	цел	број	еднаков	на	1	или	2;
 R1								претставува	група	одбрана	од	фенил,	пиридинил,	

пиридазинил,	 пиримидинил,	 пиразинил,	
триазинил,	 оксазолил,	 тиазолил,	 имидазолил,	
оксадиазолил,	 тиадиазолил,	 триазолил,	
нафтил,	 хинолинил,	 тетрахидрохинолинил,	
изохинолинил,	 тетрахидроизохинолинил,	
фталазинил,	 хиназолинил,	 хиноксалинил,	
цинолинил,	 нафтиридинил,	 бензофуранил,	
дихидробензофуранил,	 бензотиенил,	
дихидробензотиенил,	 индолил,	 бензоксазолил,	
бензизоксазолил,	 бензотиазолил,	 бензи–
зотиазолил,	 бензимидазолил,	 индазолил,	
пиролопиридинил,	 фуропиридинил,	 дихид–
рофуропиридинил,	 тиенопиридинил,	 дихид–
ротиенопиридинил,	 имидазопиридинил,	
имидазопиримидинил,	 пиразолопиридинил,	
оксазолопиридинил,	 изоксазолопиридинил,	
тиазолопиридинил,	 изотиазолопиридинил,	 	 при	
што	наведената	група	може	да	биде	супституирана	
со	една	или	повеќе	групи	R3,	кои	може	да	бидат	
идентични	 или	 различни	 една	 од	 друга,	 или	 со	
група	R4;

 R2 претставува	 група	 со	 општата	 формула	
CHR5CONHR6;

 R3	 претставува	 атом	 на	 халоген	 или	 група	

хидрокси,	 цијано,	 нитро,	 C1-6-алкил,	 C1-6-алкокси,	
C1-6-тиоалкил,	 C1-6-флуороалкил,	 C1-6-флуо–
роалкокси,	-O-(C2-3-алкилен)-,	-O-(C1-3-алкилен)-O-,	
C1-6-флуоротиоалкил,	 C3-7-циклоалкил,	 C3-7-ци–
клоалкил-C1-3-алкилен,	пиперидинил,	бензилокси,	
пиперазинил,	 пиролидинил,	 морфолинил,	
фенилокси,	 NR7R8,	 NHCOR7,	 NHSO2R7,	 COR7,	
CO2R7,	CONR7R8,	SO2R7  или	SO2NR7R8;

 R4	 претставува	 група	 одбрана	 од	 фенил,	
бензофуранил,	 нафтил,	 пиридинил,	
пиримидинил,	 пиридазинил,	 пиразинил,	
триазинил,	 оксазолил,	 тиазолил,	 имидазолил,	
оксадиазолил,	 тиадиазолил,	 триазолил,	
хинолинил,	 тетрахидрохинолинил,	изохинолинил,	
тетрахидроизохинолинил,	 фталазинил,	 хина–
золинил,	 хиноксалинил,	 нафтиридинил,	
цинолинил,	имидазолпиримидинил,	бензотиенил,	
индолил,	 бензоксазолил,	 бензизоксазолил,	
бензотиазолил,	 бензизотиазолил,	 бензи–
мидазолил,	 индазолил,	 пиролопиридинил,	
фуропиридинил,	 дихидрофуропиридинил,	
тиенопиридинил,	 дихидротиенопиридинил,	
имидазопиридинил,	 имидазопиримидинил,	
пиразопиридинил,	 оксазолопиридинил,	 изо–
ксазолопиридинил,	 тиазолопиридинил,	 изо–
тиазолопиридинил;	

	 при	 што	 групата(ите)	 R4	 може	 да	 бидат	
супституирани	 со	 една	 или	 повеќе	 групи	R3,	 кои	
може	да	бидат	идентични	или	различни	една	од	
друга;

 R5	 претставува	 атом	 на	 водород	 или	 група	 C1-3-
алкил;

 R6	 претставува	 атом	 на	 водород	 или	 група	 C1-6-
алкил,	 C3-7-циклоалкил	 или	 C3-7-циклоалкил-C1-3-
алкилен;

 R7	 и	 R8,	 независно	 еден	 од	 друг,	 претставуваат	
атом	 на	 водород,	 група	 C1-3-алкил	 или	 фенилна	
група;

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

	 Има	уште	24	патентни	барања.



Glasnik 17/1  str. 1-58 fevruari 2010 Skopje 23

Patenti 903128
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	 31/4465,	31/453,		 (22)	 30/01/2008
	 31/496,	31/5377,	31/551,	 (45)	 28/02/2010	
	 C	07D	211/22,	
	 213/81,	215/42,	
	 243/08,	249/12,	
	 295/08,	295/14,	
	 311/68,	319/20,	405/04 
(21)  2008/26 
(30)	 20050003512			08/04/2005		FR
(96)	 07/04/2006	EP06290575.7
(97)	 05/12/2007	EP1710240	
(73) Les Laboratoires Servier
 12, Place de la Defense, 92415 Courbevoie Cedex, 

FR
(74)	 СД	 ПЕТОШЕВИЌ	 ДОО	 ДРУШТВО	 ЗА	

ОСТВАРУВАЊЕ	 И	 ЗАШТИТА	 НА	 ИНТЕЛЕК–
ТУАЛНА	СОПСТВЕНОСТ	СКОПЈЕ		

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

(72)	 Dessinges,	Aimee;	
	 Peglion,	Jean-Louis;	
	 Millan,	Mark;	
	 Goument,	Bertrand	and	
	 Mannoury	La	Cour,	Clotilde
(54) ДЕРИВАТИ НА ПИПЕРАЗИНОТ И НИВНАТА 

УПОТРЕБА КАКО ИНХИБИТОРИ НА 
ПРЕЗЕМАЊЕТО СЕРОТОНИНОТ ИЛИ КАКО 
АНТАГОНИСТИ НА НЕВРОКИНИНОТ

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

 

	 каде	што:
	 -	 секое	од	R1,	R2,	R3	и	R4	коишто	може	да	бидат	

исти	или	пак	различни,	претставува	атом	или	група	
селектирана	 од	 водород,	 халоген,	 линеарен	 или	
разгранет	С1-С6 алкил,	линеарен	 	или	 	разгранет	
С1-С6 алкокси,	фенил	и	цијано,

	 -	 Х	 претставува	 врска,	 атом	 на	 кислород	 или	
група	селектирана	од	-(СН2)m-,	-ОСН2-	и	-NR5-,

	 m	претставува	1	или	2,
 R5	 претставува	 	 атом	 на	 водород	 или	 група	

селектирана	меѓу	линеарен	или	пак		разгранет	С1-

С6 алкил,	COR6 и	CO2R6,
 R6	 претставува	 линеарна	 или	 разгранета	 С1-С6 

алкил	група,
	 -	 Y	 претставува	 атом	 на	 кислород	 или	 група	

селектирана	меѓу	NR7 и	CHR8,
 R7	 претставува	 атом	 на	 водород,	 или	 група	

селектирана	од	COR9,	и	линеарен	или	разгранет	
С1-С6 алкил,	при	што	алкил	 групата,	 како	опција,	
се	 супституира	 со	 5-оксо-4,5-дихидро-1Х-1,2,4-
триазол-3-ил	 или	 2,3-дихидро-1,4-бензодиоксин-
2-ил	група.

 R9	претставува	група,	селектирана	меѓу	линеарен	
или	разгранет	С1-С6алкил,	арил	и	хетероарил,

 R8	претставува	атом	на	водород	или	амино	група	
заменета,	како	опција,	со	една	или	две,	линеарни	
или	разгранети	С1-С6алкил	групи,

	 -	Z	претставува	атом	на	азот	или	СН	група,	
	 -n	претставува	1	или	2,
	 -	 Ак	 претставува	 линеарен	 или	 разгранет	 С1-С6 

алкилен	синџир,
	 -	Ar	претставува	арилна	или	хетероарилна	група.
	 Нејзините	 оптички	 изомери,	 и	 како	 додатоци,	

нејзините	 соли	 со	 фармацевтски	 прифатлива	
киселина,	при	што	се	подразбира	дека	под	поимот	
арилна	група	се	опфатени	фенилот,	бифенилилот	
или	нафтилот,	при	што	секоја	од	овие	групи,	како	
опција,	се	заменува	со	една	или	повеќе,	идентични	
или	пак	различни,	групи	селектирани	меѓу	халоген,	
линеарен	 или	 разгранет	 С1-С6алкил,	 линеарен	
или	 разгранет	 С1-С6алкокси,	 хидрокси,	 цијано,	
линеарен	 или	 разгранет	 С1-С6трихалоалкил,	 и	
линеарен	 или	 разгранет	 С1-С6трихалоалкокси,	
додека	 пак,	 под	 поимот	 хетероарилна	 група	 се	
подразбира	 	 ароматска	 моно-	 или	 би-циклична	
5-до-12-члена	 група	што	 содржи	 	 еден,	 два	 или	
три	 хетеро	 атоми	 селектирани	 меѓу	 кислородот,	
азотот	 и	 сулфурот,	 при	што	 се	 подразбира	 дека	
хетероарилната	 група	 може,	 како	 опција,	 да	
биде	заменета	со	една	или	со	повеќе	идентични	
ии	 различни	 групи,	 селектирани	 меѓу	 халоген,	
линеарен	 или	 разгранет	 С1-С6алкил,	 линеарен	
или	 разгранет	 С1-С6алкокси,	 хидрокси,	 цијано	 и	
линеарен	или	разгранет	С1-С6трихалоалкил.	

	 Има	уште	11	патентни	барања.
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(51) C 07D 471/04, 487/04 (11) 903129
  (13) Т1
(21)  2008/30 (22) 01/02/2008
  (45) 28/02/2010
(30)	 20040174770		11/06/2004		JP	and	
	 20040327111		10/11/2004		JP
(96)	 10/06/2005	EP05751244.4
(97)	 09/01/2008	EP1761528	
(73) Japan Tobacco, Inc.
 2-1, Toranomon 2-chome, Minato-ku / Tokyo 105-

8422, JP
(74)	 БИНПРО	 ДООЕЛ	 СКОПЈЕ	 ул.	 ‘’Ленинова’’	

бр.15а-13,	1000,	Скопје
(72)	 SAKAI,	Toshiyuki;	
	 KAWASAKI,	H.;	
	 ABE,	H.;	
	 HAYAKAWA,	K;	
	 IIDA,	T.;	
	 KIKUCHI,S.;	
	 YAMAGUCHI,	T.;	
	 NANAYAMA,T;	
	 KURACHI,H;	
	 TAMARU,M.;	
	 HORI,	Y.;	
	 TAKAHASHI,	M.	and	
	 YOSHIDA,	T.
(54) ДЕРИВАТИ НА 5-АМИНО-2,4,7-ТРИОКСО-

3,4,7,8-ТЕТРАХИДРО-2Н-ПИРИДО[2,3-D] 
ПИРИМИДИН И ПОВРЗАНИ СОЕДИНЕНИЈА ЗА 
ТРЕТИРАЊЕ КАНЦЕР

(57)	 1.	 	 Употреба	 на	 соединение	 претставено	 со	
следнава	формула	 (I)	 или	 негова	фармацевтски	
прифатлива	сол,	хидрат	или	солват	како	активна	
состојка	 во	 производството	 на	 фармацевтско	
средство	за	третирање	тумор:

 

 назначена со тоа што
	 X1	и	X2	се	исти	или	различни	и	секој	е	јаглероден	

атом	или	азотен	атом,	

 
 

	 средина	е
  
 

 R1,	R2,	и	R6	се	исти	или	различни	и	секој	е	
 C1-6алкил	група,
 C2-6алкенил	група,
	 каде	што	C1-6алкил	групата	и	C2-6алкенил	групата	се	

евентуално	супституирани	со	1	до	3	супституенти	
одбрани	од	следнава	група	А,	или

  
	 каде	што	m	e	0	или	цел	број	од	1	до	4,	прстенот	

Cy	 е	 група	 на	 C3-12	 јаглероден	 прстен	 или	
хетероциклична	група,	каде	што	хетероцикличната	
група	 е	 група	 на	 заситен	 или	 незаситен	 прстен	
која	 има,	 освен	 јаглероден	 атом,	 1	 до	 4	 хетеро	
атоми	одбрани	од	кислороден	атом,	азотен	атом	
и	 сулфурен	 атом,	 групата	 на	 C3-12	 јаглероден	
прстен	и	хетеро-цикличната	 група	се	евентуално	
супституирани	со	1	до	5	супституенти	одбрани	од	
следнава	група	B,

 R3,	 R4,	 и	 R5	 се	 исти	 или	 различни	 и	 секој	 е	
водороден	атом,

	 хидроксил	атом,
 C1-6алкил	група,
 C2-6алкенил	група,
	 каде	што	C1-6алкил	групата	и	C2-6алкенил	групата	се	

евентуално	супституирани	со	1	до	3	супституенти	
одбрани	од	следнава	група	А,

	 група	на	C3-12	јаглероден	прстен	или	
	 хетероциклична	група,
	 каде	 што	 хетероцикличната	 група	 е	 група	 на	

заситен	 или	 незаситен	 прстен	 која	 има,	 освен	
јаглероден	 атом,	 1	 до	 4	 хетеро	 атоми	 одбрани	
од	 кислороден	 атом,	 азотен	 атом	 и	 сулфурен	
атом,	групата	на	C3-12	јаглероден	прстен	и	хетеро-
цикличната	група	се	евентуално	супституирани	со	
1	до	5	супституенти	одбрани	од	следнава	група	B,	
или

 R2 и	R3 се	евентуално	поврзани	за	да	формираат	
C1-4алкилен	 група,	 или	 R4	 и	 R5 се	 евентуално	
поврзани	за	да	формираат	C1-4алкилен	група,

	 каде	што	група	А	е	група	која	се	состои	од
	 1)	халоген	атом,
	 2)	нитро	група,
	 3)	циано	група,
 4) C1-4алкил	група,
	 5)	-ORA1	 каде	што	RA1	 е	 водороден	атом	или	C1-4	

алкил	група,
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	 6)	-SRA2	 каде	што	RA2	 е	водороден	атом	или	C1-4	
алкил	група,

	 7)	-NRA3RA4	каде	што	RA3	и	RA4	се	исти	или	различни	
и	секој	е	водороден	атом	или	C1-4алкил	група,

	 8)	-COORA5	 каде	 што	 RA5	 е	 водороден	 атом	 или	
C1-4	алкил	група,

	 9)	-NRA6CORA7	каде	што	RA6 е	водороден	атом	или	
C1-4алкил	група,	RA7 е	C1-4алкил	група,		 	група		на	
C3-12	јаглероден	прстен	или	хетероциклична	група,

	 10)	-NRA8COORA9	каде	што	RA8	и	RA9	се	исти	или	
различни	и	секој	е	водороден	атом	или	C1-4алкил	
група,

	 11)	група	на	C3-12	јаглероден	прстен	и
	 12)	хетероциклична	група,
	 каде	 што	 хетероцикличната	 група	 е	 група	 на	

заситен	 или	 незаситен	 прстен	 која	 има,	 освен	
јаглероден	атом,	1	до	4	хетеро	атоми	одбрани	од	
кислороден	атом,	азотен	атом	и	сулфурен	атом,

	 секоја	од	C1-4алкил	 групите	од	 горе	споменатите	
4),	 RА1,	 RА2,	 RА3,	 RА4,	 RА5,	 RА6,	 RА7,	 RА8	 и	 RА9	 е	
евентуално	супституиран	со	истите	или	различни	
1	до	3	супституенти	одбрани	од	следнава	група	C,	
и

	 секоја	 од	 групите	 на	 C3-12	 јаглероден	 прстен	 од	
горе	 споменатите	 11)	 и	RА7,	 и	 хетероцикличните	
групи	од	12)	и	RА7	е	евентуално	супституиран	со	
истите	или	различни	1	до	5	супституенти	одбрани	
од	следнава	група	C

	 група	B	е	група	која	се	состои	од	
	 1)	халоген	атом,
	 2)	нитро	група,
	 3)	циано	група,
 4) C1-8алкил	група,
 5) C2-4алкенил	група,
 6) C2-4алкинил	група,
	 7)	 -ORB1	каде	што	RB1	е	водороден	атом	или	C1-4	

алкил	група,	
	 8)	 -SRB2	 каде	што	RB2 е	водороден	атом	или	C1-4	

алкил	група,
	 9)	-NRB3RB4	каде	што	RB3	е	водороден	атом,	C1-4 

алкил	група,	групa	на	C3-12	јаглероден	прстен	или	
хетероциклична	група,	и	RB4	е	водороден	атом	или	
C1-4алкил	група,

	 10)	 -NRB5CORB6	 каде	 што	 RB5	 е	 водороден	 атом	
или	C1-4алкил	група,	и	RB6	е	водороден	атом,	C1-4 
алкил	група,	група	на	C3-12	јаглероден	прстен	или	
хетероциклична	група,

	 11)	 -NRB7COORB8	 каде	што	RB7	и	RB8	се	исти	или	
различни	и	секој	е	водороден	атом	или	C1-4алкил	
група,

	 12)	-NRB9CONRB10 RB11 каде	што	RB9,	RB10	и	RB11	се	
исти	или	различни	и	секој	е	водороден	атом	или	
C1-4алкил	група,

	 13)	-NRB12CONRB13ORB14	каде	што	RB12,	RB13	и	RB14 

се	 исти	 или	 различни	 и	 секој	 е	 водороден	 атом	
или	C1-4алкил	група,

	 14)	-NRB15SO2RB16 каде	што	RB15 е	водороден	атом	
или	C1-4алкил	група,	и	RB16	е	C1-4алкил	група,	група	

на	 C3-12	 јаглероден	 прстен	 илил	 хетероциклична	
група,

	 15)	 -SO2-RB17	каде	што	RB17 е	C1-4алкил	група	или	
хетероциклична	група,

	 16)	-SO2NRB18RB19	каде	што	RB18	и	RB19 се	исти	или	
различни	и	секој	е	водороден	атом	или	C1-4алкил	
група,

	 17)	-P(=O)(RB20)(RB21)	каде	што	RB20 и	RB21	се	исти	
или	различни	и	секој	е	C1-4алкил	група,

	 18)	-COORB22	каде	што	RB22	е	водороден	атом	или	
C1-4алкил	група,

	 19)	-CONRB23RB24	каде	што	RB23	и	RB24	се	исти	или	
различни	и	секој	е	водороден	атом	или	C1-4алкил	
група,

	 20)	-NRB25SO2NRB26RB27	каде	што	RB25,	RB26	и	RB27	се	
исти	или	различни	и	секој	е	водороден	атом	или	
C1-4алкил	група,

	 21)	 -NRB28SO2NRB29CONRB30RB21	 каде	 што	 RB28,	
RB29,	 RB30	 и	 RB31	 се	 исти	 или	 различни	 и	 секој	 е	
водороден	атом	или	C1-4алкил	група,

	 22)	групата	на	C3-12	јаглероден	прстен	и
	 23)	хетероциклична	група,
	 каде	 што	 секоја	 од	 „C1-8алкил	 групата”	 од	 горе	

споменатите	4),	и	C1-4алкил	групите	за	RB1 до	RB31	е	
евентуално	супституирана	со	истите	или	различни	
1	до	3	супституенти	одбрани	од	гореспоменатата	
група	А,

	 секоја	од	C2-4алкенил	групата	од	5)	и	C2-4алкинил	
групата	 од	 6)	 е	 евентуално	 супституирана	 од	
истите	или	различни	1	до	3	супституенти	одбрани	
од	гореспоменатата	група	А,	

	 хетероцикличната	 група	 е	 група	 на	 заситен	 или	
незаситен	прстен	која	има,	освен	јаглероден	атом,	
1	до	4	хетеро	атоми	одбрани	од	кислороден	атом,	
азотен	атом	и	сулфурен	атом,	и	

	 секоја	 од	 групите	 на	 C3-12	 јаглероден	 прстен	
од	 горе	 споменатите	 22),	 RB3,	 RB6	 и	 RB16,	 и	
хетероцикличната	група	од	споменатите	23),	RB3,	
RB6,	 RB16	 и	 RB17	 е	 евентуално	 супституирана	 од	
истите	или	различни	1	до	5	супституенти	одбрани	
од	следнава	група	C,	и

	 група	C	е	група	која	се	состои	од
	 1)	халоген	атом,
	 2)	циано	група,	
 3) C1-4алкил	група,
	 4)	-ORC1 каде	што	RC1 е	водороден	атом	или	C1-4	

алкил	група,
	 5)	 -NRC2RC3	 каде	 што	 RC2	 и	 RC3	 се	 исти	 или	

различни	и	секој	е	водороден	атом	или	C1-4алкил	
група,

	 6)	 -COORC4 каде	што	RC4 е	водороден	атом	или	
C1-4алкил	група	и

	 7)	оксо	група.	
	 Има	уште	63	патентни	барања.
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(51) C 07D 249/06,  (11) 903130
	 A	61K	31/4192,	31/4196,		 (13)	 Т1
	 31/422,	31/427,	31/4439,		 (22)	 01/02/2008
	 31/497,	31/4985,	31/501,		 (45)	 28/02/2010
	 31/5025,	31/505,	31/5377,	
	 C	07D	401/04,	401/14,	
	 403/04,	403/14,	413/04,	
	 413/14,	417/14,	487/04,	498/04	
(21) 2008/31  
(30) 20020376121P  26/04/2002  US
(96)	 22/04/2003	EP03723929.0
(97)	 16/01/2008	EP1501809
(73) ELI LILLY AND COMPANY
 Lilly Corporate Center,  Indianapolis, 
 IN 46285, US
(74)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(72)	 JUNGHEIM,	Louis,	Nickolaus;	
	 MUEHL,	Brian,	Stephen;	
	 SAVIN,	Kenneth,	Allen;	
	 ROBERTSON,	Michael,	Alan;	
	 REMICK,	David,	Michael;	
	 HONG,	Jian,	Eric;	
	 HEMBRE,	Erik,	James;	
	 GARDINIER,	Kevin,	Matthew	and	
	 AMEGADZIE,	Albert,	Kudzovi
(54) ТРИАЗОЛНИ ДЕРИВАТИ КАКО АНТАГОНИСТИ 

НА ТАКИНИНСКИОТ РЕЦЕПТОР
(57)	 1.	Соединение	со	формула	I:	
 

	 каде	што:	
	 D	е	C1-C3	алкан-диил;	
 R1	е	фенил,	
	 коешто	е	 опционално	 супституирано	 со	 еден	до	

три	 супституенти	 независно	 избрани	 од	 групата	
составена	 од	 хало,	 C1-C4	 алкил,	 C1-C4	 алкокси,	
цијано,	 дифлуорометил,	 трифлуорометил	 и	
трифлуорометокси;	

 R4	е	радикал	избран	од	групата	составена	од:	
 

 

	 каде	што
	 -А1-А2-А3-А4-заедно	 со	 атомите	 кон	 којшто	 се	

сврзани,	 формираат	 ароматичен	 карбоцикличен	
или	хетероцикличен	прстен	во	којшто	секој	од	А1,	
А2,	 А3	 и	 А4	 е	 независно	 -CR8-	 или	 азот,	 кадешто	
барем	еден	од	A1,	A2,	A3	и	A4	може	да	биде	-CR8-;

	 -G1-G2-G3-,	 заедно	 со	 атомите	 кон	 којшто	 тие	 се	
сврзани,	формираат	ароматичен	хетероцикличен	
прстен	во	којшто	секој	од	G1,	G2	и	G3	e	независно	
-CR8-,	 азот,	 кислород	 или	 сулфур,	 кадешто	 само	
еден	од	G1,	G2	 и	G3	може	да	биде	кислород	или	
сулфур;	

	 -G4-G5-G6-,	 заедно	 со	 атомите	 кон	 којшто	 тие	 се	
сврзани,	формираат	ароматичен	хетероцикличен	
прстен	во	којшто	секој	од	-G4-G5	и	G6	e	независно	
-CR8-или	азот;	

	 Секој	R8	e	независно	избран	од	групата	составена	
од	 водород,	 хало,	 C1-Ca	 алкил,	 супституиран	
C1-C4	 алкил,	 C3-C6	 циклоалкил,	 -NR12R13,	
труфлуорометил	и	трифлуорометокси;

 R12	и	R13	се	секој	независно	водород,	C1-C4	алкил	
или	-C(O)-CH3,	или	R12	и	R13	заедно	со	азотот	кон	
којшто	тие	се	сврзани,	формираат	4-7	член	прстен;

	 Q1,	Q2,	Q5	и	Q6	се	секој	независно	-CH-	или	азот;
	 Q3	 и	 Q4	 се	 секој	 независно	 кислород	 или	 азот,	

кадешто	барем	еден	Q3	и	Q4	може	да	биде	азот;	
 R0	 е	 C1-C4	 алкил,	 C3-C6	 циклоалкил,	 фенил	 или	

пиридил,	
	 којшто	 фенил	 или	 пиридил	 е	 опционално	

супституиран	 со	 еден	 до	 три	 супституенти	
независно	 избрани	 од	 групата	 составена	
од	 хало,	 цијано,	 C1-C4	 алкил,	 C1-C4	 алкокси,	
трифлуорометил,	трифлуорометокси,	морфолино	
и	-NR14R15;	

 R14	 и	 R15	 се	 секој	 независно	 водород	 или	 C1-C4 
алкил	или	R14	и	R15,	 заедно	со	азотот	кон	којшто	
тие	се	сврзани,	формираат	4-7	член	во	прстенот;	

	 X	е	врска,	C1-C3	алкан-диил,	-CH(OH)-,	-C(О)-,	-О-,	
-S(O)p-	или	-C=N-OR9-;

	 p	e	0,	1	или	2;
 R9	е	водород,	C1-C4	алкил	или	бензил;	
	 Y	е	врска,	C1-C3	алкан-диил	или	-C(O)-;
	 n	e	0,	1	или	2;	
	 секој	R7	е	независно	C1-C4		алкил;	
 R5	е	водород,	хало,	трифлуорометил,	C1-C4	алкил,	

C3-C6	 циклоалкил,	 фурил,	 тиенил,	 пиролил,	
имидазолил,	 NR16R17,	 пиридилокси,	 фенил,	
фенокси,	фенилтио,	анилино,	

	 којшто	 фенил,	 фенокси,	 фенилтио	 или	 анилино	
група	може	да	биде	опционално	супституиран	на	
фенилниот	прстен	со	еден	или	два	супституенти	
независно	избрани	од	групата	составена	од	хало,	
C1-C4	алкил,	C1-C4	алкокси	и	-S(O)q(C1-C4алкил),	
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	 или	радикал	избран	од	групата	составена	од:
 

	 и		
	 каде	што
	 W	е	врска,	-CH2-,	-O-,	-NR11-	или	-S(O)q-;	
	 q	e	0,	1	или	2;	

 R11	е	избран	од	групата	составена	од	водород,	C1-
C4	алкил,	ацетил,	фенил,	бензил	и	-S(O)2CH3;	

 Z1,	Z2	и	Z3	се	секој	независно	-CH-	или	азот;	
 R16	 и	 R17	 се	 секој	 независно	 водород	 или	 C1-C4 

алкил,	со	тоа	што	двата	R16	и	R17	неможат	да	бидат	
водород;	 или	 негова	 фармацевтски	 прифатлива	
сол;	

	 доколку	 соединението	 не	 е	 5-(1-бензил-1,2,3-
триазол-4-ил)-1-фенилтетразол.	

	 Има	уште	30	патентни	барања.	
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903108

(51) C 07K 14/705,  (11) 903108
	 A	61K	38/17,		 (13)	 Т1
	 C	07K	14/715,	19/00	 (22)	 08/02/2008
(21) 2008/46 (45) 28/02/2010
(30)	 00108691.7		21/04/2000		EP
(96)	 21/04/2000	EP00108691.7
(97)	 02/01/2008	EP1148065	
(73) CONARIS research institute AG,
 Schauenburgerstrasse 116, 24118 Kiel, DE

(74)	 Бајалски	Димитар,	адвокат	
	 Ул.	Ѓуро	Ѓаковиќ	бр.	72/1-1	1000	Скопје
(72)	 Rose-John,	Stefan
(54) СОЕДИНУВАЊЕ НА ПРОТЕИНИ КОИ СЕ 

СОСТОЈАТ ОД ДВЕ РАСТВОРЛИВИ GP130 
МОЛЕКУЛИ

(57)	 1.		Фармацевтски	состав	кој	содржи	соединување	
на	молекула	која	се	состои	од	две	растворливи	gp	
130	молекули.	

	 Има	уште	8	патентни	барања.
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(51) C 07D 205/08,  (11) 903136
	 A	61K	31/397,		 (13)	 Т1
 A 61P 3/06 
(21) 2008/58 (22) 21/02/2008
  (45) 28/02/2010
(30)	 20031014610		01/04/2003		DE
(96)	 16/03/2004	EP04720854.1
(97)	 13/02/2008	EP1613589	
(73) Aventis Pharma 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)	 FRICK,	Wendelin;	
	 GLOMBIK,	Heiner;	
	 HEUER,	Hubert;	
	 SCHAEFER,	Hans-Ludwig;	
	 JAEHNE,	Gerhard;	
	 KRAMER,	Werner;	
	 FLOHR,	Stefanie;	
	 LINDENSCHMIDT,	Andreas	and	
	 GALIA,	Eric

(54) НОВ ДИФЕНИЛАЗЕТИДИНОН СО ПОДОБРЕНИ 
ФИЗИОЛОШКИ КАРАКТЕРИСТИКИ, СООД–
ВЕТНА МЕТОДА ЗА ДОБИВАЊЕ ЛЕКОВИ КОИ 
ГО СОДРЖАТ НАВЕДЕНОТО СОЕДИНЕНИЕ И 
НЕГОВА УПОТРЕБА

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

 

	 или	неговите	фармацевтски	прифатливи	соли.	
	 Има	уште	13	патентни	барања.
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903101

(51) A 61K 31/19 (11) 903101
  (13) Т1
(21) 2008/165 (22) 30/05/2008
  (45) 28/02/2010
(30) 1998MI00146  28/01/1998  IT
(96)	 25/01/1999	EP99101322.8
(97)	 02/04/2008	EP0935961	
(73) DOMPE’  pha.r.ma S.p.A.
 Via Campo di Pile,   67100 L’Aquila, IT
(74)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(72)	 Clavenna,	Gaetano;		
	 Melillo,	Gabriella;	
	 BERTINI,	Riccardo;	
	 BIZZARRI,	Cinzia;	
	 CASELLI,	Gianfranco	and	
	 Brandolini,	Laura

(54) (R)-2-(3-БЕНЗОИЛФЕНИЛ)СОЛИ НА ПРО–
ПАНСКА КИСЕЛИНА И ФАРМАЦЕВТСКИ 
ПРЕПАРАТИ КОИШТО ГИ СОДРЖАТ НИВ

(57)	 1.	 Употребата	 на	 (R)-кетопрофен	 енантиомерот,	
опционално	 салифициран	 со	 соодветна	 база	
избрана	 од	 групата	 составена	 од	 хирални	 или	
ахирални	 органски	 бази	 и	 неоргански	 бази,	 за	
подготвувањето	 на	 лекови	 за	 лекување	 на	 овие	
неутрофилно-зависни	 болести	 и	 флогистични	
процеси,	 коишто	 се	 карактеризираат	 со	 тоа	
што	 IL-8	 индуцира	 хемотаксија,	 како	 што	 е	
псоријаза,	 идиопатска	 пулмонарна	 фиброза,	
акутен	респираторно	оштетување,	оштетување	на	
реперфузија	и	гломерулонефритис.	

	 Има	уште	6	патентни	барања.

(51) A 61K 9/54 (11) 903131
  (13) Т1
(21) 2008/237 (22) 07/08/2008
  (45) 28/02/2010
(30) 20020000318  24/12/2002  SI and 
 20030000246  24/09/2003  SI
(96)	 23/12/2003	EP03777508.7
(97)	 28/05/2008	EP1578406
(73) LEK Pharmaceuticals d.d.
 Verovskova 57 / 1526 Ljubljana, SI
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(72)	 KERC,	Janez

(54) ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВ СО ПРОМЕНЛИВО 
ОСЛОБОДУВАЊЕ

(57)	 1.	 Фармацевтски	 состав	 со	 променливо	
ослободување	 во	 форма	 на	 капсула,	 капсулата	
содржи:

	 -	обложено	или	необложено	тело	на	капсула
	 -	обложен	или	необложен	капак	на	капсула
	 -	барем	една	таблета
	 -	гранулат,
 назначен со тоа што	барем	еден	дел	од	капсулата	

е	 обложен	 со	 облога	 која	 е	 нерастворлива	 или	
слабо	растворлива	во	киселинска	средина.	

	 Има	уште	37	патентни	барања.
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(51) C 07D 489/02,  (11) 903133
	 C	07F	7/08	 (13)	 Т1
(21) 2008/351 (22) 21/10/2008
  (45) 28/02/2010
(30) 20040542711P  06/02/2004  US
(96)	 04/02/2005	EP712726.8
(97)	 27/08/2008	EP1711502
(73) EURO-CELTIQUE S.A.
 2, avenue Charles de Gaulle / 1653 Luxembourg, 

LU
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(72)	 STUMPF,	Andreas
(54) МЕТОДИ ЗА ПРАВЕЊЕ 3-О-ЗАШТИТЕНИ 

МОРФИНОНИ И 3-О-ЗАШТИТЕНИ 
КАРБОКСИЛАТИ НА МОРФИНОН ДИЕНОЛ

(57)	 1		Состав	кој	може	да	се	добие	со	комбинирање	
на	 мешавина	 од	 соединение	 со	 формулата	
R1SR2,	трихлороизоцијанурска	киселина	и	база	со	
секундарен	алкохол	со	формулата	(I):

 

 назначен со тоа што	R3	е	заштитна	група,	или	
може	 да	 се	 добие	 со	 додавање	 на	 секундарен	
алкохол	 со	 формулата	 (I)	 на	 мешавина	 која	
содржи	 соединение	 со	 формулата	 R1SR2	 и	
трихлороизоцијанурска	 киселина	 следено	 со	
додавање	 на	 база,	 каде	 што	 R1	 и	 R2	 се	 секој	
независно	 -(C1-C20)алкил,	 -(C3-C8)циклоалкил	или	
-фенил.	

	 Има	уште	10	патентни	барања.
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903109

(51)	 B	65G	47/71,	47/84	 (11)	 903109
  (13) Т1
(21)  2008/357 (22) 22/10/2008
  (45) 28/02/2010
(30)	 06015728.6		27/07/2006		EP
(96)	 27/07/2006	EP06015728.6
(97)	 17/09/2008	EP1882651
(73) INDAG Gesellschaft fur Industriebedarf mbH & 

Co. Betriebs KG
 Rudolf-Wild-Strasse  107-115  
 69214 Eppelheim, DE
(74)	 ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ	А.Д.	СКОПJЕ		
	 бул.	„Кузман	Јосифовски	Питу„	28	лок.8,	
	 1000,	Скопје
(72)	 Kraft,	Eberhard;	
	 Wild,	Hans-Peter	and	
	 Lechert,	Frank
(54) НАПРАВА И ПОСТАПКА ЗА ПОДЕЛБА НА НИЗА 

ОД АРТИКЛИ

(57)	 1.	Направа	(1)		за	поделба	на	низа	предмети,	како	
на	пример	фолиени	кесички	(2),	во		две	или	повеќе	
низи	со:

	 еден	 конвеер	 (6),	 на	 кој,	 предметите	 (2)	 можат	
да	 достигнат	 по	 должината	 на	 една	 линија	 во	
правецот	на	пренесување	(8)	и

	 најмалку	еден	лизгач	(4),	со	кој	предметите	(2)	на	
конвеерот	 (6)	можат	да	 се	 придвижат	 релативно	
до	други	предмети	(2)	на	конвеерот	(6),	при	што,	
лизгачот	 (4)	 може	 да	 се	 движи	 во	 еден	 правец,	
кој	 лежи	 на	 	 агол	 (б)	 помал	 од	 90є	 во	 однос	 на	
правецот		на	изведување	(8),

 означена со тоа што
	 е	 предвиден	 еден	 сензор	 за	 дофаќање	 на	 еден	

предмет,	со	кој	може	да	 	се	 	прекине	движењето	
на	 лизгачот	 со	 кој	 се	 движат	 предметите	 до	
конвеерот.	

	 Има	уште	18	патентни	барања.
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(51) A 61K 9/00, 31/465, 9/20,  (11) 903134
	 A	61P	21/00,	25/28,	39/00	 (13)	 Т1
(21) 2008/359 (22) 24/10/2008
  (45) 28/02/2010
(30) 2003IB00942  14/03/2003  WO and 
 2003IB04945  05/11/2003  WO
(96)	 15/03/2004	EP04720662.8
(97)	 13/08/2008	EP1603532
(73) DEBIO RECHERCHE PHARMACEUTIQUE S.A.
 1920 Martigny, CH
(74)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(72)	 MAUVERNAY,	Rolland-Yves;	
	 DUCREY,	Bertrand;	
	 MC	CORMICK,	Mark;	
	 PORCHET,	Herve;	
	 SCALFARO,	Pietro;	
	 HEIMGARTNER,	Frederik;	
	 PFEFFERLE,	Francois	and	
	 CAPANCIONI,	Sergio
(54) ПОТКОЖЕН СИСТЕМ ЗА РАЗНЕСУВАЊЕ, 

ПРОЦЕС ЗА ПОДГОТОВКА НА ИСТИОТ 
И НЕГОВА ПРИМЕНА ЗА ТРЕТИРАЊЕ  
ЗАБОЛУВАЊА ПРЕДИЗВИКАНИ ОД НЕДОСТИГ 
НА АЦЕТИЛХОЛИН

(57) 1.	 Поткожен	 систем	 за	 разнесување	 во	 форма	
на	цврст	имплант	кој	претставува	еден	екструдат	
(истисок)	којшто	се	состои	од	полимерна	матрица	
која	 може	 биолошки	 да	 се	 деградира	 и	 барем	

една	од	фармаколошки	активните	супстанции	со	
општа	формула	(I):

 

	 пришто	остатокот	А	претставува	амино	група	-NH2 
или	амониум	група	 -NН3	+	или	остаток	со	општа	
формула	(II):

 

	 при	што	секој	од	Х1	до	Х5	претставува,	независно,	
водороден	атом,	линеарна	или	разгранета	С1	до	
С6	 алкилна	 група,	 линеарна	 или	 разгранета	 С1 
до	С6	 алки-локси	 група,	 хидроксилна	 група	 -ОН,	
амино	 група	 -NН2,	 примарна	 или	 секундар-на	
група	 С1	 до	 С6	 алкиламино	 група,	 халогенски	
атом,	нитро	група	 -NО2;	споме-натата	супстанца	
е	вградена	во	споменатата	матрица.	

	 Има	уште	14	патентни	барања.
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(51) C 07C 315/02, 317/44,  (11) 903118
	 323/14,	323/60	 (13) Т1
   
(21) 2008/389 (22) 21/11/2008
  (45) 28/02/2010
(30) 20020383173P  23/05/2002  US and 
 20030443327  22/05/2003  US
(96)	 23/05/2003	EP03729108.5
(97)	 12/11/2008	EP1506171
(73) CEPHALON, INC.
 41 Moores Road,  Frazer, PA 19355, US
(74)	 ЈОАНИДИС	ЈОВАН,	АДВОКАТ		
	 ул.”Орце	Николов”	155б,	1000,	Скопје

(72)	 LARGEAU,	Denis	and	
	 ODDON,	Gilles
(54) ПРЕПАРАТИ НА СУЛФИНИЛ АЦЕТАМИД
(57) 1.	 Процес	 на	 подготовка	 на	 модафинил	 што	

притоа	 го	 опфаќа	 чекорот	 на	 реакција	 на	
хлороацетамид	 со	 бензидрилтиол	 за	 да	 се	
формира	2-(бензилдритил)	ацетамид,	каде	што:

	 (а)	бензилдрилтиолот	е	формиран	со	реакција	на	
бензидрол	 со	 тиоуреа	 и	 соодветна	 киселина	 за	
да	 се	 формира	 сол	 Ѕ-бензи-дрилтиоурониум	 со	
соодветна	база	и

	 (б)	 чекорите	 се	 спроведени	 во	 истиот	 сад	 на	
реакцијата	без	изолација	на	посредниците.	

	 Има	уште	31	патентни	барања.

(51) C 07D 491/00,  (11) 903093
	 A	61K	31/40,		 (13)	 Т1
 A 61P 35/00  
(21) 2008/400 (22) 01/12/2008
  (45) 28/02/2010
(30) 20010025116  19/12/2001  US
(96)	 18/12/2002	EP02797421.1
(97)	 15/10/2008	EP1458723
(73) Bristol-Myers Squibb Company
 Route 206 and Province Line Road 
 P.O.Box 4000  Princeton, NJ 08543-4000, US
(74)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(72)	 MISRA,	Raj;		
	 XIAO,	Hai-Yun;	
	 SPERGEL,	Steven,	H;	
	 SALVATI,	Mark,	E.;	
	 BALOG,	James,	Aaron;	
	 PICKERING,	Dacia,	A.;	
	 GIESE,	Soren;	
	 FURA,	Aberra;	
	 LI,	Wenying;	
	 PATEL,	Ramesh,	N.;	

	 HANSON,	Ronald,	L.;	
	 MITT,	Toomas;	
	 ROBERGE,	Jacques;	
	 CORTE,	James,	R.	and	
	 RAMPULLA,	Richard,	A.
(54) СОЕДИНЕНИЈА НА ФУЗИРАНИ ХЕТЕРО–

ЦИКЛИЧНИ СУКЦИНИМИДИ И НИВНИ 
АНАЛОЗИ, МОДУЛАТОРИ НА ФУНКЦИЈАТА НА 
НУКЛЕАРНИОТ ХОРМОНСКИ РЕЦЕПТОР

(57) 1.	Соединение	со	формулата:	

	 Има	уште	7	патентни	барања.
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(51) C 07C 233/18 (11) 903091
  (13) Т1
(21)  2008/401 (22) 02/12/2008
  (45) 28/02/2010
(30)	 20040001439		13/02/2004		FR
(96)	 11/02/2005	EP05290308.5
(97)	 10/09/2008	EP1564202
(73) Les Laboratoires Servier
 12, place de la Defense
 92415 Courbevoie Cedex, FR
(74)	 СД	ПЕТОШЕВИЌ	ДОО	ДРУШТВО
	 ЗА	ОСТВАРУВАЊЕ	И	ЗАШТИТА	НА
	 ИНТЕЛЕКТУАЛНА	СОПСТВЕНОСТ	СКОПЈЕ	
	 п.факс:301,
	 ул.29	Ноември	17-2/3М,	1000	Скопје
(72)	 Horvath,	Stephane;	
	 Chapuis,	Genevieve;	
	 Thominot,	Gilles,;	
	 Souvie,	Jean-Claude,;	
	 Damien,	Gerard,		and	
	 Gonzalez	Blanco,	Isaac,
(54) НОВ ПРОЦЕС НА СИНТЕЗА И НОВА 

КРИСТАЛНА ФОРМА НА АГЛОМЕЛАТИН КАКО 
И ФАРМАЦЕВТСКИ ПРЕПАРАТИ ШТО ГИ 
СОДРЖАТ

(57) 1.	Индустриски	процес	эа	синтеэа	на	соединение	
со	формула	(I)

 

 

 карактеристично со тоа што	 7-метокси-
тетралон	со	формула	(III):

 

	 реагира	со	цијаноацетична	киселина	со	формула	
(IV):

 

	 во	 услови	 каде	 што	 настанатата	 вода	 ќе	 се	
отстрани,	во	присуство	на	каталитичка	колична	од	
соединение	со	формула	(V):

 

	 каде	што	секое	од	R	и	R’,	кои	што	можат	да	бидат	
идентични	 или	 раэлични,	 претставува	 линеарнa	
или	 раэгранета	 (C3-C10)алкил	 група,	 эаменета	
или	 неэаменета	 арил	 група	 или	 эаменета	 или	
неэаменета	 арил-(C1-C6)алкил	 група	 во	 која	
алкилната	 половина	 може	 да	 биде	 линеарна	
или	 раэгранета,	 эа	 да	 се	 добие,	 по	 филтрација	
или	 иэмивање	 со	 баэичен	 раствор,	 (7-	 метокси-
3,4-дихидро-1-нафталенил)ацетронитрил	 со	
формула	(VI):

 

	 при	 што	 соединението	 со	 формула	 (VI)	 се	
подложува	 на	 реакција	 со	 каталиэатор	 эа	
хидрогениэација	во	присуство	на	алил	соединение	
эа	да	се	добие	соединение	со	формула:

 

	 кое	 пак	 се	 подложува	 на	 реакција	 со	 хидроген	
во	 присуство	 на	 Raney	 	 никел	 во	 средина	 на	
амониачен	 етанол,	 постепено	 претворен	 во	 сол	
со	 употреба	 на	 хлороводородна	 киселина	 эа	 да	
се	добие	соединението	со	формула	(VIII):

	 кое	што	постепено	е	подложувано	на	дејство	на	
содиум	ацетат,	потоа	на	ацетичен	анхидрид	эа	да	
се	 добие	 соединение	 со	формула	 (I),	 кое	што	 е	
иэолирано	во	цврста	форма,

	 каде	што:
	 -	 под	 арил	 се	 подраэбира	 фенил,	 нафтил	 или	

бифенил	група,
	 -	терминот	’’эаменети’’	што	се	однесува	на	’’арил’’	

и	 ’’арилалкил’’	 оэначува	 дека	 ароматичната	
половина	на	тие	групи	можат	да	бидат	эаменети	
со	 од	 1	 до	 3	 идентични	 или	 раэлични	 групи	 на	
линенеарен	или	раэгранет	(C1-C6)алкил,	хидрокси	
или	линеарен	или	раэгранет	(C1-C6)алкокси,

	 -		под	’’алил	соединение’’	се	подраэбира	молекула	
што	содржи	од	3	до	10	атоми	на	јаглерод,	способна	
да	 содржи,	 дополнително,	 од	 1	 до	 5	 атоми	 на	
кислород,	 и	 содржи	 најмалку	 една	 половина	 на	
-CH2-CH=CH2.	

	 Има	уште	18	патентни	барања.
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903095

(51) A 61K 31/44, 31/415,  (11) 903095
	 31/445,	31/48,		 (13)	 Т1
	 A	61P	25/04,		 (22)	 03/12/2008
	 C	07D	211/04,	211/06,		 (45)	 28/02/2010
	 235/24,	235/26,	401/04,	
	 401/06,	403/04,	403/06,	413/04	
(21)  2008/403  
(30)	 20010284666P		18/04/2001		US;	
	 20010284667P		18/04/2001		US;	
 20010284668P  18/04/2001  US and 
 20010284669P  18/04/2001  US
(96)	 18/04/2002	EP02764236.2
(97)	 08/10/2008	EP1379246
(73) EURO-CELTIQUE S.A.
 2, avenue Charles de Gaulle / 1653 Luxembourg, 

LU
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(72)	 SUN,	Qun;	
	 WHITEHEAD,	John;	
	 CHEN,	Zhengming;	
	 KYLE,	Donald;	
	 VICTORY,	Sam,	and	
	 GOEHRING,	R.	Richard
(54)	 АНАЛОЗИ	НА	НОЦИЦЕПТИН
(57)	 1.	Соединение	со	формулата	(IV):
 
 

 назначено со тоа што	 R	 е	 C1-10	 алкил,	 C3-

12	 циклоалкил,	 C3-12	 циклоалкилC1-4алкил-,	 C1-

10	 алкокси-,	 C3-12	 циклоалкокси-,	 C1-10	 алкил	
супституиран	 со	 1-3	 халоген,	 C3-12	 циклоалкил	
супституиран	со	1-3	халоген,	C3-12	циклоалкилC1-4 
алкил-	супституиран	со	1-3	халоген,	C1-10	алкокси	
супституиран	со	1-3	халоген,	C3-12	циклоалкокси-	
супституиран	 со	 1-3	 халоген,	 -COOV1,	 -C1-4-
COOV1,	 -CH2OH,	 -SO2N(V1)2,	 хидроксиC1-10	алкил,	
хидроксиC3-10циклоалкил,	 цианоC1-10	 алкил-,	
цианоC3-10циклоалкил-,	 -CON(V1)2,	 NH2SO2C1-

4алкил-,	 NH2SOC1-4алкил-,	 сулфониламиноC1-

10алкил-,	 диаминоалкил-,	 сулфонилC1-4алкил,	

6-член	 хетероцикличен	 прстен,	 6-член	
хетероароматски	 прстен,	 6-член	 хетероцикличен	
C1-4алкил-,	 6-член	 хетероароматски	 C1-4алкил-,	
6-член	 ароматски	 прстен,	 6-член	 ароматски	
C1-4алкил-,	 5-член	 хетероцикличен	 прстен	
евентуално	супституиран	со	оксо	или	тио,	5-член	
хетероароматски	 C1-4алкил-,	 -C1-5(=О)W1,	 -C1-

5(=NH)W1,	 -C1-5NHC(=О)W1,	 -C1-5NHS(=О)2W1,	
-C1-5	 NHS(=О)W1,	 каде	 што	 W1	 е	 водород,	 C1-

10 алкил,	 C3-12	 циклоалкил,	 C1-10	 алкокси-,	 C3-12 
циклоалкокси-,	 -CH2OH,	 амино,	 C1-4алкиламино-,	
диC1-4алкиламино-,	 или	 5-член	 хетероароматски	
прстен	 евентуално	 супституиран	 со	 1-3	 понизок	
алкил;

	 каде	што	 секој	V1	 е	 независно	 одбран	 од	H,	C1-6	
алкил,	C3-6	циклоалкил,	бензил	и	фенил;

	 D	 e	 5-8	 члена	 циклоалкилна,	 D	 e	 5-8	 члена	
хетероциклична	 или	 6	 члена	 ароматска	 или	
хетероароматска	група;

	 n	е	цел	број	од	0	до	3;
	 A,	B	и	Q	се	независно	водород,	C1-10	 алкил,	C3-12	

циклоалкил,	 C1-10	 алкокси,	 C3-12	 циклоалкокси,	
-CH2OH,	 -NHSO2,	 хидроксиC1-10	 алкил-,	
аминокарбонил-,	 C1-4	 алкиламинокарбонил-,	
диC1-4	 алкиламинокарбонил-,	 ациламино-,	
ациламиноалкил-,	 амид,	 сулфониламиноC1-

10алкил-;	или	A-B	можат	заедно	да	формираат	C2-6 
мост,	 или	 B-Q	 можат	 заедно	 да	 формираат	 C3-7	
мост,	 или	 A-Q	 можат	 заедно	 да	 формираат	 C1-5	
мост;

	 Z	 е	 одбрано	од	 групата	 која	 се	 состои	од	 врска,	
праволиниски	 или	 разгранет	 C1-6	 алкилен,	
-NH-,	 -CH2O-,	 -CH2NH-,	 -CH2N(CH3)-,	 -NHCH2-
,	 -CH2CONH-,	 -NHCH2CO-,	 -CH2CO-,	 -COCH2-,	
-CH2COCH2-,	 -CH(CH3)-,	 -CH=,	 -O-	 и	 -HC=CH-,	
со	 јаглеродните	 и/или	 азотните	 атоми	 се	
несупституирани	или	супституирани	со	една	или	
повеќе	 пониска/и	 алкилна/и,	 хидрокси,	 хало	 или	
алкокси	група/и;

 R1 e	одбран	од	групата	која	се	состои	од	водород,	
C1-10	 алкил,	 C3-12	 циклоалкил,	 C2-10	 алкенил,	
амино,	 C1-10алкиламино-,	 C3-12циклоалкиламино-,	
-COOV1,	 -C1-4COOV1,	 циано,	 цианоC1-10алкил-,	
цианоC3-10циклоалкил-,	 NH2SO2-,	 NH2SO2C1-4	
алкил-,	 NH2SOC1-4алкил-,	 аминокарбонил-,	
C1-4алкиламинокарбонил-,	 диC1-4алкиламино-
карбонил-,	 бензил,	 C3-12	 циклоалкенил-,	
моноцикличен,	 бицикличен	 или	 трицикличен	
арилен	 или	 хетероарилен	 прстен,	 хетеро-
моноцикличен	 прстен,	 хетеро-бицикличен	
прстенест	 систем,	 и	 спиро	 прстенест	 систем	 со	
формулата	(V):

 

	 каде	што	X1	и	X2	се	независно	одбрани	од	групата	
составена	од	NH,	O,	S	и	CH2;	и	каде	што	наведениот	
алкил,	циклоалкил,	алкенил,	C1-10алкиламино,	C3-
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12циклоалкиламино-,	или	бензил	од	R1	е	евентуално	
супституиран	 со	 1-3	 супституенти	 одбрани	 од	
групата	 составена	 од	 халоген,	 хидрокси,	 C1-10	
алкил,	 C1-10	 алкокси,	 нитро,	 трифлуорометил-,	
циано,	 -COOV1,	 -C1-4COOV1,	 цианоC1-10	 алкил-,	
-C1-5(=O)W1,	 -C1-5NHS(=O)2W1,	 -C1-5NHS(=O)
W1,	 5-член	 хетероароматскиC0-4алкил-,	 фенил,	
бензил,	 бензилокси,	 наведениот	фенил,	 бензил,	
и	 бензилокси	 евентуално	 е	 супституиран	 со	 1-3	
супституенти	 одбрани	 од	 групата	 која	 се	 состои	
од	 халоген,	 C1-10	 алкил-,	 C1-10	 алкокси-,	 и	 циано;	
и	 каде	 што	 наведениот	 C3-12	 циклоалкилен,	 C3-

12	 циклоалкенилен,	 моноцикличен,	 бицикличен	
или	 трицикличен	 арилен,	 хетероарилен	 прстен,	
хетеро-моноцикличен	прстен,	хетеро-бицикличен	
прстенест	 систем,	 или	 спиро	 прстенест	 систем	
со	формулата	 (II)	 е	евентуално	супституиран	со	

1-3	 супституенти	 одбрани	 од	 групата	 составена	
од	 халоген,	 C1-10	 алкил-,	 C1-10	 алкокси,	 нитро,	
трифлуорометил-,	 фенил,	 бензил,	 фенилокси	
и	 бензилокси,	 каде	 што	 наведениот	 фенил,	
бензил,	 фенилокси	 и	 бензилокси	 е	 евентуално	
супституиран	 со	 1-3	 супституенти	 одбрани	 од	
групата	која	се	состои	од	халоген,	C1-10	алкил-,	C1-

10	алкокси,	и	циано;
 R2	e	одбрано	од	групата	составена	од	водород,	C1-

10	алкил,	C3-12	циклоалкил-	и	халоген,	наведениот	
алкил	или	циклоалкил	евентуално	е	супституиран	
со	 оксо,	 амино,	 алкиламино	 или	 диалкиламино	
група;

	 или	 негова	 фармацевтски	 прифатлива	 сол	 или	
негов	солват.	

	 Има	уште	28	патентни	барања.
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(51) E 01B 3/32 (11) 903112
  (13) Т1
(21)  2008/438 (22) 30/12/2008
  (45) 28/02/2010
(30)	 10233784		25/07/2002		DE
(96)	 11/07/2003	EP03015844.8
(97)	 10/12/2008	EP1384812
(73) RAIL.ONE GmbH
 Ingolstadter Strasse 51, 92318 Neumarkt, DE
(74)	 ТОНИ	МЛАДЕНОВСКИ	
	 Ул.	‘’Илинденска’’		2/	13,	1400,	Велес
(72)	 Kowalski,	Martin
(54) ЖЕЛЕЗНИЧКИ БЕТОНСКИ ПРАГ СО ПЛОЧКИ 

ВОДИЛКИ ЗА ШИНАТА

(57) 1.		Железнички	бетонски	праг	со	еластична	подлога	
за	шината	за	пруга	од	чакал	или	цврста	подлога,	
со	 значително	 рамна	 подлога	 (3’)	 без	 попречни	
вдлабнатини,	 подлогата	 (3’)	 е	 поставена	 помеѓу	
основата	 на	 пругата	 и	 странично	 издигнатите	
рамења	(1)	од	бетонскиот	праг,		плочки	водилки	(6’)		
со	уред	за	спречување	на	усукувањето	поставен	
на	подлогата	(3’),	назначен	со	тоа	што	уредот	за	
спречување	на	усукувањето	е	формиран	или	како	
вдлабнување	за	спречување	на	усукувањето	(21,	
21’)	 врз	 подлогата	 (3’)	 поврзана	 со	 испакнатини	
за	 спречување	 на	 усукувањето	 од	 плочките	
водилки	(6’)	или	како	испакнатини	за	спречување	
на	 усукувањето	 (16,	 16’,	 18)	 врз	 подлогата	 (3’)	
кои	влегуваат	во	вдлабнатините	 (19,	19’,	 19’’)	 од	
плочките	водилки	(6’).	

	 Има	уште	6	патентни	барања.
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Patenti 903092

(51) C 07D 333/38,  (11) 903092
 A 61K 31/381 (13) Т1
(21)  2009/4 (22) 08/01/2009
  (45) 28/02/2010
(30)	 20040010335		28/02/2010		FR
(96)	 17/06/2005	EP05291297.9
(97)	 15/10/2008	EP1642897
(73) Les Laboratoires Servier
 12, Place de la Defense, 
 92415 Courbevoie Cedex, FR
(74)	 СД	ПЕТОШЕВИЌ	ДОО	ДРУШТВО
	 ЗА	ОСТВАРУВАЊЕ	И	ЗАШТИТА	НА
	 ИНТЕЛЕКТУАЛНА	СОПСТВЕНОСТ	СКОПЈЕ	
	 п.факс:301,
	 ул.29	Ноември	17-2/3М,	1000	Скопје
(72)	 Damien,	Gerard;	
	 Horvath,	Stephane	and	
	 Demuynck,	Isabelle

(54) АЛФА-КРИСТАЛНА ФОРМА НА СТРОНЦИУМ 
РАНЕЛАТ, ПРОЦЕС НА НЕГОВА СЕПАРАЦИЈА 
И ФАРМАЦЕВТСКИ СОЕДИНЕНИЈА ШТО ГО 
СОДРЖАТ

(57)	 1.	Алфа	кристална	форма	на	стронциум	ранелат	
со	формула	(I):

	 карактеристична	со	24%	количество	на	вода	и	со	
следниот	дијаграм	на	дифракција	на	рендгенски	
эраци	на	примерок	во	прав,	мерено	со	PANalytical	
X’Pert	Pro	дефракциометар	эаедно	со	X’Celerator	
детектор,	 иэраэено	 во	 однос	 на	 линиската	
поставеност	 (Брагов	 агол	 2	 тета,	 иэраэено	 во	
степени),	линиската	висина	(иэраэена	во	броеви),	
линиската	 површина	 (иэраэена	 во	 броеви	 x	
степени),	 линиската	 ширина	 на	 половина	 од	
висината	 („FWHM”,	 иэраэена	 во	 степени)	 и	
интерпланарно	растојание	d	(иэраэено	во	Е):	

	 Има	уште	4	патентни	барања.
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903116

(51) C 07D 491/22,  (11) 903116
	 A	61K	31/437,		 (13)	 Т1
 A 61P 35/00 (22) 11/02/2009
(21)  2009/50 (45) 28/02/2010
(30) 20030388587  17/03/2003  US
(96)	 10/03/2004	EP04719039.2
(97)	 17/12/2008	EP1603919
(73)	 SIGMA-TAU	Industrie	Farmaceutiche	Riunite	S.p.A.	

and   
	 ISTITUTO	 NAZIONALE	 PER	 LO	 STUDIO	 E	 LA	

CURA	DEI	TUMORI
	 Viale	Shakespeare	47,		00144	Roma,	IT	and		
	 Via	Venezian,	1,	I-20133	Milano,	IT
(74)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(72)	 DALLAVALLE,	Sabrina;	
	 PISANO,	C.,;	
	 PISANO,	C.,	Sigma-Tau	Indus.	Farma.	Riunite	S.p.A.	

and 
	 ZUNINO,	F.,	Istit.	Nazion.	Studio	Cura	dei	Tumori
(54) 7-АМИНО ДЕРИВАТИ НА КАМТОТЕХИН 

КОИШТО ИМААТ АНТИТУМОРНА АКТИВНОСТ
(57) 1.	Соединенија	со	формула	(I)
 

	 каде	 што:	 R1	 e	 -C(R5)=N-R4	 група,	 каде	 што	
R4	 e	 фенил	 група	 супституирана	 со	 една	 или	
повеќе	 групи	 избрани	 од	 групата	 составена	 од:	
S-S-(2-аминофенил),	 -S-S-(4-аминофенил),	
-S-(4-аминофенил),	 -SCH3;	 R5	 е	 водород,	 C1-C8 
линеарен	 или	 разгранет	 алкил,	 C1-C8	 линеарен	
или	 разгранет	 алкенил,	 C3-C10	 циклоалкил,	 (C3-
C10)циклоалкил-(C1-C8)линеарен	 или	 разгранет	
алкил,	 C6-C14	 арил,	 (C6-C14)арил-(C1-C8)линеарен	
или	разгранет	алкил;	R2	и	R3,	истиот	или	различно	
од	 нив	 се	 водород,	 хидрокси,	 C1-C8	 линеарен	
или	 разгранет	 алкокси;	 нивни	 N1-оксиди,	 нивни	
единечни	изомери,	особено	син	и	анти	изомерите	
на	-C(R5)=N-R4	 група,	нивни	можни	енантиомери,	
диастереоизомери	 и	 релативни	 примеси,	 нивни	
фармацевтски	прифатливи	соли.	

	 Има	уште	10	патентни	барања.
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Patenti 903105

(51) A 61K 45/00, 31/439,  (11) 903105
	 31/573,	31/58,		 (13)	 Т1
	 A	61P	11/00,	11/06,	11/08	 	
(21) 2009/52 (22) 12/02/2009
  (45) 28/02/2010
(30)	 20040001312		31/05/2004		ES
(96)	 31/05/2005	EP05751702.1
(97)	 17/12/2008	EP1763369
(73) Laboratorios Almirall, S.A.
 Ronda del General Mitre 151,  
 08022 Barcelona, ES
(74)	 СД	ПЕТОШЕВИЌ	ДОО	ДРУШТВО
	 ЗА	ОСТВАРУВАЊЕ	И	ЗАШТИТА	НА
	 ИНТЕЛЕКТУАЛНА	СОПСТВЕНОСТ	СКОПЈЕ	
	 п.факс:301,
	 ул.29	Ноември	17-2/3М,	1000	Скопје,

(72)	 GRAS	ESCARDO,	Jordi;	
	 LLENAS	CALVO,	Jesus;	
	 RYDER,	Hamish	and	
	 ORVIZ	DIAZ,	Pio
(54) КОМБИНАЦИИ ШТО СОДРЖАТ АНТИ–

МУСКАРИНСКИ АГЕНСИ И КОРТИКОСТЕРОИДИ
(57)	 1.	Комбинација	што	содржи	(а)	кортикостероид	и	(б)	

антагонист	на	М3	мускарински	рецептори	којшто	
е	 3(R)-(2-хидрокси-2,2-дитиен-2-	 илацетокси)-
1-(3-феноксипропил)-1-аэониабицикло[2.2.2]
октан,	во	форма	на	сол	која	има	анјон	X,	којшто	
е	 фармацевтски	 прифатлив	 анјон	 на	 моно	 или	
поливалентна	киселина.	

	 Има	уште	19	патентни	барања.
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903110

(51) A 61K 45/00, 31/137,  (11) 903110
	 31/167,	31/439,		 (13)	 Т1
	 A	61P	11/00,	11/06,	11/08	 (22) 12/02/2009
(21)  2009/53 (45) 28/02/2010
(30)	 PCT2005001969		24/02/2005		EP;	
	 200401312		31/05/2004		ES;	
 PCT2005000722  25/02/2005  GB and
 PCT2005000740  25/02/2005  GB
(96)	 31/05/2005	EP05748688.8
(97)	 31/12/2008	EP1765404
(73) Laboratorios Almirall, S.A.
 Ronda del General Mitre 151,  
 08022 Barcelona, ES
(74)	 СД	ПЕТОШЕВИЌ	ДОО	ДРУШТВО
	 ЗА	ОСТВАРУВАЊЕ	И	ЗАШТИТА	НА
	 ИНТЕЛЕКТУАЛНА	СОПСТВЕНОСТ	СКОПЈЕ	
	 п.факс:301,
	 ул.29	Ноември	17-2/3М,	1000	Скопје

(72)	 GRAS	ESCARDO,	Jordi;	
	 LLENAS	CALVO,	Jesus;	
	 RYDER,	Hamish	and	
	 ORVIZ	DIAZ,	Pio
(54) КОМБИНАЦИИ ШТО СОДРЖАТ 

АНТИМУСКАРИНСКИ АГЕНСИ И БЕТА-
АДРЕНЕРГИЧНИ АГОНИСТИ

(57)	 1		Комбинација	која	содржи	(а)	β2	антагонист	и	(б)	
антагонист	на	М3	мускаринските	рецептори	коj	што	
е	 (3R)-1-фенетил-3-(9H-ксантен-9-карбонилокси)-
1-аэониабицикло[2.2.2]октан,	во	форма	на	сол	што	
има	анјон	X,	 кој	што	е	фармацевтски	прифатлив	
анјон	на	моно	или	поливалентна	киселина.	

	 Има	уште	19	патентни	барања.
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Patenti 903096

(51) C 07D 471/04, 239/94, 405/04 (11) 903096
  (13) Т1
(21)  2009/54 (22) 12/02/2009
  (45) 28/02/2010
(30) 19980000569  12/01/1998  GB
(96)	 08/01/1999	EP04076762.6
(97)	 17/12/2008	EP1454907
(73)	 GLAXO	GROUP	LIMITED
	 Glaxo	Wellcome	House,	Berkeley	Avenue,	
	 Greenford,	Middlesex	UB6	0NN,	GB
(74)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(72)	 Carter,	Malcolm	Clive;	
	 Cockerill,	George	Stuart;	
	 Guntrip,	Stephen	B.,	GlaxoSmithKline;	
	 Lackey,	Karen	E.,	GlaxoSmithKline	and	
	 Smith,	Kathryn	J.,	GlaxoSmithKline
(54) ДЕРИВАТИ НА КИНАЗОЛИНИН И ПИРИ–

ДОПИРИМИДИН

(57)	 1.	Соединение	со	формула	(IV)

	 каде	што	Y’	e	CL’	и	V’	e	N;
	 или	Y’	 е	CL’	 и	V’	 е	CR2,	 кадешто	R2	 претставува	

водород,	метокси	или	флуоро;
	 и	 L’	 e	 напуштена	 група	 избрана	 од	 хало,	

сулфонилокси	група,	алкокси	група,	и	трифлат;
 R3	претставува	3-флуоробензилокси;	и
 R4	претставува	флуоро,	хлоро	или	бромо	
	 Има	уште	9	патентни	барања.
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903135

(51) A 61K 38/17, 39/395 (11) 903135
  (13) Т1
(21)  2009/55 (22) 12/02/2009
  (45) 28/02/2010
(30) 19980100182P  14/09/1998  US
(96)	 13/09/1999	EP99949656.5
(97)	 31/12/2008	EP1113810
(73) Board of Regents, 
 The University of  Texas System
 201 West 7th Street  Austin  Texas 78701, US
(74)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(72)	 MUNDY,	Gregory,	R.	and	
	 YONEDA,	Toshiyuki
(54) ПОСТАПКИ ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА МНОГУКРАТЕН 

МИЕЛОМ И КОСКЕНО РЕСОРПЦИОНЕН 
ИНДУЦИРАН МИЕЛОМ УПОТРЕБУВАЈЌИ 
АНТАГОНИСТИ НА ИНТЕГРИН/РЕЦЕПТОРНО 
ВРЗУВАЊЕ

(57)	 1.	 Употреба	 на	 антитело	 или	 негов	 антиген	
врзувачки	фрагмент	избран	од:

	 (a)	 анти	 -VLA-4	 антитело	 или	 негов	 антиген-
врзувачки	фрагмент;	

	 (б)	анти	-алфа	4/бета	7	цело	антитело	или	негов	
антиген-врзувачки	фрагмент;	и	

	 (в)	 анти	 -VCAM-1	 антитело	 или	 негов	 антиген	
врзувачки	 фрагмент;	 за	 подготвување	 на	
фармацевтски	состав	за	лекување	на	многукратен	
миелом,	 кадешто	 антителото	 или	 неговиот	
антиген	врзувачки	фрагмент	е	избран	од	групата	
составена	 од	 човечки	 антитела,	 химерични	
антитела,	 хуманизирани	 антитела	 и	 негови	
антиген	-врзувачки	фрагменти.	

	 Има	уште	11	патентни	барања.
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Patenti 903117

(51)	 C	07D	223/10,		 (11)	 903117
	 A	61K	31/55,		 (13)	 Т1
	 A	61P	35/00,		 (22)	 16/02/2009
 C 07D 223/12 (45) 28/02/2010
(21)  2009/58  
(30)	 10349669		24/10/2003		DE
(96)	 08/10/2004	EP04765884.4
(97)	 07/01/2009	EP1680405
(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)	 KURZ,	Michael;	
	 HOFFMANN,	Holger;	
	 HAAG-RICHTER,	Sabine	and	
	 TIETGEN,	Heiko

(54) ДЕРИВАТИ НА БЕНГАМИД И НИВНА УПОТРЕБА 
ЗА ТРЕТИРАЊЕ КАНЦЕР

(57)	 1.	Соединение	со	формулата	(I):

 

	 каде	што:
 R1	е	H	или	(C1-C6)-алкил,
 R2	е	H	или	OH	и
 R3	е	H	или	-C(=O)-(C1-C6)-алкил,
	 или	негова	физиолошки	прифатлива	сол.	
	 Има	уште	9	патентни	барања.
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903124

(51) C 07K 7/64,  (11) 903124
 A 61K 38/08 (13) Т1
(21) 2009/59 (22) 16/02/2009
  (45) 28/02/2010
(30) 2004RM00024  13/05/2004  IT
(96)	 04/05/2005	EP05742726.2
(97)	 14/01/2009	EP1753776
(73) SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche Riunite 

S.p.A. and   
 ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA 

CURA DEI TUMORI
 Viale Shakespeare 47,  00144 Roma, IT and  
 Via Venezian, 1, I-20133 Milano, IT
(74)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(72)	 TINTI,	Maria,	Ornella;	
	 GIANNINI,	Giuseppe;	
	 PENCO,	Sergio;	
	 DAL	POZZO,	Alma;	
	 DALLAVALLE,	Sabrina;	
	 MERLINI,	Lucio;	
	 PISANO,	Claudio;	
	 ZUNINO,	Franco;	
	 ALLOATTI,	Domenico;	
	 VESCI,	Loredana	and	
	 NI	MING	HONG
(54) КАМТОТЕХИНИ КОНЈУГИРАНИ ВО ПОЗИЦИЈА 

7 ЗА ЦИКЛИЧНИТЕ ПЕПТИДИ КАКО ЦИТО–
СТАТИЧНИ АГЕНСИ

(57)	 1.	Соединенија	со	формула	(I)

 
	 каде	што:
	 i	e	0	или	1;	
 R1	e	групата	-CH=N-(O)m-R2-Z-X-Y;
	 каде	што	m	e	0	или	1;	
 R2	 е	 избран	 од	 групата	 составена	 од	 линеарен	

или	 разгранет	 C1-C7	 алкилен,	 линеарен	 или	
разгранет	C2-C7	алкенилен,	C3-C10	циклоалкилен,	
C3-C10	 циклоалкенилен,	 C6-C14	 арилен,	 арилен	
(C6-C14)-алкилен-(C1-C6),	 алкилен(C1-C6)-
арилен(C6-C14),	 ароматичен	 или	 не-ароматичен	
хетероциклил(C3-C14),	којшто	содржи	барем	еден	
хетероатом	 избран	 од	 групата	 составена	 од	 O,	
N,	 S;	 хетероциклоалкилен(C3-C10)алкилен(C1-C6) 
којшто	 содржи	 барем	 еден	 хетероатом	 избран	
од	групата	составена	од	О,	N,	S;	алкилен	(C1-C6)-
хетероциклоалкилен(C3-C10)	којшто	содржи	барем	

еден	 хетероатом	 избран	 од	 групата	 составена	
од	 O,	 N,	 S;	 полиаминоалкил	 група	 со	 формула	
-(CH2)m1-NR8-(CH2)n1-NR9-(CH2-CH2-CH2-NR9)p1-H,	
кадешто	m1	и	n1,	којшто	може	да	биде	истиот	или	
различен,	се	цел	број	од	2	до	6	и	p1	e	цел	број	од	
0	до	3;	

 R8	 и	 R9,	 којшто	 може	 да	 биде	 истиот	 или	
различен,	се	избрани	од	групата	составена	од	H,	
линеарен	 или	 разгранет	 C1-C6	 алкил,	 Boc,	 Cbz;	
моносахариди,	 какошто	 се	 6-D-галактозил	 или	
6-D-глукозил;	 секој	 од	 горе-споменатите	 групи	
може	 да	 биде	 супституиран	 со	 една	 или	 повеќе	
групи	избрани	од	 групата	составена	од	CN,	NO2,	
NH2,	OH,	SH,	COOH,	COO-(алкил)(C1-C5),	CONH-
(алкил)(C1-C5),	SO3H,	SO3-(алкил)(C1-C5),	кадешто	
алкил	групата	е	линерна	или	разгранета;	халоген	
атом;	

	 Z	e	или	отсутен	или	е	избран	од	-NH-,	-CO-,	-O-;	
	 X	 e	 или	 отсутен	 или	 е	 избран	 од	 групата	

составена	 од	 -COCHR3NH-,	 -COCHR6(CH2)n2R4-,	
-R4-CH2(OCH2CH2)n3OCH2R4-,	 -R4(Q)R4-,	 -R5[Arg-
NH(CH2)n1CO]n4R5,	 -R5-[N-гванидинопропил-Gly]
n3R5-,	-CON[CH2)n4NHR7]CH2-,	кадешто	n1	e	цел	број	
од	2	до	6,	n2	e	цел	број	од	0	до	5,	n3	e	цел	број	од	0	
до	5,	n4	e	цел	број	од	2	до	7;	

 R3	е	H	или	линеарна	или	разгранета	C1-C4	алкил,	
опционално	 супституиран	 со	 -COOH,	 -CONH2,	
-NH2	или	-OH,	C6-C14	арил;

 R4	 e	 избран	 од	 групата	 составена	 од:-NH-,	 -CO-,	
-CONH-,	-NHCO-;

 R5	e	или	отсутен	или	е-R4(Q)R4-;
 R6	e	или	водороден	атом,	-NH2;
 R7	e	водороден	атом	или	линеарен	или	разгранет	

(C1-C4)	алкил;	
	 Q	e	избран	од	групата	составена	од:	линеарен	или	

разгранет	C1-C6	алкилен;	линеарен	или	разгранет	
C3-C10	 циклоалкилен;	 линеарен	 или	 разгранет	
C2-C6	 алкенилен;	 линеарен	 или	 разгранет	 C3-C10 
цикло-алкенилен;	C6-C14	 арилен;	арилен	 (C6-C14)-
алкилен;	 (C1-C6),	 алкилен(C1-C6)-арилен(C6-C14);	
ароматичен	или	неароматичен	хетероциклил	(C3-
C14),	којшто	содржи	барем	еден	хетероатом	избран	
од	групата	составена	од	O,	N,	S;

	 Y	e	формулата	c(Arg-Gly-Asp-AA1-AA2),	кадешто:
	 C	e	цикличен;	
 AA1	e	избран	од	групата	составена	од:(D)-Phe,	(D)-

Tyr,	(D)-2-нафтилAla,	(D)-4-терцбутил-Phe,	(D)-4,4’-
бифенил-Ala,	 (D)-4-CF3-Phe,	 (D)-4-ацетиламин-
Phe;	

 AA2	 e	 избран	 од	 групата	 составена	 од:	 NW-
CH[(CH2)N7-CO]-CO,	 NW-CH[(CH2)n5-NH]-CO,	 NW-
[4-(CH2)n5-CO]-Phe,	 NW-[4-(CH2)n5-NH]-Phe,	 [NW]-
Gly,	

	 NW-Val,	кадешто	W	e	избран	од	H,	линеарен	или	
разгранет	 C1-C6	 алкил,	 -(CH2)N5-COOH	 кадешто	
n7	 e	 цел	 број	 од	 0	 до	 5,	 4-карбоксибензил,	
4-аминометилбензил;	

	 N1-оксиди,	 рацемична	 смеса,	 нивни	 поединечни	
енантиомери,	 формите	 E	 и	 Z,	 негови	 примеси,	
фармацевтски	прифатливи	соли.	

	 Има	уште	15	патентни	барања.
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Patenti 903113

(51) C 07K 5/06 (11) 903113
  (13) Т1
(21)  2009/62 (22) 17/02/2009
  (45) 28/02/2010
(30)	 20020380120		11/06/2002		EP;	
	 20020380121		11/06/2002		EP;	
 20020415936P  03/10/2002  US and 
 20020415937P  03/10/2002  US
(96)	 06/06/2003	EP03757266.6
(97)	 21/01/2009	EP1517915
(73) ELI LILLY AND COMPANY
 Lilly Corporate Center,  Indianapolis, 
 IN 46285, US

(74)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(72)	 MOHER,	Eric,	David	and	MONN,	James,	Allen
(54) ПРОЛЕКОВИ НА ЕКСЦИТАТОРНИ АМИНО–

КИСЕЛИНИ
(57)	 1.	Соединение	коешто	е	(1R,	4S,	5S,	6S)-4-(2’S-4’-

метилтио-2’-аминобутаноил)амино-2,2-диоксо-2	
λ6-тиа-бицикло[3.1.0]хексан-4,6-дикарбоксилна	
киселина	 или	 негова	фармацевтска	 прифатлива	
сол.	

	 Има	уште	18	патентни	барања.
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903114

(51) F 23G 5/027, 5/00,  (11) 903114
	 5/02,	5/08,	5/30,	5/46	 (13)	 Т1
(21) 2009/63 (22) 17/02/2009
  (45) 28/02/2010
(30) 20050013299  29/06/2005  GB and 
 20060004691  08/03/2006  GB
(96)	 29/06/2006	EP06755679.5
(97)	 10/12/2008	EP1896774
(73) Tetronics Limited
 Swindon, Wiltshire SN3 4DE, GB
(74)	 ЖИВКО	МИЈАТОВИЌ	АНД
	 ПАРТНЕРС	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(72)	 CHAPMAN,	Chris;	
	 OVENS,	David;	
	 DEEGAN,	David	and	
	 ISMAIL,	Saeed

(54) ПРОЦЕС И АПАРАТИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ ОТПАД
(57)	 1.	Процес	за	третирање	на	отпад,	процес	којшто	

се	состои	од:
	 (i)	 чекор	 на	 претворање	 во	 гас	 (гасификација)	

којшто	 се	 состои	 од	 третирање	 на	 отпадот	 во	
една	единица	за	гасификација	(1)	во	присуство	на	
кислород	и	пареа	за	да	се	произведе	оffgаѕ	и	non-
аirborne	цврст	јагленисан	материјал;	и	

	 (ii)	 чекор	 на	 третирање	 со	 плазма	 којшто	 се	
состои	 од	 подложување	 на	 оffgаѕ	 и	 non-аirborne	
цврст	јагленисан	материјал	на	третман	со	плазма	
во	 една	 единица	 за	 третирање	 со	 плазма	 (4)	 во	
присуство	на	кислород	и,	незадолжително,	пареа,	
при	што	единицата	за	третирање	со	плазма	(4)	е	
одвоена	од	единицата	за	гасифи-кација(1).	

	 Има	уште	42	патентни	барања.
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Patenti 903125

(51) B 04B 15/06 (11) 903125
  (13) Т1
(21)  2009/65 (22) 18/02/2009
  (45) 28/02/2010
(30)	 10114598		23/03/2001		DE
(96)	 19/03/2002	EP02704761.2
(97)	 07/01/2009	EP1383608
(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)	 ASTHEIMER,	Achim;	
	 KRAEMER,	Peter;	
	 UNGER,	Bernhard;	
	 ZWILLING,	Frank	and	
	 SITTIG,	Wolfgang
(54) ХОРИЗОНТАЛНА ЦЕНТРИФУГА СО ЦВРСТ САД 

И СО МЛАЗНИЦИ ЗА ЧИСТЕЊЕ НА САМОТО 
МЕСТО

(57)	 1.	 Хоризонтална	 центрифуга	 со	 цврст	 сад,	 која	
содржи:

	 -	ротирачки	барабан	(1);
	 -	 млазници	 (2)	 за	 чистење	 на	 самото	 место,	

поставени	 внатре	 во	 барабанот	 (1),	 при	 што	
млазниците	(2)	се	конфигурирани	да	распрскуваат	
течност	 за	 чистење	 врз	 внатрешниот	 ѕид	 (1b)	 и	
задниот	ѕид	(1a)	на	барабанот	(1);	и

	 -	цевка	(5)	за	исфрлање	на	течноста	за	чистење,
	 назначена	со	тоа,	што	во	барабанот	се	поставени	

повеќе	млазници	(2)	за	чистење	на	самото	место	
(1),	а	наведената	цевка	(5)	е	поставена	подвижно	
на	тој	начин	што	влезниот	отвор	(5a)	на	цевката	
(5)	 е	 поставен	 во	 барабанот	 (1)	 на	 најдолната	
точка	на	ротирање	на	барабанот	(1).	

	 Има	уште	21	патентни	барања.
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903122

(51) C 08B 37/00,  (11) 903122
 A 61K 31/715 (13) Т1
(21)  2009/66 (22) 18/02/2009
  (45) 28/02/2010
(30)	 0409557		09/09/2004		FR
(96)	 07/09/2005	EP05805571.6
(97)	 07/01/2009	EP1791872
(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;		
	 DUCHAUSSOY,	Philippe;		
	 PETITOU,	Maurice;	
	 SAVI,	Pierre	and	
	 HERAULT,	Jean,	Pascal
(54) ХЕКСАДЕКАСАХАРИДИ ПОДЛОЖНИ НА БИО–

ТИНИЛАЦИЈА, ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ И 
НИВНА УПОТРЕБА

(57)	 1.	 Хексадекасахариди	 подложени	 на	
биотинилација,	претставени	со	општата	формула	
(I):

	 каде	што:
	 -	T	 претставува	 врска	T1	 или	T2,	 претставена	 со	

следните	формули:
 

	 -	Biot	ја	претставува	групата:
 

	 -	R	претставува	радикал	(C1-C6)алкокси,	конкретно	
радикал	метокси,	или	радикал	-OSO3-,

	 -	R1	претставува	радикал	(C1-C6)алкокси,	конкретно	
радикал	метокси,	или	радикал	-OSO3-,

	 -	 R2	 претставува	 радикал	 (C1-C6)алкокси	 или	
радикал	-OSO3-,

	 -	R3	претставува	радикал	(C1-C6)алкокси,	конкретно	
радикал	метокси	или	радикал	-OSO3-,	или	пак	R3 
претставува	-O-CH2-мост	(врска),	при	што	групата	

	 -	 CH2-	 е	 поврзана	 со	 јаглеродниот	 атом	 којшто	
ја	 носи	 карбоксилната	 функционална	 група	 на	
истиот	прстен,

	 -	 Pe	 претставува	 сахаридна	 врска	 со	 следната	
формула:

 

	 и	нивните	фармацевтски	прифатливи	соли.	
	 Има	уште	7	патентни	барања.
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Patenti 903126

(51) C 07D 207/34,  (11) 903126
	 A	61K	31/40,		 (13)	 Т1
 A 61P 35/00 
(21)  2009/67 (22) 19/02/2009
  (45) 28/02/2010
(30)	 0501354		10/02/2005		FR
(96)	 08/02/2006	EP06709274.2
(97)	 31/12/2008	EP1851198
(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,	
	 1000,	Скопје
(72)	 TABART,	Michel;	
	 VIVIANI,	Fabrice;	
	 RONAN,	Baptiste;	
	 SOUAILLE,	Catherine;	
	 BACQUE,	Eric;	
	 LETTALEC,	Jean-Philippe	and	
	 DESMAZEAU,	Pascal
(54) СУПСТИТУИРАНИ ПИРОЛИ, СОСТАВИ КОИ ГИ 

СОДРЖАТ, МЕТОДА ЗА ДОБИВАЊЕ И НИВНА 
УПОТРЕБА

(57)	 1.	Производ	претставен	со	формулата	(I):
 

	 каде	што:
	 1)	Ar-L-A	е:
  

	 каде	што	секој	X1,	X2,	X3	и	X4	е,	независно	еден	
од	друг,	одбран	од	N	и	CH,

	 каде	што	A	е	одбран	од	евентуално	супституиран	
фенил,	пиразолил	и	изоксазолил;

	 2)	L	е	NH-CO-NH;
	 3)	Ra	е	H;
	 4)	R1	е	H;
	 5)	R2	и	R5	се,	независно	еден	од	друг,	одбрани	од	

групата	која	се	состои	од:	H,	халоген,	R’2,	OR’2,	
NHR’2,	 NHCOR’2,	 NHCONHR’2,	 NHSO2R’2	 каде	
што	секој	R’2,	R’3,	R’4	е,	независно	еден	од	друг,	
одбран	 од	 групата	 која	 се	 состои	 од	 H,	 алкил,	
алкилен,	алкинил,	арил,	хетероарил,	циклоалкил,	
хетероциклил,	супституиран	алкил,	супституиран	
алкилен,	 супституиран	 алкинил,	 супституиран	
арил,	 супституиран	 хетероарил,	 супституиран	
циклоалкил,	супституиран	хетероциклил.	

	 Има	уште	8	патентни	барања.
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903119

(51) A 43B 17/08, 7/08, 7/12 (11) 903119
  (13) Т1
(21)  2009/74 (22) 24/02/2009
  (45) 28/02/2010
(30) 20030000521  23/07/2003  AT
(96)	 16/07/2004	EP04016847.8
(97)	 26/11/2008	EP1500341
(73) Dosenbach-Ochsner AG Schuhe und Sport
 Allmendstrasse 25  8953 Dietikon, CH
(74)	 ТОНЕВСКИ		ДРАГАН,	АДВОКАТ	
	 бул.	„Кочо	Рацин”	бр.	14/4	-	13,	1000	Скопје
(72)	 Falle,	Werner,	Ing.,
(54) ЧЕВЕЛ СО ВЕНТИЛИРАЧКА СТРУКТУРА
(57)	 1.	Чевел	(1)	со	ѓон	(4)	кој	содржи	ѓон	за	трчање	(2)	и	

влошка	(3)	прицврстена	на	тоа,	и	нагорен	чевел	(5)	
прицврстена	на	споменатата,	и	со	вентилирачка	

направа	 како	 внатрешност	 на	 чевелот	 (6),	 и	 со	
вметнато	 лежиште	 за	 стапало	 (7)	 направен	 од	
најмалку	 еден	 калапен	 слој	 (8)	 во	 внатрешноста	
на	 чевелот	 (6)	 кој	 има	 пумпачка	 комора	 (17)	 на	
делот	на	петицата	(16)	отворен	кон	влошката	(3)	
и	 зона	 за	 вентилација	 (27)	 на	 предниот	 дел	 на	
стапалото	 (25)	поврзана	со	тековен	премин	 (30),	
и	пумпачката	комора	(17)	има	тековна	поврзаност	
со	 околната	 атмосфера	 околу	 кондурата	 (1)	
преку	 вметнат	 отвор	 (20),	 карактеризиран во 
тоа што	 вметнатиот	 отвор	 (20)	 е	 направен	
како	 цилиндричниот	 елемент	 (22)	 спојувајќи	 ги	
тунелите	(21)	распоредени	на	крајната	плочка	(24)	
на	 петицата	 (13)	 веднаш	 до	 долната	 страна	 на	
влошката	(3),	и	тунелот	(21)	е	преклопен	со	аеро-
пропусливост,	 микро-порузна	 мембрана	 (34)	 на	
крајниот	дел	(33)	од	цилиндричниот	елемент	(22)	
свртен	кон	пумпачката	комора	(17).	

	 Има	уште	12	патентни	барања.
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Patenti 903137

(51) A 61K 31/19,  (11) 903137
	 A	61P	3/06,	3/08,	3/10,		 (13)	 Т1
	 C	07C	327/16,	53/134	 (22)	 06/04/2009
(21)  2009/109 (45) 28/02/2010
(30) 2002RM00629   19/12/2002  IT
(96)	 16/12/2003	EP03780669.2
(97)	 25/02/2009	EP1572180
(73) SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche 
 Riunite S.p.A.
 00144 Roma, IT
(74)	 ЖИВКО	МИЈАТОВИЌ	АНД
	 ПАРТНЕРС	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(72)	 TINTI,	Maria,	Ornella;	
	 PESSOTTO,	Pompeo;	
	 GIANNESSI,	Fabio;	
	 TASSONI,	Emanuela;	
	 DELL’UOMO,	Natalina;	
	 SCIARRONI,	Anna,	Floriana;	
	 MILAZZO,	Ferdinando	and	
	 BRUNETTI,	Tiziana,
(54) УПОТРЕБА НА АЛФА-ФЕНИЛ ТИО–

КАРБОКСИЛНИ КИСЕЛИНИ СО АКТИВНОСТ 
НА НАМАЛУВАЊЕ НА СЕРУМСКА ГЛИКОЗА И 
АКТИВНОСТ НА НАМАЛУВАЊЕ НА СЕРУМСКИ 
ЛИПИДИ

(57)	 1.	Употреба	на	соединенија	со	формула:
 

во	која:

	 R	 е	 -Н;	 арил	или	 хетероарил,	моно,	 бицикличен	
или	трицикличен,	евентуално	заменет	со	една	или	
повеќе	халогени	групи,	нитро,	хидрокси,	алкил	и	
алкокси,	евентуално	заменети	со	една	или	повеќе	
халогени	групи;

	 n	е	0-3:
	 р	е	0-1;
	 X	е	-ОН,	-О-алкил	С1-С4;
	 R1	и	R2,	кои	можат	да	бидат	исти	или	различни,	

се	селектирани	од:	-Н;
	 алкил	С1-С5,	-СОХ;
	 Q	е	селектиран	од:	NН,	О,	Ѕ,	-NНС(О)О-,	NНС(О)

NН-,	NНС(О)Ѕ-,	 -ОС(О)	NН-,	 -NНС(Ѕ)О-,	 -NНС(Ѕ)
NH,	-С(О)NН-;

	 и	Y	е	Ѕ;
	 и	нивни	фармацевтски	прифатливи	соли,	вински	

смеси,	 единечни	 енантиомери,	 стереоизомери	
или	 геометриски	 изомери	 и	 тавтомери,	 за	
подготовка	на	лек	за	профилакса	и	третирање	на	
хипергликемија.	

	 Има	уште	15	патентни	барања.
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 (51) (51) osnoven (11,13)  (51)                 (51) osnoven         (11,13)

Pregledi

pregledi

PREGLED NA objavENI PATENTI SPORED ME\UNARODNATA KLASIFIKACIJA NA PATENTITE 

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

C07D513/04 C07D513/04 903090 T1
A61K31/54 C07D513/04 903090 T1
A61P25/28 C07D513/04 903090 T1
C07C323/20 C07C323/20 903098 T1
A61K31/235 C07C323/20 903098 T1
A61P9/10 C07C323/20 903098 T1
A61P29/00 C07C323/20 903098 T1
A61K31/165 A61K31/165 903097 T1
A61K9/14 A61K31/165 903097 T1
A61K9/16 A61K31/165 903097 T1
A61P25/00 A61K31/165 903097 T1
B27L5/00 B27L5/00 903121 T1
B27M3/00 B27L5/00 903121 T1
A61K31/436 A61K31/436 903123 T1
C07D491/04 A61K31/436 903123 T1
A61P35/00 A61K31/436 903123 T1
A61K31/455 A61K31/455 903107 T1
A61K31/165 A61K31/455 903107 T1
A61P31/00 A61K31/455 903107 T1
C07D295/185 C07D295/185 903115 T1
C07D311/04 C07D295/185 903115 T1
C07D317/58 C07D295/185 903115 T1
C07D307/81 C07D295/185 903115 T1
C07D495/04 C07D295/185 903115 T1
C07D313/08 C07D313/08 903128 T1
C07D211/22 C07D313/08 903128 T1
C07D215/42 C07D313/08 903128 T1
C07D295/08 C07D313/08 903128 T1
C07D243/08 C07D313/08 903128 T1
C07D311/68 C07D313/08 903128 T1
C07D405/04 C07D313/08 903128 T1
C07D295/14 C07D313/08 903128 T1
C07D319/20 C07D313/08 903128 T1
A61K31/496 C07D313/08 903128 T1
A61K31/453 C07D313/08 903128 T1
A61K31/5377 C07D313/08 903128 T1
A61K31/551 C07D313/08 903128 T1
A61K31/4465 C07D313/08 903128 T1
A61K25/24 C07D313/08 903128 T1
C07D213/81 C07D313/08 903128 T1
C07D249/12 C07D313/08 903128 T1
C07D471/04 C07D471/04 903129 T1
C07D487/04 C07D471/04 903129 T1
C07D249/06 C07D249/06 903130 T1
C07D401/04 C07D249/06 903130 T1
C07D401/14 C07D249/06 903130 T1

C07D403/04 C07D249/06 903130 T1
C07D403/14 C07D249/06 903130 T1
C07D413/04 C07D249/06 903130 T1
C07D413/14 C07D249/06 903130 T1
C07D417/14 C07D249/06 903130 T1
C07D487/04 C07D249/06 903130 T1
C07D498/04 C07D249/06 903130 T1
A61K31/4192 C07D249/06 903130 T1
A61K31/4196 C07D249/06 903130 T1
A61K31/422 C07D249/06 903130 T1
A61K31/427 C07D249/06 903130 T1
A61K31/4439 C07D249/06 903130 T1
A61K31/497 C07D249/06 903130 T1
A61K31/4985 C07D249/06 903130  T1
A61K31/501 C07D249/06 903130 T1
A61K31/5025 C07D249/06 903130 T1
A61K31/505 C07D249/06 903130 T1
A61K31/5377 C07D249/06 903130 T1
C07K14/705 C07K14/705 903108 T1
C07K14/715 C07K14/705 903108 T1
C07K19/00 C07K14/705 903108 T1
A61K38/17 C07K14/705 903108 T1
C07D205/08 C07D205/08 903136 T1
A61K31/397 C07D205/08 903136 T1
A61P3/06 C07D205/08 903136 T1
C07D491/00 C07D491/00 903093 T1
A61K31/40 C07D491/00 903093 T1
A61P35/00 C07D491/00 903093 T1
A61K31/19 A61K31/19 903101 T1
A61K9/54 A61K9/54 903131 T1
C07D489/02 C07D489/02 903133 T1
C07F7/08	 C07D489/02	 903133	T1
B65G47/71 B65G47/71 903109 T1
B65G47/84 B65G47/71 903109 T1
A61K9/00 A61K9/00 903134 T1
A61K9/20 A61K9/00 903134 T1
A61K31/465 A61K9/00 903134 T1
A61P21/00 A61K9/00 903134 T1
A61P25/28 A61K9/00 903134 T1
A61P39/00 A61K9/00 903134 T1
C07C315/02 C07C315/02 903118 T1
C07C317/44 C07C315/02 903118 T1
C07C323/14 C07C315/02 903118 T1
C07C323/60 C07C315/02 903118 T1
C07C233/18 C07C233/18 903091 T1
A61K31/44 A61K31/44 903095 T1
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A61K31/48 A61K31/44 903095 T1
A61K31/415 A61K31/44 903095 T1
A61K31/445 A61K31/44 903095 T1
C07D211/04 A61K31/44 903095 T1
C07D211/06 A61K31/44 903095 T1
C07D235/24 A61K31/44 903095 T1
C07D413/04 A61K31/44 903095 T1
C07D235/26 A61K31/44 903095 T1
C07D401/04 A61K31/44 903095 T1
C07D401/06 A61K31/44 903095 T1
C07D403/04 A61K31/44 903095 T1
C07D403/06 A61K31/44 903095 T1
A61P25/04 A61K31/44 903095 T1
E01B3/32	 E01B3/32	 903112	T1
C07D333/38 C07D333/38 903092 T1
A61K31/381 C07D333/38 903092 T1
C07D491/22 C07D491/22 903116 T1
A61K31/437 C07D491/22 903116 T1
A61P35/00 C07D491/22 903116 T1
A61K45/00 A61K45/00 903105 T1
A61K31/439 A61K45/00 903105 T1
A61P11/00 A61K45/00 903105 T1
A61P11/06 A61K45/00 903105 T1
A61P11/08 A61K45/00 903105 T1
A61K31/58 A61K45/00 903105 T1
A61K31/573 A61K45/00 903105 T1
A61K45/00 A61K45/00 903110 T1
A61K31/439 A61K45/00 903110 T1
A61K31/167 A61K45/00 903110 T1
A61K31/137 A61K45/00 903110 T1
A61P11/00 A61K45/00 903110 T1
A61P11/06 A61K45/00 903110 T1
A61P11/08 A61K45/00 903110 T1
C07D471/04 C07D471/04 903096 T1
C07D239/94 C07D471/04 903096 T1
C07D405/04 C07D471/04 903096 T1
A61K38/17 A61K38/17 903135 T1
A61K39/395 A61K38/17 903135 T1
C07D223/10 C07D223/10 903117 T1
C07D223/12 C07D223/10 903117 T1
A61K31/55 C07D223/10 903117 T1
A61P35/00 C07D223/10 903117 T1
C07K7/64 C07K7/64 903124 T1
A61K38/08 C07K7/64 903124 T1
C07K5/06 C07K5/06 903113 T1
F23G5/027	 F23G5/027	 903114	T1
F23G5/00	 F23G5/027	 903114	T1
F23G5/08	 F23G5/027	 903114	T1
F23G5/02	 F23G5/027	 903114	T1
F23G5/46	 F23G5/027	 903114	T1
F23G5/30	 F23G5/027	 903114	T1
B04B15/06 B04B15/06 903125 T1
C08B37/00 C08B37/00 903122 T1
A61K31/715 C08B37/00 903122 T1
C07D207/34 C07D207/34 903126 T1
A61K31/40 C07D207/34 903126 T1
A61P35/00 C07D207/34 903126 T1

A43B17/08 A43B17/08 903119 T1
A43B7/08 A43B17/08 903119 T1
A43B7/12 A43B17/08 903119 T1
A61K31/19 A61K31/19 903137 T1
C07C53/134 A61K31/19 903137 T1
C07C327/16 A61K31/19 903137 T1
A61P3/06 A61K31/19 903137 T1
A61P3/08 A61K31/19 903137 T1
A61P3/10 A61K31/19 903137 T1
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Pregledi

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) Aventis Pharma Deutschland GmbH 
(51)	 C	07D	205/08,	
	 A	61K	31/397,	
	 A	61P	3/06	 (11,13)	903136	T1

 Aventis Pharma S.A. 
	 C	07D	207/34,	
	 A	61K	31/40,	
 A 61P 35/00  903126 T1

 Board of Regents, 
 The University of  Texas System 
	 A	61K	38/17,	39/395	 903135	T1

 Bristol-Myers Squibb Company 
	 C	07D	491/00,	
	 A	61K	31/40,	
 A 61P 35/00  903093 T1

 CEPHALON, INC. 
	 A	61K	31/165,	9/14,	9/16,	
 A 61P 25/00  903097 T1

	 C	07C	315/02,	317/44,	
	 323/14,	323/60	 	 903118	T1

 CONARIS research institute AG, 
	 C	07K	14/705,	
	 A	61K	38/17,	
	 C	07K	14/715,	19/00	 903108	T1

 DEBIO RECHERCHE PHARMACEUTIQUE   
 S.A. 
	 A	61K	9/00,	31/465,	9/20,	
	 A	61P	21/00,	25/28,	39/00	903134	T1

 DOMPE’  pha.r.ma S.p.A. 
 A 61K 31/19  903101 T1

 Dosenbach-Ochsner AG Schuhe und   
 Sport 
	 A	43B	17/08,	7/08,	7/12	 903119	T1

 ELI LILLY AND COMPANY 
	 C	07D	249/06,	
	 A	61K	31/4192,	31/4196,	
	 31/422,	31/427,	31/4439,	
	 31/497,	31/4985,	31/501,	
	 31/5025,	31/505,	31/5377,	

	 C	07D	401/04,	401/14,	403/04,	
	 403/14,	413/04,	413/14,	417/14,	
	 487/04,	498/04	 	 903130	T1

 C 07K 5/06  903113 T1

 EURO-CELTIQUE S.A. 
	 C	07D	489/02,	
	 C	07F	7/08	 	 903133	T1

	 A	61K	31/44,	31/415,	
	 31/445,	31/48,	
	 A	61P	25/04,	
	 C	07D	211/04,	211/06,	
	 235/24,	235/26,	401/04,	
	 401/06,	403/04,	
	 403/06,	413/04	 	 903095	T1

 GLAXO GROUP LIMITED 
	 C	07D	471/04,	239/94,	
 405/04  903096 T1

 HD Wood Technologies Limited 
	 B	27L	5/00,	
 B 27M 3/00  903121 T1

 INDAG Gesellschaft fur Industriebedarf mbH  
 & Co. Betriebs KG 
	 B	65G	47/71,	47/84	 903109	T1

 Japan Tobacco, Inc. 
	 C	07D	471/04,	487/04	 903129	T1

 Laboratorios Almirall, S.A. 
	 A	61K	45/00,	31/439,	
	 31/573,	31/58,	
	 A	61P	11/00,	11/06,	11/08	 903105	T1

	 A	61K	45/00,	31/137,	
	 31/167,	31/439,	
	 A	61P	11/00,	11/06,	11/08	 903110	T1

 LEK Pharmaceuticals d.d. 
 A 61K 9/54  903131 T1

 LES LABORATOIRES SERVIER 
	 C	07D	513/04,	
	 A	61K	31/54,	
 A 61P 25/28  903090 T1
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(73) Les Laboratoires Servier 
(51)	 A	61K	31/436,	
	 A	61P	35/00,	
	 C	07D	491/04	 (11,13)	903123	T1

	 C	07D	313/08,	
	 A	61K	25/24,	31/4465,	
	 31/453,	31/496,	
	 31/5377,	31/551,	
	 C	07D	211/22,	213/81,	
	 215/42,	243/08,	249/12,	
	 295/08,	295/14,	311/68,	
	 319/20,	405/04	 	 903128	T1

 C 07C 233/18  903091 T1

	 C	07D	333/38,	
 A 61K 31/381  903092 T1

 RAIL.ONE GmbH 
	 E	01B	3/32	 	 903112	T1

 SALUTRIA PHARMACEUTICALS LLC. 
	 C	07C	323/20,	
	 A	61K	31/235,	
	 A	61P	29/00,	9/10	 	 903098	T1

 Sanofi - Aventis 
	 C	08B	37/00,	
 A 61K 31/715  903122 T1

	 C	07D	295/185,	307/81,	
	 311/04,	317/58,	495/04	 903115	T1

 Sanofi-Aventis Deutschland GmbH 
	 C	07D	223/10,	
	 A	61K	31/55,	
	 A	61P	35/00,	
 C 07D 223/12  903117 T1

 B 04B 15/06  903125 T1

 Schering - Plough Ltd 
	 A	61K	31/455,	31/165,	
 A 61P 31/00  903107 T1

 SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche Riunite  
 S.p.A. 
	 A	61K	31/19,	
	 A	61P	3/06,	3/08,	3/10,	
	 C	07C	327/16,	53/134	 903137	T1

 SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche Riunite  
 S.p.A. and   
 ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA  
 CURA DEI TUMORI 
	 C	07D	491/22,	
	 A	61K	31/437,	
 A 61P 35/00  903116 T1

(51)	 C	07K	7/64,	
	 A	61K	38/08	 (11,13)	903124	T1

 Tetronics Limited 
	 F	23G	5/027,	5/00,	5/02,	
	 5/08,	5/30,	5/46	 	 903114	T1
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Promeni, prenos, prestanok na va`ewe

prestanok na va@ewe na patentot

(11)  01150
(73) Biogen Idec International GmbH

  Landis+Gyr-Strasse 3  6300 Zug, CH

(11)  01150
(73) Biogen Idec International GmbH

  Landis+Gyr-Strasse 3  6300 Zug, CH

(11) 01472
(73)  Zentaris IVF GmbH
  Weismullerstrasse 50,  
  D-60314 Frankfurt, DE

(11)   01134
(72) DE CORTE, Bart 
 (1590 Winding Road  Southampton, PA 18966); 
 DE JONGE, Marc, Rene 
 (Hontenissestraat 3  NL-5045 CA Tilburg); 
 Heeres, Jan 
 (2350 Vosselaar);  
 Ho, Chih Yung ( Landsdale, PA 19446);  
 JANSSEN, Paul, Adriaan, Jan
 (Antwerpsesteenweg 20 B-2350 Vosselaar); 
 KAVASH, Robert, W. 
 (148 N. Keswick Avenue   Glenside, PA 19038); 
 Koymans, Lucien Maria Henricus 
 (2300 Turnhout);  
 Kukla, Michael Joseph 
 (Maple Glen, PA 19002);  
 Ludovici, Donald William 
 (Quakertown, PA 18951) and  
 Van, Aken, Koen Jeanne Alfons 
 (2300 Turnhout)

(11) 01472
(73)  Zentaris IVF GmbH
  Weismullerstrasse 50,  D-60314 Frankfurt, DE

(11) 02016
(73)  Alcafleu Management GmbH & Co.KG
  Lilienthalstrasse 4,  
  15732 Schonefeld OT Waltersdorf, DE

(11) 00356
(73)  TEVA Gyogyszergyar Zartkoruen Mukodo  

 Reszvenytarsasag
  4042 Debrecen Pallagi ut 13  , HU

PROMENA

PRENOS
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PRIJAVi  na Industri ski  di zajn

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

Podatocite se ozna~eni so INID* kodovi za industriski dizajn (WIPO standard ST 80):

(21) Broj na prijavata    

(22)  Datum na podnesuvawe

(23)  Datum na izlo`ba, saem

(45)  Datum na objavuvawe

(28)  Vkupen broj na dizajni i nazna~uvawe na vidot na dizajnot 

  (dvodimenzionalen/trodimenzionalen)

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

(51)  Me|unarodna klasifikacija na industriski dizajn (Lokarnska)

(54)  Naziv na dizajnot

(55)  Prikazi na industriskiot dizajn

(57) Nazna~uvawe na boite ili kombinacii na boi

(72)  Podatoci za avtorot: prezime, ime i adresa

(73)  Podatoci za podnositelot na prijavata

(74)  Podatoci za zastapnik

__________________________________

* Internationally agreed Numbers for the Indentification of Data
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2009037

(21) 2009/37 (45) 28/02/2010
  (22) 02/11/2009
(28)	 2(два)	дизајни,	тродимензионални
(30) 1138218-0001/2  15/05/2009  EM
(72) Lionel Russo and 
 Patrick Strajnik
(73)	 Mars,	Incorporated
	 6885	Elm	Street		McLean,	Virginia	22101-3883,	US
(74)	 БИНСО	 Д.О.О.	 Скопје	 ул.	 Народен	 Фронт	 7/4	

1000	Скопје
(51) 09-03
(54) ПАКОВАЊЕ

1.5

1.6

1.7
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2009037
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2009038

(21) 2009/38 (45) 28/02/2010
  (22) 02/11/2009
(28)	 2(два)	дизајна	тродимензионален
(72)	 Дејан	Зотовиќ
(73)	 Дејан	Зотовиќ
	 ул.Иво	Лола	Рибар	бр.124-5	1000	Скопје,	MK		
(51) 06-01
(54) КЛУПИ
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2009042

(21)  2009/42 (45) 28/02/2010
  (22) 07/12/2009
(28)	 1(еден)	дизајн,	тродимензионален
(30) 1 147 755  10/06/2009  EM
(72) Dr.Ze’ev	Mazor
(73)	 Teva	Pharmaceutical	Industries,	Ltd.
	 5	Basel	Street,	Petah	Tiqva	49131,	IL
(74)	 СД	ПЕТОШЕВИЌ	ДОО	СКОПЈЕ		
	 п.факс:	301,	ул.	29	Ноември	17-2/3М,	1000
(51) 09-03
(54) ПАКУВАЊА ЗА ЛЕКОВИ
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20090046

(21) 2009/46 (45) 28/02/2010
  (22) 24/12/2009
(28)	 1(еден)	дизајн,	тродимензионален
(72)	 Блажевски	Драган
(73)	 Блажевски	Драган
	 ул."Малина	Поп	Иванова"	бр.10,	1000	Скопје,	MK
(74)	 БЕРИН	Д.О.О	Скопје	
	 ул.	Јани	Лукровски	5/1/32	1000	Скопје
(51) 21-01
(54) ДИЗАЈН НА ЛОГИЧКА ИГРА
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PREGLED NA PRIJAVI NA DIZAJN SPORED ME\UNARODNATA KLASIFIKACIJA NA INDUSTRISKI 
DIZAJN

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

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

PREGLED PO NOSITELI NA PRIJAVI NA DIZAJN

PREGLEDI

Pregledi

 (51) (21) (51) (21)

 09-03 20090037
 06-01 20090038

 09-03 20090042
 21-01 20090046

(73) Mars, Incorporated 
    (21) 20090037

(73) Дејан Зотовиќ 
    (21) 20090038

(73) Teva Pharmaceutical Industries,  
 Ltd.   (21) 20090042

(73) Блажевски Драган 
    (21) 20090046
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 Industri ski  di zajn

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

Podatocite se ozna~eni so INID* kodovi za industriski dizajn (WIPO standard ST  80) 

(11)             Registarski broj na dokumentot

(18) Datum na va`ewe na industriski dizajn

(21) Broj na prijavata     

(22)  Data na podnesuvawe

(18)  Data na izlo`beno, ili saemsko prvenstvo 

(28)  Predmet na prijavata, se naveduva vkupniot broj industriski dizajni 

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

(45)  Data na objavuvawe

(51)  Me|unarodna klasifikacija na industriski dizajn (Lokarnska)

(54)  Naziv na teloto, odnosno slikata ili crte`ot 

(55)  Fotografija ili grafi~ki prikaz (skica) na telo odnosno slikata ili  
  crte`ot

(57) Nazna~uvawe na boite ili kombinacii na boi

(60) Podatoci za prijavata podnesena do SZP na porane{na SFRJ (data na  
  prvenstvo, isprava / re{enie)

(72)  Avtor

(73)  Nositel na pravoto

(74)  Zastapnik

__________________________________

* Internationally agreed Numbers for the Indentification of Data
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00599

(11) 00599 (45) 28/02/2010
(21) 2007/50 (22) 20/12/2007
  (18) 20/12/2012
(28) 1(еден) дизајн, тродимензионален
(72) Филиповски, Златко ул.”Мирка Гинова” бр.11/26, 

Битола
(73) ЛОЗАР ПЕЛИСТЕРКА АД СКОПЈЕ
 бул. Кочо Рацин бр. 97 Скопје, MK
(74) Трчкова Славица, адвокат ул. Мито Хаџивасилев 

Јасмин бр.16/28 1000 Скопје
(51) 09-01
(54) ШИШЕ
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(11) 00596 (45) 28/02/2010
(21) 2009/7 (22) 18/02/2009
  (18) 18/02/2014
(28) 1(еден) дизајн, тродимензионален
(72) Дејан Зотовиќ ул.Иво Лола Рибар бр.124-5 1000 

Скопје
(73) Дејан Зотовиќ
 ул.Иво Лола Рибар бр.124-5 1000 Скопје, MK
(51) 11-02
(54) ЖАРДИЊЕРА

00596
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00597

(11) 00597 (45) 28/02/2010
(21) 2009/8 (22) 18/02/2009
  (18) 18/02/2014
(28) 1(еден) дизајн, тродимензионален
(72) Дејан Зотовиќ ул.Иво Лола Рибар бр.124-5 1000 

Скопје
(73) Дејан Зотовиќ
 ул.Иво Лола Рибар бр.124-5 1000 Скопје, MK
(51) 08-10
(54) ДРЖАЧ ЗА ВЕЛОСИПЕДИ
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00598

(11) 00598 (45) 28/02/2010
(21) 2009/9 (22) 11/03/2009
  (18) 11/03/2014
(28) 1(еден) дизајн, тродимензионален
(72) Благоја Бајдевски ул.Ѓорче Петров бр.4, 1300 

Куманово
(73) ДПТУ ЕКСТРА МЕИН БОРИС ДООЕЛ 
 ул.Ѓорче Петров бр.4, 1300 Куманово, MK
(51) 09-05
(54) АМБАЛАЖА НА СУВОМЕСНАТ ПРОИЗВОД
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00601

(11) 00601 (45) 28/02/2010
(21) 2009/11 (22) 26/03/2009
  (18) 26/03/2014
(28) 1(еден) дизајн, тродимензионален 
(72) Дејан Зотовиќ ул.Иво Лола Рибар бр.124-5 1000 

Скопје
(73) Дејан Зотовиќ
 ул.Иво Лола Рибар бр.124-5 1000 Скопје, MK
(51) 06-01
(54) КЛУПА
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00602

(11) 00602 (45) 28/02/2010
(21) 2009/12 (22) 26/03/2009
  (18) 26/03/2014
(28) 1(еден) дизајн, тродимензионален 
(72) Дејан Зотовиќ ул.Иво Лола Рибар бр.124-5 1000 

Скопје
(73) Дејан Зотовиќ
 ул.Иво Лола Рибар бр.124-5 1000 Скопје, MK
(51) 26-05
(54) ЛИРИ ЗА ЕКСТЕРИЕРНО ОСВЕТЛУВАЊЕ
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00600

(11) 00600 (45) 28/02/2010
(21) 2009/18 (22) 27/05/2009
  (18) 27/05/2014
(28) 3(три) дизајни, тродимензионални
(72) авторот не сака да биде наведен во пријавата
(73) Трговско друштво за вработување на инвалидни 

лица, производство, промет и услуги ТЕХНОКООП 
ДООЕЛ Скопје

 ул.Првомајска бб, 1000 Скопје, MK
(74) АГЕНЕЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕ–

НОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ     
 ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, 

Скопје
(51) 06-01
(54) ФОТЕЉА
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Industri ski  di zajn

PREGLED NA OBJAVENI DIZAJNI SPORED ME\UNARODNATA KLASIFIKACIJA NA INDUSTRISKI 
DIZAJN

(51)  kod po Me|unarodnata klasifikacija na industriski dizajn 
(11)  registarski broj na dokumentot

Pregledi

PREGLEDI

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

PREGLED PO NOSITELI NA OBJAVENI DIZAJNI

      (51)                          (11)   (51)                     (11) 
09-01    20070050
11-02    20090007
08-10    20090008

 09-05   20090009
 06-01   20090011
 26-05   20090012
 06-01   20090018

(73) ЛОЗАР ПЕЛИСТЕРКА АД   
 СКОПЈЕ 
(11) 00599  (21) 20070050

(73) Дејан Зотовиќ 
(11) 00596  (21) 20090007

(73) Дејан Зотовиќ 
(11) 00597  (21) 20090008

(73) ДПТУ ЕКСТРА МЕИН БОРИС   
 ДООЕЛ  
(11) 00598  (21) 20090009

(73) Дејан Зотовиќ 
(11) 00601  (21) 20090011

(73) Дејан Зотовиќ 
(11) 00602  (21) 20090012

(73) Трговско друштво за     
 вработување на  инвалидни   
 лица, производство, промет и  
 услуги ТЕХНОКООП    
 ДООЕЛ Скопје 
(11) 00600  (21) 20090018
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PRODOL@UVAWE

Prodol`uvawa, promeni, prenosi

            (111) (186)

 00451         18/02/2015 
 00452         18/02/2015
 00453         18/02/2015

prenos
(111) 00511 
(732) ЛОЗАР ПЕЛИСТЕРКА АД Скопје
 ул. Кочо Рацин бр. 97 Скопје, MK

(111) 00513
(732) ЛОЗАР ПЕЛИСТЕРКА АД Скопје
 ул. Кочо Рацин бр. 97 Скопје, MK
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TRGOVSKI MARKIPRIJAVi  na trgovski  marki

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

Podatocite se ozna~eni so INID* kodovi za trgovski marki (WIPO standard ST.60): 

(210) Broj na prijavata    

(220) Datum na podnesuvawe

(230) Datum na izlo`beno ili saemsko prvenstvo

(442) Datum na na objavuvawe na prijavata    

(300) Pravo na prvenstvo: datum, dr`ava, broj

(731) Podnositel: ime i adresa

(740) Zastapnik

(540)  Izgled na trgovskata marka, transkripcija i prevod

(591)  Nazna~uvawe na bojata, odnosno kombinaciite na boi

(551)  Individualena/kolektivena trgovska marka

(510, 511) Broevite na klasite po me|unarodnata klasifikacija na proizvodi i uslugi

 (Ni~anska) i spisok na proizvodite i uslugite

____________________

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data
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TM 2003/401

(210) TM  2002/433 (220) 07/06/2002
  (442) 28/02/2010
(731) Dunhill Tobacco of London Limited
 1A St. James‘s Street,London,SW1A 1EF, UK
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ		Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(540) 

DUNHILL, PERFECTIONISTS IN 
TOBACCO

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	34   цигари,	цигари	(пури),	тутун	за	замотување,	
тутун	за	лула,	тутун	и	производи	од	тутун	

(210) TM  2002/460 (220) 14/06/2002
  (442) 28/02/2010
(731) ЦЕНТАР ЗА СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ СКОПЈЕ
 ул. „Орце Николов” 155а (поранешна Орце 

Николов 161, односна Пиринска 161)  1000 
Скопје, MK

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

(540) 

ЦЕНТАР ЗА СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	16   хартија,	 картон	и	производи	од	нив,	 кои	
не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи;	 печатени	
работи,	 списанија,	 часописи,	 книги,	 учебници,	
книговезнички	 материјал;	 фотографии;	
канцелариски	материјал;	лепила	за	канцелариска	
и	 куќна	 употреба;	 машини	 за	 пишување	 и	
канцелариски	прибор	(освен	мебел),	материјал	за	
пакување,	што	не	се	опфатени	во	другите	класи;	
карти	за	играње,	печатарски	букви;	клишиња	
кл. 41 	 	 образовни	 услуги;	 подготвување	 наста–
ва,	 соработка	 со	 училишта	 и	 други	 установи	 по	
прашањата	 поврзани	 со	 изучување	 на	 странски	
јазици,	организирање	настава	по	странски	јазици	
во	работни	организации	кои	пројавуваат	интерес	
за	 тоа,	 организирање	 семинари	 за	 стручно	 и	
методско	 усовршување	 на	 наставниот	 кадар	
по	 странски	 јазици;	 изработување	 и	 издавње	
учебници	и	други	помагала	за	интензивна	настава	
на	 странски	 јазици,	 магнетофонски	 снимања	
за	 потрбите	 на	 наставата	 на	 аудиовизуелните	
методи,	 снимање	 на	 ленти	 по	 учебници,	 како	 и 
преведувања	 од	 странски	 јазици	 на	 македонски	
јазик	 и	 обратно;	 организирање	 и	 изведување	
испити	за	проверка	на	знаење	од	странски	јазици	
како	и	издавање	соодветни	документи	за	истото;	
забава;	спортски	и	културни	активности	
кл. 45  	лични	и	општествени	услуги	што	ги	даваат	
трети	 лица	 за	 задоволување	 на	 потребите	 на	
поединци	

(210) TM  2002/568 (220) 17/07/2002
  (442) 28/02/2010
(300) 302 04 764,6  29/01/2002  DE
(731) Intel Corporation
 2200 Mission College Boulevard, Santa Clara, 

California, 95052-8119, US
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(540) 

IOMIR

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 9	 	 научни,	 наутички,	 геодетски	 апарати	
и	 инструменти,	 апарати	 и	 инструменти	 за	
спасување;	 апарати	 и	 инструменти	 за	 водење,	
дистрибуирање,	трансформирање,	акумулирање,	
подесување	 или	 управување	 со	 електрична	
струја;	магнетни	подлошки	за	снимање,	акустични	
плочи;	 автомати	 и	 механизми	 за	 автоматски	
уреди	кои	се	придвижуваат	со	претходно	уфрлена	
метална	паричка;	регистарски	благајни,	сметачи,	
опрема	 за	обработка	на	податоци	и	 за	 сметачи;	
уреди	 за	 гаснење	 пожар;	 микропроцесори,	
телефони,	 компјутерски	 хардвер	 и	 софтвер	 за	
телекомуникации;	 	 компјутери,	 нивни	 делови	
и	 перифералии;	 	 уреди	 за	 процесирање	 на	
податоци	 и	 нивните	 делови;	 компјутерски	
софтвер;	електрични	уреди	вклучени	во	 класата	
9;	фотографски	и	оптички	апарати	и	инструменти	
како	и	апарати	и	инструменти	за	вагање,	мерење,	
сигнализација,	 контрола	 (инспекција),	 за	 обука;	
апарати	 за	 снимање,	 пренос,	 репродукција	 на	
звук	или	слика;	магнетски	носачи	на	податоци	

(210) TM  2003/401 (220) 16/06/2003
  (442) 28/02/2010
(731) Трговско друштво за производство, трговија и 

услуги ГРАЦИЈА ФЕШН Скопје
 бул. „Јане Сандански” 116, 1000 Скопје, MK
(540)

 

(591)	 розова,	бела	и	сребрена
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	24		текстил	и	текстилни	производи	
кл.	25		облека,	чевли	и	капи	
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TM 2003/632

(210) TM  2003/632 (220) 29/08/2003
  (442) 28/02/2010
(731) KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC.
 26-2, Nishishinjuku 1-chome   Shinjuku-ku,  

Tokyo, JP
(740)	 БИНПРО	 ДООЕЛ	 СКОПЈЕ	 ул.	 ‘’Ленинова’’	

бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540) 

(551)	 индивидуална
(510, 511)
	 кл.	 1 	 хемиски	 реагенси;	 хемиски	 супстанци	 за	

обработка	 на	 експонирани	 филмови,	 хартии	
и	 плочи;	 хемиски	 супстанции	 за	 обработка	 на	
експонирани	графички	филмови,	хартии	и	плочи;	
хемиски	супстанци	за	обработка	на	експонирани	
медицински	 рендгенски	 филмови;	 хемиски	
производи	 кои	 се	 употребуваат	 во	 индустрија,	
наука	 и	 фотографија,	 како	 и	 во	 земјоделието,	
градинарството	 и	 шумарството;	 фотографски	
апарати	 за	 еднократна	 употреба;	 суви	 плочи	 за	
графика	 (неекспонирани);	 филмови	 за	 графика	
(неекспонирани);	 хартија	 за	 графичка	 уметност	
(неекспонирана);	 медицински	 рендгенски	
филмови	 (неекспонирани);	 фотографски	
емулзии;	 фотогравски	 филмови	 за	 умножување	
и	 микрофилмови	 (неекспонирани);	 фотогравски	
филмови	 за	 идентификациона	 фотографија	
(неекспонирани);	 фотогравски	 филмови	 за	
научни	 мерења	 (неекспонирани);	 фотогравски	
срилмови	 кои	 се	 употребуваат	 во	 индустрија	
(неекспонирани);	 сротогравски	 филмови	 за	
употреба	 со	 камери	 за	 снимање	 на	 слики	 кои	
се	 гледаат	 на	 СRТ	 екран	 во	 медицинската	
дијагностика	 (неекспонирани);	 фотогравска	
филмови	 (неекспонирани);	 фотогравска	
хартија	 (неекспонирана);	 фотогравски	 плочи	
(неекспонирани);	 фотогравски	 сензибилизатори;	
фотоосетливи	 хемиски	 производи;	 фото	
компатибилни	 филмови	 (неекспонирани);	 фото	
компатибилна	хартија	 (неекспонирана);	плочи	за	
офсет	 печатење;	 делови	 и	 опрема	 за	 сите	 горе	
наведени	производи	во	оваа	класа	

	 кл. 2 	масти	 против	 ’рѓосување;	 Канада	балсам;	
материи	за	боење;	копал;	дамар	смола;	девелопери	
и	тонери	кои	се	користат	за	ксерогравски	машини;	
средства	 за	 фарбање;	 касети	 за	 мастило	 за	
компјутери,	 печатари	 и	 машини	 за	 обработка	
на	 текст;	 касети	 за	 мастило	 за	 inkjet	 печатари;	
касети	 за	 мастило	 за	 ксерогравски	 машини;	
мастика	 (природна	 смола);	 мимеогравски	
мастила;	нагризувачи;	фолии	и	прашак	од	обоени	
метали	 за	 сликање,	 декорирање,	 печатење	 или	

уметничко	производство;	бои	и	лакови;	пигменти;	
масло	од	бор	екстрахирано	од	корените	на	борот;	
фолии	 и	 прашкови	 од	 племенити	 метали	 за	
сликање,	 декорирање,	 печатење	 или	 уметничко	
производство;	препарати	за	печатење;	мастило	за	
печатење;	калофониум;	сандарак;	шелак;	тонери	
и	девелопери	за	употреба	во	фотокопир	машини,	
оптички	 скенери,	 компјутерски	 печатари	 inkjet	
печатари,	 ласерски	 печатари,	 оптички	 печатари,	
читачи-штампачи	 за	 микрофилмови;	 бои	 и	
тонери	 за	 апарати	 кои	 создаваат	 слика;	 касети	
за	 тонери	 за	 ксерогравски	 машини,	 препарати	
за	 одстранување	 на	 ѕидни	 тапети;	 средства	 за	
заштита	на	дрво;	 	 	делови	и	 	 	опрема	 	за	 	 	сите	
горенаведени	производи	во	оваа	класа	

	 кл.	7		апарати	за	правење	отисоци	кои	се	користат	
во	 графичка	 уметност;	 апарати	 за	 мешање	
хемикалии;	 апарати	 за	 припремање	 плочи	 за	
печатење	или	припремање	филмови	од	графичка	
уметност;	машини	и	машински	алатки;				машини			
за	 	 	 печатење;	 плочи	 за	 печатење;	 делови	 и	
опрема	за	сите	горенаведени	производи	во	оваа	
класa	

	 кл. 10 	 апарати	 и	 инструменти	 за	 медицинска	
анализа	 и	 дијагностика	 и	 нивни	 периферни	
уреди;	 екрани	 за	 преглед	 на	 рендген	 филмови	
(кои	 се	 користат	 за	 медицинска	 рендгенска	
фотографија);	 мерачи	 на	 жолтица;	 медицински	
апарати	и	инструменти;	 апарати	 за	 умножување	
на	 медицински	 рендгенски	 фотографии;	
ортопедски	 производи;	 оксиметри;	 материјали	
за	 протези	 и	 пломби;	 рендгенски	 апарати	 за	
медицински	 цели;	 хируршки	 кетгат;	 хирушки,	
медицински,	 стоматолошки	 и	 ветеринарни	
апарати	 и	 инструменти;	 материјали	 за	 шиење;	
материјали	 за	 тестирање	 за	 медицински	 цели;	
касети	со	неекспонирани	медицински	рендгенски	
филмови;	неекспонирани	медицински	рендгенски	
филмови;	 рендгенски	 дијагностички	 апарати;	
делови	и	опрема	за	сите	горе	наведени	производи	
во	оваа	класа	

	 кл.	 16 	 машини	 за	 адресирање;	 лепила	 за	
канцелариска	и	куќна	употреба;	албуми;	машини	
за	 автоматско	 ставање	 маркици;	 машини	 за	
шематски	 планови;	 апарати	 за	 копирање	 (како	
канцелариски	 реквизити);	 инструменти	 за	
цртање	 и	 материјали	 за	 цртање;	 електрични	
хефталици;	 канцелариски	машини	 за	 затварање	
плика;	 хектографски	 машини	 за	 умножување;	
мастило;	 ленти	 со	 мастило	 и	 ленти	 за	 машини	
за	 чукање;	 ленти	 со	 мастило	 за	 компјутерски	
печатари;	 машини	 за	 умножување	 на	 печатен	
текст;	 шаблони	 за	 маркирање;	 мимеографи;	
хартија	за	inkjet	печатари;	апарати	за	уништување	
хартија;	 хартија;	 печатени	 работи;	 фотографии;	
хартија	 за	 фотокопир	 машини,	 печатари	 и	
факсимил	 машини;	 рамки	 за	 слики;	 обична	
хартија	 за	 машини	 за	 ксерографија;	 поштенски	
франкер	машини;	разгледници;	печатарски	букви;	
ротациони	 дупликатори,	 печатарски	 врстари;	
канцелариски	 материјали;	 термичка	 хартија;	
машини	 за	 пишување;	 делови	 и	 опрема	 за	 сите	
горе	наведени	производи	наведени	во	оваа	класа	

	 кл.	 40	 	 жарење;	 книговезачки	 услуги;	 обработка	
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на	дигитални	слики;	зголемување	на	фотографии;	
печатење	 на	 фотографии;	 развивање	 на	
фотографски	 филм;	 фотогравура;	 обработка	
на	 кинематографски	 филмови;	 обработка,	
развивање	 и/или	 печатење	 на	 фотографски	
филмови	 и	 фотографска	 хартија;	 рециклирање	
на	отпад	и	ѓубриво;	давање	во	закуп	и	лизинг	на	
хемиски	 машини	 и	 апарати;	 давање	 во	 закуп	 и	
лизинг	машини	и	апарати	за	обработка	на	храна	
и	 пијалоци;	 давање	 во	 закуп	 и	 лизинг	 машини	
и	 инструменти	 за	 обработка	 на	 дрво;	 давање	
во	 закуп	 и	 лизинг	 машини	 и	 апарати	 за	 работа	
на	 дрво	 и	 иверица;	 давање	 во	 закуп	 и	 лизинг	
книговезачки	машини;	давање	во	 закуп	и	лизинг	
машини	 и	 апарати	 за	 обработка	 на	 текстил;	
давање	во	 закуп	и	лизинг	машини	 за	обработка	
на	 тутун;	 давање	 во	 закуп	 и	 лизинг	 машини	 за	
обработка	 на	 пулпа;	 давање	 во	 закуп	 и	 лизинг	
машини	 за	 правење	 хартија;	 давање	 во	 закуп	 и	
лизинг	машини	за	обработка	на	хартија;	давање	
во	 закуп	и	лизинг	машини	и	алати	за	обработка	
на	 метали;	 давање	 во	 закуп	 и	 лизинг	 апарати	
за	 фоторазвивање,	 печатење,	 зголемување	 и	
завршна	обработка;	обработка	на	материјали	

(210) TM  2003/633 (220) 29/08/2003
  (442) 28/02/2010
(731) KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC.
 26-2, Nishishinjuku 1-chome   Shinjuku-ku, Tokyo, 
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кл.	 1	 	 хемиски	 реагенси;	 хемиски	 супстанци	 за	
обработка	 на	 експонирани	 филмови,	 хартии	
и	 плочи;	 хемиски	 супстанци	 за	 обработка	 на	
експонирани	графички	филмови,	хартии	и	плочи;	
хемиски	супстанци	за	обработка	на	експонирани	
медицински	 рендгенски	 филмови;	 хемиски	
производи	 кои	 се	 употребуваат	 во	 индустрија,	
наука	 и	 фотографија,	 како	 и	 во	 земјоделието,	
градинарството	 и	 шумарството;	 фотогравски	
апарати	 за	 еднократна	 употреба;	 суви	 плочи	 за	
графика	 (неекспонирани);	 филмови	 за	 графика	
(неекспонирани);	 хартија	 за	 графичка	 уметност	
(неекспонирана);	 медицински	 рендгенски	
филмови	 (неекспонирани);	 фотогравски	
емулзии;	 фотогравски	 филмови	 за	 умножување	
и	 микрофилмови	 (неекспонирани);	 фотогравски	
филмови	 за	 идентификациона	 фотографија	
(неекспонирани);	 фотогравски	 филмови	 за	
научни	 мерења	 (неекспонирани);	 фотогравски	
филмови	 кои	 се	 употребуваат	 во	 индустрија	
(неекспонирани);	 фотогравски	 филмови	 за	
употреба	 со	 камери	 за	 снимање	 на	 слики	 кои	
се	 гледаат	 на	 CRT	 екран	 во	 медицинската	
дијагностика	 (неекспонирани);	 фотогравска	

филмови	 (неекспонирани);	 фотогравска	
хартија	 (неекспонирана);	 фотогравски	 плочи	
(неекспонирани);	 фотогравски	 сензибилизатори;	
фотоосетливи	 хемиски	 производи;	 фото	
компатибилни	 филмови	 (неекспонирани);	 фото	
компатибилна	хартија	(неекспонирана);	плочи	за	
офсет	 печатење;	 делови	 и	 опрема	 за	 сите	 горе	
наведени	производи	во	оваа	класа	
кл.	 2	 	 масти	 против	 ’рѓосување;	 Канада	
балсам;	 материи	 за	 боење;	 копал;	 	 дамар	
смола;	 	девелопери	и	тонери	кои	се	користат	за	
ксерогравски	 машини;	 средства	 за	 фарбање;	
касети	 за	 мастило	 за	 компјутери,	 печатари	 и	
машини	за	обработка	на	текст;	касети	за	мастило	за	
inkjet	печатари;	касети	за	мастило	за	ксерогравски	
машини;	мастика	(природна	смола);	мимеогравски	
мастила;	нагризувачи;	фолии	и	прашак	од	обоени	
метали	 за	 сликање,	 декорирање,	 печатење	 или	
уметничко	производство;	бои	и	лакови;	пигменти;	
масло	од	бор	екстрахирано	од	корените	на	борот;	
фолии	 и	 прашкови	 од	 племенити	 метали	 за	
сликање,	 декорирање,	 печатење	 или	 уметничко	
производство;	препарати	за	печатење;	мастило	за	
печатење;	калофониум;	сандарак;	шелак;	тонери	
и	девелопери	за	употреба	во	фотокопир	машини,	
оптички	 скенери,	 компјутерски	 печатари	 inkjet	
печатари,	 ласерски	 печатари,	 оптички	 печатари,	
читачи-штампачи	 за	 микрофилмови;	 бои	 и	
тонери	 за	 апарати	 кои	 создаваат	 слика;	 касети	
за	 тонери	 за	 ксерогравски	 машини,	 препарати	
за	 одстранување	 на	 ѕидни	 тапети;	 средства	 за	
заштита	на	дрво;	делови		и	опрема	за	сите	горе	
наведени	производи	во	оваа	класа	
кл.	7			апарати	за	правење	отисоци	кои	се	користат	
во	 графичка	 уметност;	 апарати	 за	 мешање	
хемикалии;	 апарати	 за	 припремање	 плочи	 за	
печатење	или	припремање	филмови	од	графичка	
уметност;	машини	и	машински	алатки;	машини	за	
печатење;	плочи	за	печатење;	делови	и	опрема	за	
сите	горе	наведени	производи	во	оваа	класа	
кл.	 9 	 додатна	 опрема	 за	 камери,	 особено	
заменливи	 објективи,	 објективи	 за	 камери,	
електронски	 блицеви;	 резервоари	 за	 воздух;	
апарати	 за	 предупредување,	 против	 кражба;	
апарати	 и	 инструменти	 за	 умножување	 на	
експонирани	 фотогравски	 филмови;	 апарати	
за	 мешање	 хемикалии	 кои	 се	 користат	 во	
фотогравски	мрачни	комори;	апарати	за	снимање,	
пренос	и	репродукција	на	 звук	или	 слика;	 аудио	
и	 видео	 дискови;	 аудио	 и	 видео	 ленти;	 аудио	
миксети	 и	 аудио	 звучници,	 контролни	 системи,	
особено	 компјутерски	 конзоли	 и	 соодветен	
софтвер	 за	 контрола	 и	 интеграција	 на	 текстови,	
звук,	графики,	слики	и	филмови	во	планетариуми;	
автоматски	 доставувачи	 на	 хартија,	 касети	 и	
сортери,	 сите	 како	 додатоци	 на	 машините	 за	
копирање;	 автоматски	 машини	 за	 обработка	 на	
експонирани	филмови,	хартија	и	плочи	за	графика;	
автоматски	машини	за	обработка	на	експонирани	
фотогравски	 филмови	 и	 хартија;	 автоматски	
машини	за	обработка	на	експонирани	медицински	
рендгенски	 филмови;	 машини	 за	 наплатување;	
апарати	кои	ја	проверуваат	платената	поштарина;	
двогледи;	ваги	кои	сметаат;	калкулатори;	футроли	
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за	 камери	 и	 прибор,	 особено	 торби	 и	 ремени;	
објективи	 за	 камери;	 камери	 и	 приклучоци	 и	
прибор	 за	 истите;	 камери	 за	 идентификациони	
фотографии;	камери	за	специјални	фотографии;	
камери	кои	снимаат	слики	кои	можат	да	се	видат	
на	СРГГ	екрани;	регистер	каси;	кинематографски	
апарати	 и	 инструменти;	 кинематографски	
филмови;	 машини	 за	 броење	 и	 сортирање	 на	
метални	парички	и	жетони;	рампи	за	паркиралишта	
кои	 работат	 на	 метални	 парички	 или	 жетони;	
компјутерски	 хардвер;	 компјутерски	 влезни	
уреди;	 компјутерска	 меморија;	 компјутерски	
излезни	 уреди;	 компјутерски	 периферни	
уреди;	 компјутерски	 печатари;	 компјутерски	
програми	 (наснимени);	 компјутерски	 софтвер;	
компјутери;	 апарати	 и	 машини	 за	 копирање	
(фотографско,	 електростатичко,	 термичко);	
машини	 за	 копирање;	 апарати	 за	 обработка	 на	
податоци;	 опрема	 за	 обработка	 на	 податоци	 и	
компјутери;	 дензитометри;	 дигитални	 камери;	
камери	 за	 еднократна	 употреба;	 машини	 за	
цртање	или	скицирање;	електрични	калкулатори;	
електрични	 или	 магнетни	 машини	 за	 мерење	 и	
инструменти;	апарати	и	инструменти	електрични,	
фотографски,	 кинематографски,	 оптички,	 за	
мерење,	 и	 контрола;	 електрични	 апарати	 и	
инструменти	 за	 комуникација;	 електрични	
машини	 и	 инструменти	 за	 дистрибуција	 и	
контрола;	електроди;	електролизери;	електронски	
камери;	 електронски	 машини	 за	 обработка	 на	
податоци	 за	 употреба	 во	 фото	 лаборатории;	
електронски	 машини	 и	 инструменти	 и	 нивни	
делови	 и	 додатоци;	 електронски	 печатари	 како	
компјутерски	 компоненти;	 електронски	 апарати	
за	 гледање	 дијапозитиви;	 факсимил	 машини;	
оптички	кабли;	електрични	жици	и	кабли;	филмови	
(експонирани);	филтери	(фотографски);	сијалици	
за	 блицеви	 (фотографски)	 и	 стробоскопи;	 уреди	
за	 равнење	 (мазност)	 на	 површини;	 флопи	
дискети;	идентификациони	картички;	индустриски	
мерачи	 кои	 се	 користат	 во	 фотографијата,	
особено	 мерачи	 на	 осветленоста,	 анализатори	
на	 односот	 на	 бои	 на	 телевизорите;	 мерачи	
на	 јачината	 на	 осветлувањето,	 колориметри,	
спектрорадиометри,	 термометри,	 хлорофил	
метри,	 спектрофотометри,	 мерачи	 	 на	 сјај,	 UV	
радиометри,	 мерачи	 на	 CRT	 фокусот,	 мерни	
инструменти	за	колор	екрани,	30	дигитизери	без	
контакт;	 ткјег	 печатари;	 компјутерски	 интерфејс;	
ласерски	 печатари;	 светлечки	 или	 механички	
улични	 знаци;	 машини	 и	 инструменти	 кои	 се	
користат	во	забавните	паркови	и	на	терените	за	
забава	 и	 задоволства;	магнетни	 јадра;	магнетни	
носачи	 на	 податоци,	 дискови	 за	 снимања;	
магнетни	 медиуми	 за	 податоци;	 магнетни	
мемориски	дискови;	рачни	 калкулатори;	апарати	
и	 инструменти	 за	 мерење;	 машини	 за	 сечење	
метал	по	пат	на	топење;	драјвови	за	мемориски	
дискови;	 камери	 за	 микрофилмови;	 читачи-
печатари	за	микрофилмови;	апарати	за	читање	и/
или	прием	на	микрофилмови;	камери	за	подвижни	
слики;	 машини	 за	 зарежување	 како	 опрема	 за	
автоматски	уреди;	машини	за	снимање	операции;	
оптички	 апарати	 и	 инструменти;	 оптички	 медии	
за	 податоци;	 оптички	 дискови;	 оптички	 влакна;	

оптички	 стакла;	 оптички	 објективи;	 оптички	
печатари;	 оптички	 	 	 	 	 скенери;	 озонизатори;	
модификатори	 на	 фази;	 батерии;	 машини	 за	
фотокопирање;	 фотографски	 апаратури	 и	
инструменти;	 фотографски	 камери;	 апарати	 за	
правење	 фотографски	 отпечатоци;	 фотомаск	
плочи	како	материјали	за	употреба	во	производство	
на	 електрични	 делови	 со	 интегрални	 кола;	
фото	 рецептори;	 фототипски	 машини;	 физички	
или	 хемиски	 апарати	 и	 инструменти;	 опрема	
за	 планетариуми,	 особено	 екрани	 за	 куполи;	
проектори;	 симулатори	 за	 космосот;	 единици	 за	
подигање;	 филмски	 видео	 и	 аудио	 системи	 за	
прикажување	на	целото	небо,	особено	рекордери,	
плеери,	и	прожектори	за	видео	и	аудио	дискови	и	
касети;	планетариуми;	наснимени	видео	дискови	
и	 ленти;	 печатари	 за	 употреба	 со	 компјутери;	
обработено	стакло;	машини	за	дупчење	картички;	
плочи;	отпорни	жици;	рендген	камери;	ротациони	
конвертори;	 скенери;	 платна	 (фотографски);	
платна	 кои	 се	 користат	 во	 графиката;	 стативи	
за	 слајд	 филмови;	 слајд	 филмови	 и	 слајдови;	
наочари;	 компјутерски	 софтвер	 за	 употреба	
заедно	 со	 машини	 за	 фотокопирање,	 скенери,	
оптички	 скенери,	 компјутерски	 печатари,	 ткјеХ	
печатари,	 ласерски	 печатари,	 печатари,	 оптички	
печатари,	дигитални	камери	и	факсимил	машини,	
особено	драјверски	софтвер	и	мрежен	софтвер;	
печатари;	уреди	за	бележење	на	времето;	уреди	
за	 бележење	 на	 податоци	 за	 времето;	 слајдови	
(фотографски);	 троножни	 стативи	 за	 камери;	
машини	кои	се	активираат	со	паричка	или	жетон;	
видео	 камери;	 видео	 диск	 плеери;	 апарати	 за	
видео	игри	за	лична	употреба;	видео	печатари	за	
печатење	видео	слики;	видео	рекордери;	апарати	
за	 снимање	 и/или	 прикажување	 видео	 ленти;	
особено	видео	камери,	видео	рекордери;	апарати	
за	преснимување	и	плеери,	видео	декови;	видео	
тјунери;	апарати	за	обработка	на	текст;	делови	и	
опрема	за	сите	горенаведени	производи	во	оваа	
класа	
кл. 10	 	 апарати	 и	 инструменти	 за	 медицинска	
анализа	 и	 дијагностика	 и	 нивни	 периферни	
уреди;	 екрани	 за	 преглед	 на	 рендген	 филмови	
(кои	 се	 користат	 за	 медицинска	 рендгенска	
фотографија);	 мерачи	 на	 жолтица;	 медицински	
апарати	и	инструменти;	 апарати	 за	 умножување	
на	 медицински	 рендгенски	 фотографии;	
ортопедски	 производи;	 оксиметри;	 материјали	
за	 протези	 и	 пломби;	 рендгенски	 апарати	 за	
медицински	 цели;	 хирушки	 кетгат;	 хирушки,	
медицински,	 стоматолошки	 и	 ветеринарни	
апарати	 и	 инструменти;	 материјали	 за	 шиење;	
материјали	 за	 тестирање	 за	 медицински	 цели;	
касети	со	неекспонирани	медицински	рендгенски	
филмови;	неекспонирани	медицински	рендгенски	
филмови;	 рендгенски	 дијагностички	 апарати;	
делови	и	опрема	за	сите	горе	наведени	производи	
во	оваа	класа	
кл. 16	 	 машини	 за	 адресирање;	 лепила	 за	
канцелариска	и	куќна	употреба;	албуми;	машини	
за	 автоматско	 ставање	 маркици;	 машини	 за	
шематски	 планови;	 апарати	 за	 копирање	 (како	
канцелариски	 реквизити);	 инструменти	 за	
цртање	 и	 материјали	 за	 цртање;	 електрични	
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хефталици;	 канцелариски	машини	 за	 затварање	
плика;	 хектографски	 машини	 за	 умножување;	
мастило;	 ленти	 со	 мастило	 и	 ленти	 за	 машини	
за	 чукање;	 ленти	 со	 мастило	 за	 компјутерски	
печатари;	 машини	 за	 умножување	 на	 печатен	
текст;	 шаблони	 за	 маркирање;	 мимеографи;	
хартија	за	inkjet	печатари;	апарати	за	уништување	
хартија;	 хартија;	 печатени	 работи;	 фотографии;	
хартија	 за	 фотокопир	 машини,	 печатари	 и	
факсимил	 машини;	 рамки	 за	 слики;	 обична	
хартија	 за	 машини	 за	 ксерографија;	 поштенски	
франкер	машини;	разгледници;	печатарски	букви;	
ротациони	 дупликатори,	 печатарски	 врстари;	
канцелариски	 материјали;	 термичка	 хартија;	
машини	 за	 пишување;	 делови	 и	 опрема	 за	 сите	
горе	наведени	производи	наведени	во	оваа	класа	
кл. 40	 	 жарење;	 книговезачки	 услуги;	 обработка	
на	дигитални	слики;	зголемување	на	фотографии;	
печатење	 на	 фотографии;	 развивање	 на	
фотографски	 филм;	 фотогравура;	 обработка	
на	 кинематографски	 филмови;	 обработка,	
развивање	 и/или	 печатење	 на	 фотографски	
филмови	 и	 фотографска	 хартија;	 рециклирање	
на	отпад	и	ѓубриво;	давање	во	закуп	и	лизинг	на	
хемиски	 машини	 и	 апарати;	 давање	 во	 закуп	 и	
лизинг	машини	и	апарати	за	обработка	на	храна	
и	 пијалоци;	 давање	 во	 закуп	 и	 лизинг	 машини	
и	 инструменти	 за	 обработка	 на	 дрво;	 давање	
во	 закуп	 и	 лизинг	 машини	 и	 апарати	 за	 работа	
на	 дрво	 и	 иверица;	 давање	 во	 закуп	 и	 лизинг	
книговезачки	машини;	давање	во	 закуп	и	лизинг	
машини	 и	 апарати	 за	 обработка	 на	 текстил;	
давање	во	 закуп	и	лизинг	машини	 за	обработка	
на	 тутун;	 давање	 во	 закуп	 и	 лизинг	 машини	 за	
обработка	 на	 пулпа;	 давање	 во	 закуп	 и	 лизинг	
машини	 за	 правење	 хартија;	 давање	 во	 закуп	 и	
лизинг	машини	за	обработка	на	хартија;	давање	
во	закуп	и	лизинг	машини	и	алати	за	обработка	
на	 метали;	 давање	 во	 закуп	 и	 лизинг	 апарати	
за	 фоторазвивање,	 печатење,	 зголемување	 и	
завршна	обработка;	обработка	на	материјали	

(210) TM  2003/685 (220) 23/09/2003
  (442) 28/02/2010
(731) „МЕДИА”  ДОО
 „Митрополит Теодосиј Гологанов” 59/1/6-15, 

1000 Скопје, MK
(540) 

ACTIVEFRESH

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл. 3 	 средства	 за	 белење	 и	 други	 супстанции	
за	 перење	 препарати	 за	 чистење,	 полирање,	
триење	и	нагризување,	средства	за	отстранување	
на	 каменец	 чистење	 (производи	 за	 чистење)
сапуни,	 парфимерија,	 етерични	 масла,	 капење	
(козметички	производи),	коса	(бои	за						коса),	коса						
(препарати		 	 	 	 	за		 	 	 	 	боење			 	 	 	коса)	шампони,	
препарати	за	нега	 	на	 	 устата,	 	 	 пасти	 	 за	 	 заби	
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,	 бричење	 (производи	 за	 бричење,)	
козметички	 	 	 креми,	креми	 	 	за	 	 	 кожа	 	 	лосиони			
за	 коса,	 сонце	 (препарати	 за	 заштита	од	 сонце)	
козметички	 препарати	 за	 заштита	 од	 црнење	
масло	 (бадемово	 ореово)	 масло	 за	 козметичка	
употреба	
кл. 5		фармацевтски	производи;	крпи,	предлошки,	
хигиенски	 пелени	 и	 салфетки,марамчиња	
натопени	во	дезинфекциони	средства,	хигиенски	
производи	 за	 лични	 цели	 за	 еднократна	
употреба,женски	 влошки,	 менструални	 тампони,	
ветеринарски	 препарати,	 санитарни	 препарати	
за	 медицински	 цели	 диететски	 супстанции	 што	
се	 користат	 во	 медицината,	 храна	 за	 бебиња,	
фластери,	материали	за	завои,	хигиенски	пелени	
за	впивање	на	мочката,	заштита	од	сонце	(масти	
против	 изгореници),	 изгореници	 (производи	 за	
заштита	 од	 изгореници),	 изгореници	 од	 сонце	
(масти	 против	 изгореници)	 хигиенски	 пелени	 за	
впивање	на	мочката	
кл.	16	 	хартија,	картон	и	производите	од	нив	кои	
не	се	опфатени	со	други	класи,	бебешки	пелени	
од	 хартија	 и	 целулоза	 за	 еднократна	 употреба,	
пелени-гаќички	 од	 хартија	 или	 целулоза	 за	
едникратна	 употреба,	 носни	 марамчиња	 од	
хартија	 за	 еднократна	 употреба,	 салфети	 од	
хартија	и	целулоза,тоалетна	хартија	

(210) TM  2005/281 (220) 22/04/2005
  (442) 28/02/2010
(731) Коцевски Владимир and Петровиќ Ранко
 ул. Руџер Бочковиќ бр. 21/1-18, 1000 Скопје, MK 

and ул. Гиго Михајловски бр. 2/11, 1000 Скопје, 
MK

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

(540) 

НА ДЕФИЛЕ КАЈ МАРШАЛОТ

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.		25		облека,	чевли	и	капи	
кл.	 29	 	 месо,	 риба,	 живина	 и	 дивеч;	 месни	
преработки;	 конзервирано,	 сушено	 и	 варено	
овошје	и	зеленчук;	желе,	џемови,	компоти;	 јајца,	
млеко	 и	 млечни	 производи;	 масла	 и	 масти	 за	
јадење	
кл.	35		огласување;		водење	на	работи;		управување	
со	работи;		канцелариски	работи	
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(210) TM  2005/461 (220) 22/06/2005
  (442) 28/02/2010
(731) „БРИМА” - Ѓорѓи доо
 бул. ”Трета Македонска бригада” бб 1000 

Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540) 

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

кл.	35		агенции	за	трговски	информации,	анализа	
на	 производната	 цена,	 вештачење	 на	 дејности	 /
експертиза/,	 водење	 дејност	 (служби	 за	 давање	
совети	 за	 водење	 на	 одделни	 дејности),	
вработување,	заводи	за	вработување,	консултации	
за	 водење	 на	 дејностите,	 дејности	 (советување	
за	 организирање	 и	 водење	 на	 дејностите,	
демонстрација	 на	 документи,	 умножување	
документи,	 економски	 прогнози,	 информации	
за	 дејноста,	 информатички	 картотеки	 (водење	
на	 информатичките	 картотеки),	 истражувања	
за	 дејностите,	 изнајмување	 уреднички	 апарати,	
јавно	 мислење	 (испитување	 на	 јавното	
мислење),	обработка	на	текстови,	организирање	
дејности	 (советување	 за	 организирање	 на	
дејностите),	 пазар	 (побарувачка	 на	 пазарот),	
пазар	 (проучување	 на	 пазарот),	 огласување,	
пребарувања	 за	 дејности,	 производни	 цени	
(анализа	на	производните	цени),	проучување	на	
пазарот	/маркетинг/,	статистичко	информирање	
кл.	42 	фотографско	известување,	правни	услуги,	
студии	 на	 технички	 проекти,	 истражување,	
генеолошко	 истражување,	 правно	 истражување,	
проектирање	 компјутерски	 софтвер,	 ажурирање	
компјутерски	 софтвер,	 изнајмување	 пристап	 на	
компјутерските	 бази	 на	 податоци,	 изнајмување	
компјутерски	 софтвер,	 истражување	 и	 развој	
(за	 други),	 обнова	 на	 компјутерски	 податоци,	
одржување	на	компјутрески	софтвер,	изнајмување	
пристап	 на	 компјутер	 заради	 обработка	 на	
податоците	

(210) TM  2005/474 (220) 28/06/2005
  (442) 28/02/2010
(731) Приватна здравствена организација-аптека 

„Галафарм” Елеонора ДООЕЛ Скопје
 Карпош 3, секција 2, локал 1-б , MK

(540) 

ОМЕГА-3 ГАЛАФАРМ МАСЛО ОД 
ЛОСОС

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	5		фармацевтски	производи	

(210) TM  2006/407 (220) 05/04/2006
  (442) 28/02/2010
(731) Pfizer Enterprises SARL
 Rond Point du Kirchberg 51, Avenue JF Kennedy, 

L-1855, Luxemburg, LU
(740)	 АЛКАЛОИД	 А.Д.	 Скопје	 ул.	 ”Александар	

Македонски”	12,	1000,	Скопје
(540) 

ЛИНКОЦИН

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 5	 	 фармацевтски,	 ветеринарни	 и	 санитарни	
препарати,	диететски	супстанции	што	се	користат	
во	 медицината,	 храна	 за	 бебиња,	 фластери,	
материјали	за	завои,	материјали	за	пломбирање	
заби	и	забарски	смоли,	средства	за		дезинфекција,	
препарати	за	уништување	штетници,	фунгициди,	
хербициди	

(210) TM  2006/408 (220) 05/04/2006
  (442) 28/02/2010
(731) Pfizer Enterprises SARL
 Rond Point du Kirchberg 51, Avenue JF Kennedy, 

L-1855, Luxemburg, LU
(740)	 АЛКАЛОИД	 А.Д.	 Скопје	 ул.	 ”Александар	

Македонски”	12,	1000,	Скопје
(540) 

ДЕТРУСИТОЛ

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 5	 	 фармацевтски,	 ветеринарни	 и	 санитарни	
препарати,	диететски	супстанции	што	се	користат	
во	 медицината,	 храна	 за	 бебиња,	 фластери,	
материјали	за	завои,	материјали	за	пломбирање	
заби	и	забарски	смоли,	средства	за		дезинфекција,	
препарати	за	уништување	штетници,	фунгициди,	
хербициди	
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(210) TM  2006/467 (220) 21/04/2006
  (442) 28/02/2010
(731) Трговско друштво „С енд Б Трејд” ДООЕЛ 

Скопје
 ул. Владимир Комаров бр. 18/а-1/16, MK
(540) 

(591)	 жолта,	портокалова,	црвена	и	бела
(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  2006/510 (220) 08/05/2006
  (442) 28/02/2010
(731) Здружение на граѓани МАКВИНО
 бул. Едвард Кардељ бр.11-10 Кавадарци, MK
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540) 

(591)	 црна,	темно	црвена,	жолта,	портокалова,	светло	и	
темно	кафена

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл. 39 	амбалажирање	на	производи,	изнајмување	
ладилници,	дистрибуција	на	вода,	испорака	/дис–
трибуција/	на	производи,	магацини	 /изнајмување	
магацини/,	 превознички	 /шпедитерски/	
услуги,	 складирање,	 складирање	 /упатства	 за	
складирање/,			складирање		на	стока,				цевоводи	
/превоз	по	цевоводи	
кл. 41 	 изложби	 /организирање	 изложби/	 во	
културни	 или	 воспитни	 цели	 клубови,	 услуги	
на	 клубови	 /забава	 или	 одгледување/,	 книги	
(издавање	 на	 книги),	 книги	 (изнајмување	
книги),	 конференции	 (организирање	 и	 водење	
конференции),	конгреси	(организирање	и	водење	
конгреси),	натпревари	(организирање	натпревари)	
/обука,	забава/,	приредби	(одржување	приредби),	

семинари	 (организирање	 и	 водење	 семинари),	
клубови	 со	 средби,	 стручни	 консултации	 (не	 се	
однесуваат	на	водење	на	работите)	

(210) TM  2006/639 (220) 20/06/2006
  (442) 28/02/2010
(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) 

ДОЈЧЕ ТЕЛЕКОМ

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл. 9  eлектрични,	електронски,	оптички,	апарати	
и	 инструменти	 за	 мерење,	 сигнализација,	
контрола	 или	 обука	 (вклучени	 во	 класа	 09);	
апарати	 за	 снимање,	 трансмисија,	 обработка	 и	
репродукција	на	звук,	слики	или	податоци	;	носачи	
на	 податоци	 кои	 се	 покренуваат	 машински;	
автомати	 и	 механизми	 за	 автоматски	 уреди	 кои	
се	 покренуваат	 со	 претходно	 уфрлување	 на	
кованици;	 опрема	 и	 компјутери	 за	 обработка	
на	 податоци;	 компјутерски	 програми	 (сложени),	
компјутерски	софтвери	(сложени)	
кл. 38	 	 телекомуникациски	 услуги,	 управување	
и	 изнајмување	 опрема	 за	 телекомуникации,	
особено	за	прикажување	и	телевизија;	собирање	
и	 прибавување	 вести	 и	 информации,	 собирање	
и	 прибавување	 податоци,	 особено	 пренос	
на	 податоци	 во	 комуникација,	 податоци	 и	
компјутерски	 мрежи;	 прибавување	 пристап	 на	
податоци	во	комуникација	и	компјутерски	мрежи	
кл.	 42  услуги	 на	 компјутерско	 програмирање;	
услуги	на	база	на	податоци	особено	изнајмување	
на	 време	 за	 пристап	 на	 бази	 на	 податоци	 и	 за	
управување	 со	 база	 на	 податоци;	 услуги	 на	
изнајмување	врзани	за	опрема	за	процесуирање	
на	податоци	и	компјутери;	услуги	на	проектирање,	
конструкција	 и	 планирање	 врзани	 за	 опрема	 за	
телекомуникации	 во	 технички	цели,	 индустриски	
анализи	и	истражувачки	услуги	

(210) TM  2006/643 (220) 20/06/2006
  (442) 28/02/2010
(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) 

НЕМАЧКИ ТЕЛЕКОМ

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл. 9		електрични,	електронски,	оптички,	апарати	
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и	 инструменти	 за	 мерење,	 сигнализација,	
контрола	 или	 обука	 (вклучени	 во	 класа	 09);	
апарати	 за	 снимање,	 трансмисија,	 обработка	 и	
репродукција	на	звук,	слики	или	податоци;	носачи	
на	 податоци	 кои	 се	 покренуваат	 машински;	
автомати	 и	 механизми	 за	 автоматски	 уреди	 кои	
се	 покренуваат	 со	 претходно	 уфрлување	 на	
кованици;	 опрема	 и	 компјутери	 за	 обработка	
на	 податоци;	 компјутерски	 програми	 (сложени),	
компјутерски	софтвери	(сложени)	
кл.	 38	 	 телекомуникациски	 услуги,	 управување	
и	 изнајмување	 опрема	 за	 телекомуникации,	
особено	за	прикажување	и	телевизија;	собирање	
и	 прибавување	 вести	 и	 информации,	 собирање	
и	 прибавување	 податоци,	 особено	 пренос	
на	 податоци	 во	 комуникација,	 податоци	 и	
компјутерски	 мрежи;	 прибавување	 пристап	 на	
податоци	во	комуникација	и	компјутерски	мрежи	
кл.	 42 	 услуги	 на	 компјутерско	 програмирање;	
услуги	на	база	на	податоци	особено	изнајмување	
на	 време	 за	 пристап	 на	 бази	 на	 податоци	 и	 за	
управување	 со	 база	 на	 податоци;	 услуги	 на	
изнајмување	врзани	за	опрема	за	процесуирање	
на	податоци	и	компјутери;	услуги	на	проектирање,	
конструкција	 и	 планирање	 врзани	 за	 опрема	 за	
телекомуникации	 во	 технички	цели,	 индустриски	
анализи	и	истражувачки	услуги	

(210) TM  2006/876 (220) 30/08/2006
  (442) 28/02/2010
(731) RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER
 1710 Ivar Avenue, Suite 1100, Los Angeles, 

California, 90028, US
(740)	 СД	 ПЕТОШЕВИЌ	 ДОО	 ДРУШТВО	

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

(540) 

ПРОЧИСТУВАЊЕ

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 16	 	 печатени	 работи,	 периодични	 списанија,	
книги,	 инструкциони	 и	 наставни	 материјали,	
брошури	и	памфлети	

(210) TM  2006/879 (220) 30/08/2006
  (442) 28/02/2010
(731) RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER
 1710 Ivar Avenue, Suite 1100, Los Angeles, 

California, 90028, US
(740)	 СД	 ПЕТОШЕВИЌ	 ДОО	 ДРУШТВО	

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

(540) 

ПРОГРАМА ЗА ПРОЧИСТУВАЊЕ

(551) индивидуална
(510, 511)

кл.	45	 	советодавни	услуги,	имено	промовирање	
на	 духовната	 свест	 и	 напредок	 со	 помош	 на	
исфрлање	хемиски	загадувачи	од	телото	

(210) TM  2007/894 (220) 18/09/2007
  (442) 28/02/2010
(731) ЗОРАН СТЕРЈОСКИ  and ЃОКО СТЕРЈОСКИ
 ул. Серска бр. 18 1000 Скопје, MK and ул. 

Серска бр. 18 1000 Скопје, MK
(740)	 ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ	 А.Д.	 СКОПJЕ		 

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

(540) 

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

кл.	38		телекомуникации	
кл.	41  	образовни	услуги;	подготвување	на	наста–
вата;	забава;	спортски	и	културни	акгивности	
кл.	 45	 	 правни	 услуги;	 безбедносни	 услуги	 за	
заштита	 на	 имот	 и	 лица;	 лични	 и	 општествени	
услуги	што	ги	даваат	трети	лица	за	задоволување	
на	потребите	на	поединци.

(210) TM  2008/360 (220) 04/04/2008
  (442) 28/02/2010
(731) Друштво за производство, инженеринг, 

трговија и услуги СИМТ експорт импорт д о о 
Скопје

 ул. Хелсинки бр. 27 Скопје, MK
(540) 

(591)	 црвена
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл. 9	 	апарати	и	инструменти:	научни,	поморски,	
геодетски,	 фотогравски,	 кинематографски,	
оптички,	 за	 вагање,	 за	 мерење,	 сигнализација,	
контрола	 (инспекција),	 спасување	 и	 настава;	
апарати	 и	 инструменти	 за	 спроведување,	
вклучување,	 трансформирање,	 акумулирање,	
регулирање	или	конртолирање	на	електрицитетот;	
апарати	 за	 снимање,	 пренос	 и	 репродукција	 на	
звук	 или	 слика,	 магнетски	 носачи	 на	 податоци,	
дискови	 за	 снимање,	 автоматски	 машини	 и	
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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;	
управување	со	работи;	канцелариски	работи	
кл. 37 	 градежни	 конструкции;	 поправки;	
инсталациски	услуги	
кл.	38 	телекомуникации	
кл.	39 	транспортни	услуги;		пакување	и	склади–
рање	стока;	организирање	патувања	
кл.	41 	образовни	услуги;	подготвување	на	наста–
вата;		забава;	спортски	и	културни		актив–ности	
кл.	42 	научни	и	технолошки	услуги	и	истражувања	
и	 планирања	 кои	 се	 однесуваат	 на	 истите;	
услуги	 за	 индустриски	 анализи	 и	 истражувања;	
проектирање	и	развој	на	компјутерски	хардвер	и	
софтвер	

(210) TM  2008/777 (220) 03/07/2008
  (442) 28/02/2010
(731) Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija 

Vrsac
 Beogradski put bb,  26300 Vrsac, YU
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ		Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(540) 

HEMO-GLUCO-CHECK

(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  2008/778 (220) 03/07/2008
  (442) 28/02/2010
(731) Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija 

Vrsac
 Beogradski put bb, 26300 Vrsac, YU
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(540) 

HEMO - CHECK

(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  2008/1198 (220) 04/09/2008
  (442) 28/02/2010
(731) Друштво за фризарски и козметички услуги 

и обука Академија и Студио Леонтич ДООЕЛ 
експорт-импорт Скопје - Центар

 бул. Партизански Одреди бр. 43А Скопје - 
Центар, MK

(540) 

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл. 41 	образовни	услуги;	подготвување	настава	и	
културни	активности	
кл. 44	 	 хигиенска	 нега	 и	 нега	 на	 убавината	 на	
луѓето	

(210) TM  2008/1439 (220) 26/09/2008
  (442) 28/02/2010
(731) Друштво за промет и услуги ПЕПЕР ТРЕЈД 

ДОО Скопје
 ул. Ленинова 29/3-6, Скопје, MK
(540) 

(591)	 црвена
(554) 
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	43 	услуги	за	подготвување	на	храна	и	пијалоци;	
привремено	сместување	

(210) TM  2008/1680 (220) 05/11/2008
  (442) 28/02/2010
(731) Друштво за превоз и услуги ЛОТУС ТРАНСПОРТ 

ДОО
 ул.16-та Македонска бригада бр.18, MK
(540) 

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

кл.	39 	транспортни	услуги	

(210) TM  2008/1698 (220) 07/11/2008
  (442) 28/02/2010
(731) Џангл ДОО
 ул.Елисие Поповски - Марко бр.4, 1000 Скопје, 

MK
(540) 

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

кл. 41 	 продукција	 на	 телевизиска	 програма,	
телевизиска	забава,	телевизиски	програми	

(210) TM  2008/1751 (220) 21/11/2008
  (442) 28/02/2010
(731) Кафе Тренд
 ул. Ванчо Мицков бр. 34 б 1000 Скопје, MK
(540) 

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 43 	 продажба	 на	 алкохолни	 и	 безалкохолни	
пијалоци	

(210) TM  2008/1752 (220) 21/11/2008
  (442) 28/02/2010
(731) Гроздан Георгиевски
 ул. Никола Вапцаров бр.2 1000 Скопје, MK
(540) 

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл. 43  производство	 на	 храна,	 продажба	 на	
алкохолни	и	безалкохолни	пијалоци	

(210) TM  2008/1919 (220) 23/12/2008
  (442) 28/02/2010
(731) Друштво за трговија и услуги МАТЕЈАС ДООЕЛ 

увоз-извоз Скопје
 ул. Коле Неделковски  бр. 20 Скопје -Центар, 

MK
(540) 

(591)	 црна,	виолетова,	портокалова	и	зелена
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл. 25 	облека,	обувки	и	капи	
кл.	35 	услуги	при	продажба	на	мало	и	големо	со	
облека,	обувки	и	капи	

(210) TM  2009/122 (220) 19/02/2009
  (442) 28/02/2010
(731) Друштво за информатичка технологија 

СЕАВУС ДООЕЛ Скопје
 ул. Скупи бб Скопје, Карпош, MK
(740)	 ЕМИЛИЈА	АПОСТОЛСКА		бул.	Кузман	Јосифовски	

Питу,	бр	30/3-7,	1000	Скопје
(540) 

(591)	 сина
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 9	 	 информатички	 програми,	 мемории	 за	
сметачи,	 менувачи	 	 на	 дискови	 (информатика),	
монитори	 (програми	 за	 сметачи),	 обработка	 на	
податоци,	 печатачи	 за	 компјутери,	 процесори		
(централни	 единици	 за	 обработка),	 сметачи	
(помошни	мемории	за	сметачи),	сметачи	(работни	
програми	за	сметачи),	сметачи	(снимени	програми	
за	сметачи)	
кл.	 41 	 образовни	 услуги;	 подготвување	 на	
наставата;	забава;	спортски	и	културни	активности	
кл.			42   научни	и	технолошки	услуги	и	истражувања	
и	 планирања	 кои	 се	 однесуваат	 на	 истит;	
услуги	 за	 индустриски	 анализи	 и	 истражувања;	
проектирање	 и	 развоја	 на	 компјутерски	 хардвер	
и	софтвер	
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(210) TM  2009/139 (220) 23/02/2009
  (442) 28/02/2010
(731) ЛОЗАР ПЕЛИСТЕРКА АД
 ул. Босна и Херцеговина бб 1000 Скопје, MK
(740)	 ТРЧКОВА	 СЛАВИЦА,	 адвокат	 Ул.	 Мито	

Хаџивасилев	Јасмин	бр.16/28	1000	Скопје
(540) 

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	33		алкохолни	пијалaци	

(210) TM  2009/140 (220) 23/02/2009
  (442) 28/02/2010
(731) ЛОЗАР ПЕЛИСТЕРКА АД
 ул. Босна и Херцеговина бб 1000 Скопје, MK
(740)	 ТРЧКОВА	 СЛАВИЦА,	 адвокат	 Ул.	 Мито	

Хаџивасилев	Јасмин	бр.16/28	1000	Скопје
(540) 

FRONT

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	32 	пиво,	минерална	вода,	сода	вода	и	други	
безалкохолни	 пијалоци,	 пијалоци	 од	 овошје	 и	
овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	сокови	

(210) TM  2009/234 (220) 16/03/2009
  (442) 28/02/2010
(731) СП ПРИНТ МЕДИА АНЛИМИТЕД ДОО Скопје
 ул. Сава Ковачевиќ бр. 21 А Скопје, MK
(540) 

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 16	 	 хартија,	 картон	 и	 производите	 од	 нив	

што	не	 се	 опфатени	 со	другите	 класи,	 печатени	
работи,	 книговезачки	 материјал,	 фотографии,	
канцелариски	материјал,	лепила	за	канцелариска	
и	 куќна	 употреба:	 материјали	 што	 ги	 користат	
уметниците,	 сликарски	 четки,	 машини	 за	
пишување	и	канцеларнски	ирибор	(освен	мебел):	
материјали	 за	 обука	 и	 настава	 (освен	 апарати):	
пластични	 материјали	 за	 пакување	 што	 не	 се	
опфатени	 во	 другите	 класи:	 печатарски	 букви;	
клишиња	
кл.	 35 	 огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	со	работи;	канцелариски	работи	

(210) TM  2009/258 (220) 23/03/2009
  (442) 28/02/2010
(731) Македонски Телеком АД - Скопје
 Орце Николов бб, општина Центар, Скопје, MK
(540) 

(591)	 црна	и	темно	розова	
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл. 38		телекомуникации	

(210) TM  2009/263 (220) 23/03/2009
  (442) 28/02/2010
(731) Моника дооел Прилеп
 ул. Борис Кидриќ 172 Прилеп, MK
(540) 

(591)	 темно	сина	и	црвена
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл. 25		облека	
кл. 35		услуги	при	продажба	на	големо	и	мало	со	
облека	

(210) TM  2009/309 (220) 03/04/2009
  (442) 28/02/2010
(731) Мирјана Марковска 
 ул. Радишанска бр. 21 2/9, MK
(740)	 МИРЈАНА	 	 МАРКОВСКА,	 адвокат	 ул.	 „Орце	

Николов”	бр.	75,	1000,	Скопје
(540) 

AMAJLIJA BAND
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(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 14 	 благородни	 метал	 и	 нивните	 легури	 и	
производите	 изработени	 од	 нив	 или	 преслечени	
со	 нив	 што	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	
накит,	бижутерија,	скапоцени	камење,	часовници	
и	хронометриски	инструменти	
кл.  25		облека,	обувки	и	капи	
кл.	 41 	 образовни	 услуги;	 подоготвување	 на	
настава;	забава;	спортски	и	културни	активности	

(210) TM  2009/312 (220) 03/04/2009
  (442) 28/02/2010
(731) Друштво за продукција, трговија и услуги 

ПЛУС ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје
 ул. Перо Наков бр. 60, 1000 Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540) 

СЕГА

(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	мебел);	 материјали	
за	 обука	 и	 настава	 (освен	 апарати)-печатарски	
букви,	клишиња,	печатени	материјали,	проспекти,	
каталози,	 календари,	 постери,	 албуми,	 карти;	
весници,	периодични	списанија,	книги	
кл. 35	 	 огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	 со	 работи;	 канцелариски	 работи-
рекламирање,	 ширење	 на	 рекламен	 материјал	
(трактати,	 проспекти	 печатени	 материјали,	
примероци),	 претплата	 на	 весници	 (услуги	
за	 претплата	 на	 весници	 за	 трето	 лице),	
организирање	 дејности	 и	 советување	 за	
организирање	 дејности	 размножување	 на	
документи,	компјутеризирана	работа	со	датотеки,	
организирање	 изложби	 во	 комерцијални	 и	
рекламни	 цели,	 on-line	 рекламирање	 по	 пат	 на	
компјутерска	 мрежа,	 изнајмување	 на	 време	 на	
пристап	 со	 комуникации	 по	 пат	 на	 сите	 начини	
за	рекламирање;	објавување	рекламни	текстови;	
изнајмување	 рекламен	 простор;	 односи	 со	
јавност;	 информациони	 агенции;	 маректиншки	
истражувања,	 маркетиншки	 студии,	 објавување	
на	текстови	
кл. 41  издавање	 книги	 и	 печатени	 медиуми,	
особено	 весници	 и	 периодични	 списанија	
образование;	 обезбедување	 или	 	 	 обучување;	
забава;	 спортски	 и	 културни	 активности;		
информации	 за	 образовни	 и	 забавни	 настани;	
услуги	 врзани	 за	 исполнување	 на	 слободното	
време;	 објавување	 книги;	 библиотеки	 за	
изнајмување-продукција	 на	филмови	 и	филмски	

ленти;	 изнајмување	 уреди	 за	 репродукција	 и	
снимање	 звукови;	 изнајмување	 снимачи	 на	
видео	ленти	или	на	радио	и	телевизиски	емисии;	
фотографски	 услуги;	 организирање	 и	 водење	
на	 колоквиуми	 конференции	 и	 симпозиуми;	
организирање	на	изложби	за	културни	и	образовни	
цели;	 оn-linе	 електронско	 	 	 издавање	 книги	 и	
периодични	 списанија;	 компјутерско	 персонално	
издавателство	

(210) TM  2009/356 (220) 10/04/2009
  (442) 28/02/2010
(731) Друштво за производство, трговија и услуги 

ДЕПЕТ ДОО Скопје
 ул. „11 Октомври” бр. 86-2/29, 1000 Скопје, MK
(540) 

(591)	 розова
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	29		месо,	риба,	конзервирано,	сушено	и	варено	
овошје	и	зеленчук,	желе,	џемови,	компоти,	млеко	
и	 млечни	 производи;	 супи,	 супи	 од	 зеленчук;	
зеленчук	(салата	од	зеленчук)	
кл.	 30 	 брашно	 и	 производи	 од	 жита,	 леб,	
производи	од	тесто	и	слатки,	арашид/слатки	брз	
база	на	арашид/,	ароми	за	слатки,	бадеми	(слатки	
врз	база	на	бадеми),	бадемово	тесто,	бело	кафе,	
бисквити,	 бонбони,	 бриоши	 /печиво/,	 вафли,	
двопек	/препечен	леб/,	марципан	/слатки	од	шеќер	
и	 бадем/,	 медени	 слатки,	 меласа,	 месни	 пити,	
овошни	слатки,	пица,	погача,	пудинзи,	сендвичи,	
сладолед,	 слатки,	 слатки	 од	 бадем,	 стапчиња	 -	
слатки,	торти,	фино	ситно	печиво,	чајни	колачиња	
/мињони/,	шеќерни	производи	
кл.	 43 	 услуги	 за	 подготвување	 храна	 и	
пијалоци,	 кафани	 -	 ресторани,	 ресторани	 со	
самопослужување,	 производство	 на	 леб,	 слатки	
(слатки	и	торти)	во	свежа	состојба,	производство	
на	бисквити	(кекси)	

(210) TM  2009/376 (220) 23/04/2009
  (442) 28/02/2010
(731) ЕЛАСТИК спол.с.р.о.
 Бохдановце над Трновау, миестна част 

Шелпице 252 919 09, SK
(740)	 БИЛЈАНА		ПАНОВА	ВИДЕСКИ,	адвокат		Ул.”Васил	

Ѓоргов”	бр.	34/	1-	6,	1000,	Скопје
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(540) 

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

кл. 1  течности	 против	 смрзнување,	 специјални	
течности	во	ладилници	на	автомобили	
кл. 3 	 супстанции	 за	 чистење,	 отстранување	 и	
полирање,	течности	за	чистење	на	ветробранско	
стакло	и	отстранување	мраз

(210) TM  2009/377 (220) 23/04/2009
  (442) 28/02/2010
(731) ЕЛАСТИК спол.с.р.о.
 Бохдановце над Трновау, миестна част 

Шелпице 252 919 09, SK
(740)	 БИЛЈАНА		ПАНОВА	ВИДЕСКИ,	адвокат		Ул.”Васил	

Ѓоргов”	бр.	34/	1-	6,	1000,	Скопје
(540) 

(591)	 зелена,	 жолта,	 портокалова,	 сина,	 бела,	 сива	 и	
црна

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 1 	 течности	 против	 смрзнување,	 специјални	
течности	во	ладилници	на	автомобили	
кл. 3 	 супстанции	 за	 чистење,	 отстраанување	 и	
полирање,	течности	за	чистење	на	ветробранско	
стакло	и	отстранување	на	мразот	

 

 

(210) TM  2009/378 (220) 23/04/2009
  (442) 28/02/2010
(731) ЕЛАСТИК спол.с.р.о.
 Бохдановце над Трновау, миестна част 

Шелпице 252 919 09, SK
(740)	 БИЛЈАНА		ПАНОВА	ВИДЕСКИ,	адвокат		Ул.”Васил	

Ѓоргов”	бр.	34/	1-	6,	1000,	Скопје
(540) 

(591)	 темно	 сина,	 црна,	 црвена,	 бела,	 сива	 и	 светло	
сина

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	1 	течност	за	сопирачки	
кл. 4 	масло	за	сопирачки	

(210) TM  2009/379 (220) 23/04/2009
  (442) 28/02/2010
(731) ЕЛАСТИК спол.с.р.о.
 Бохдановце над Трновау, миестна част 

Шелпице 252 919 09, SK
(740)	 БИЛЈАНА		ПАНОВА	ВИДЕСКИ,	адвокат		Ул.”Васил	

Ѓоргов”	бр.	34/	1-	6,	1000,	Скопје
(540) 

(591)	 жолта,	портокалова,	сина,	црна	и	сива
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 1  течности	 против	 смрзнување,	 специјални	
течности	во	ладилници	на	автомобили	
кл. 3 	 супстанции	 за	 чистење,	 отстранување	 и	
полирање,	течности	за	чистење	на	ветробранско	
стакло	и	отстранување	мраз
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(210) TM  2009/472 (220) 14/05/2009
  (442) 28/02/2010
(731) АЛФА БАНКА АД СКОПЈЕ  
 ул. „Даме Груев”  бр.1, MK
(540) 

ALPHA СЕКОЈ МЕСЕЦ

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	35		финансиски	работи,	монетарни	работи	
кл.	 36 	 рекламирање,	 водење	 на	 работењето,	
управување	со	работата,	канцелариски	работи	

(210) TM  2009/473 (220) 14/05/2009
  (442) 28/02/2010
(731) АЛФА БАНКА АД СКОПЈЕ
 ул. „Даме Груев”  бр.1, MK
(540) 

ALPHA ЈУНИОР

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл. 35  финансиски	работи,	монетарни	работи	
кл. 36	 	 рекламирање,	 водење	 на	 работењето,	
управување	со	работата,	канцелариски	работи	

(210) TM  2009/474 (220) 14/05/2009
  (442) 28/02/2010
(731) АЛФА БАНКА АД СКОПЈЕ
 ул. „Даме Груев”  бр.1, MK
(540) 

ALPHA БИЗНИС

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	35 	финансиски	работи,	монетарни	работи	
кл. 36	 	 рекламирање,	 водење	 на	 работењето,	
управување	со	работата,	канцелариски	работи 

(210) TM  2009/475 (220) 14/05/2009
  (442) 28/02/2010
(731) АЛФА БАНКА АД СКОПЈЕ
 ул. „Даме Груев”  бр.1, MK
(540) 

ALPHA ИНСТАНТ

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	35 	финансиски	работи,	монетарни	работи	
кл.	 36 	 рекламирање,	 водење	 на	 работењето,	
управување	со	работата,	канцелариски	работи	

(210) TM  2009/476 (220) 14/05/2009
  (442) 28/02/2010
(731) АЛФА БАНКА АД СКОПЈЕ
 ул. „Даме Груев”  бр.1, MK
(540) 

ALPHA МОЈА ПЛАТА

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	35 	финансиски	работи,	монетарни	работи	
кл.	 36 	 рекламирање,	 водење	 на	 работењето,	
управување	со	работата,	канцелариски	работи	

(210) TM  2009/483 (220) 15/05/2009
  (442) 28/02/2010
(731) Друштво за маркетинг, истражување и развој 

КИРИЛИЦА МЕДИА ДОО Скопје  
 ул. Перо Наков бб, 1000 Скопје, MK
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ	 

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540) 

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

кл.	 35  огласување,	 водење	 на	 работење,	
управување	 со	 работи,	 канцелариски	 работи,	
огласување	 /рекламирање/,	 рекламни	 агенции,	
изнајмување	 рекламен	 простор,	 компилација	 на	
информации	 во	 компјутерски	 бази	 на	 податоци,	
систематизација	 на	 податоци	 во	 компјутерски	
бази	 на	 податоци,	 он-лајн	 прабарување	 за	
други,	 директно	 огласување,	 компјутерско	
управување	 со	 податоци,	 комерцијални	
информациски	агенции,	маркетинг	истражувања,	
маркетинг	 студии,	 услуги	 на	 клипинг	 на	 вести,	
он-лајн	 рекламирање	 на	 компјутерска	 мрежа,	
надворешно	 рекламирање,	 презентација	 на	
производи	 на	 комуникациски	 медиуми,	 односи	
со	 јавноста,	 објавување	 на	 текстови,	 јавност,	
агенции	 за	односи	 со	 јавноста,	 подготовка	 јавни	
колумни,	 објавување	 јавни	 текстови,	 пишување	
на	 јавни	 текстови,	 изнајмување	 рекламен	
простор,	пропагандни	дејности,	рекламирање	по	
пат	на	радио,	рекламирање	по	пат	на	телевизија,	
рекламна	 хроника,	 рекламни	 огласи	 (ширење		
рекламни	 огласи),	ширење	 рекламен	материјал,	
служби	 за	 давање	 совети	 за	 водење	 дејности,	
консултации	 за	 водење	 на	 дејности,	 помош	 во	
водење	 на	 дејности,	 дејности	 (професионални	
консултации),	 професионална	 деловна	
консултација,	проучување	на	пазарот	(маркетинг),	
рекламни	 агенции,	ширење	 рекламен	материјал	
(трактати,	проспекти,	печатени	примероци)	
кл.	38		телекомуникации,	компјутерски	пренос	на	
пораки	и	слики,	електронска	пошта,	информации	
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за	 телекомуникации,	 електронски	 пораки,	
новинарски	 агенции,	 обезбедување	 пристап	 до	
бази	на	податоци	
кл.	41  објавување	книги,	разонода,	разонода	по	
пат	на	радио,	разонода	по	пат	на	телевизија,	он-
лајн	разонода,	услуги	врзани	за	исполнување	на	
слободно	 време,	 услуги	 на	 дигитално	 снимање,	
културни	 активности,	 електронско	 десктоп	
објавување,	 услуги	 на	 новински	 репортери,	
обезбедување	 он-лајн	 електронски	 публикации,	
објавување	 он-лајн	 книги,	 објавување	 он-лајн	
весници,	пишување	и	објавување	текстови	

(210) TM  2009/485 (220) 19/05/2009
  (442) 28/02/2010
(731) ГОНИ-ТЕКС ДООЕЛ Скопје
 ул. Првомајска бб , 1000 Скопје, MK
(740)	 ГАВРИЛОВСКА	 АЛЕКСАНДРА,	 адвокат	 

бул.	Партизански	одреди	бр.103/26	1000	Скопје
(540) 

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл. 23 	предено	и	конец	за	текстил	
кл. 24	 	 текстил	 и	 текстилни	 производи,	 особено	
текстилни	производи	за	домашна	употреба	
кл. 35		услуги	при	продажба	на	големо	и	мало	со	
текстил	и	текстилни	производи	

(210) TM  2009/488 (220) 19/05/2009
  (442) 28/02/2010
(731) Друштво за угостителство, трговија и услуги 

СМАРТ ТЕАМ ДОО увоз-извоз Скопје
 ул. Македонија бр. 17, 1000 Скопје, MK
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ	 

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540) 

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл. 41		ноќни	клубови	
кл.	 43	 	 услуги	 за	 подготвување	 храна	 и	 пија–
лаци;	барови;	 	 гостилници;	 	 	 	 кантини;	 	 	 кафани	
/кафетерии/,	 кафани-ресторани,	 ресторани	 со	
самопослужување,	 ресторани	 за	 брзо	 и	 стално	
послужување	/снек-барови/	

(210) TM  2009/491 (220) 21/05/2009
  (442) 28/02/2010
(731) С енд Б трејд Скопје
 ул. Владимир Комаров број 18 а 1/16 1000 

Скопје, MK
(540) 

SOLZA

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	32  пиво,	минерална	вода,	сода	вода	и	други	
безалкохолни	 пијалоци,	 пијалоци	 од	 овошје	 и	
овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	сокови	
кл.	43 	услуги	за	подготвување	храна	и	пијалоци,	
привремено	сместување	

(210) TM  2009/492 (220) 21/05/2009
  (442) 28/02/2010
(731) С анд Б трејд Скопје and С енд Б трејд Скопје
 ул. Владимир Комаров број 18а-1/16 1000 

Скопје, MK and ул. Владимир Комаров број 18 
а 1/16 1000 Скопје, MK

(540) 

ADRIA COOLER

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	32	 	пиво,	минерална	вода,	сода	вода	и	други	
безалкохолни	 пијалоци,	 пијалоци	 од	 овошје	 и	
овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	сокови	
кл. 33		алкохолни	пијалоци	(освен	пиво)	
кл.	43		услуги	за	подготвување	храна	и	пијалоци,	
привремено	сместување	

(210) TM  2009/499 (220) 22/05/2009
  (442) 28/02/2010
(731) ФРИЗЕРСКИ САЛОН В О Г 
 1000 Скопје, ул. Благој Давков бр. 19, MK
(540) 

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

кл.	 44	 	 фризерски	 и	 други	 третмани	 за	 разуба–
вување	
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(210) TM  2009/504 (220) 22/05/2009
  (442) 28/02/2010
(731) Заштитно друштво за производство, трговија 

и услуги ДООЕЛ ПАНОРАМА Охрид
 ул. 15 Корпус бб 6000 Охрид, MK
(740)	 АГЕНЕЦИЈА	 ЗА	 ИНТЕЛЕКТУАЛНА	 СОПСТ–

ВЕНОСТ	 АРТПИЦК	 ДООЕЛ	 СКОПЈЕ	 
ул.	Јосиф	Јосифовски	Свештарот	бр.	39/28,	1000,	
Скопје

(540) 

(591)	 светло	 и	 темно	 жолта,	 бела,	 црна,	 виолетова,	
кафена,	портокалова	и	црна

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	30		производ	од	жито-нишесте	
кл. 35		огласување,	трговија,	увоз-извоз	

(210) TM  2009/1068 (220) 03/11/2009
  (442) 28/02/2010
(731) SPIN MASTER Ltd.,
 Toronto, Canada,450 Front Street West,  Toronto, 

ON M5V 1B6, Canada, CA
(740)	 Валентина	 Јовановска	 Василева,	 адвокат	 

ул.	Маршал	Тито	бр.	53/1	1000	Скопје
(540) 

(591)	 светло	црвена,	темно	црвена,	сива	и	црна
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	9 	апарати	и	инструменти:	научни,	поморски,	

геодетски,	 фотографски,	 кинематографски,	
оптички,	 за	 вагање,	 за	 мерење,	 сигнализација,	
контрола	 (инспекција),	 спасување	 и	 настава;	
апарати	 и	 инструменти	 за	 спроведување,	
вклучување,	 трансформирање,	 акумулирање,	
регулирање	или	контролирање	на	електрицитетот;	
апарати	 за	 снимање,	 пренос	 и	 репродукција	 на	
звук	 или	 слика,	 магнетски	 носачи	 на	 податоци,	
дискови	 за	 снимање,	 автоматски	 машини	 и	
механизми	 за	 апаратите	 што	 се	 активираат	 со	
монети	 или	 жетони,	 регистар	 каси,	 машини	 за	
сметање	 и	 опрема	 за	 обработка	 на	 податоци	 и	
компјутери,	апарати	за	гаснење	пожар	
кл.	 16	 	 хартија,	 картон	 и	 производите	 од	 нив	
што	не	 се	 опфатени	 со	другите	 класи,	 печатени	
работи,	 книговезнички	 материјал,	 фотографии,	
канцелариски	материјал,	лепила	за	канцелариска	
и	 куќна	 употреба;	 материјали	 кои	 ги	 користат	
уметниците,	 сликарски	 четки,	 машини	 за	
пишување	и	канцелариски	прибор	(освен	мебел);	
материјали	 за	 обука	 и	 настава	 (освен	 апарати);	
пластични	 материјали	 за	 пакување	 што	 не	 се	
опфатени	 во	 другите	 класи;	 печатарски	 букви,	
клишиња	
кл.	24 	текстил	и	текстилни	производи,	што	не	се	
опфатени	со	другите	класи,	покривки	за	кревети	
и	маси	
кл.	25 	облека,	обувки	и	капи	
кл.	 27 	 килими,	 рогузини,	 простирки	 и	 бришачи,	
линолеум	 и	 други	 подни	 прекривачи,	 ѕидни	
тапети,	коишто	не	се	од	текстил	
кл.	28 	 игри	и	играчки,	 производи	 за	 гимнастика	
и	 спорт	 што	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	
украси	за	елка	
кл.	38		телекомуникации	
кл.	41 	образовни	услуги;	подготвување	настава;	
забава;	спортски	и	културни	активности	
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 кл.1	 TM	2003/0632
	 	 TM	2003/0633
	 	 TM	2009/0376
	 	 TM	2009/0377
	 	 TM	2009/0378
	 	 TM	2009/0379
 кл.2	 TM	2003/0632
	 	 TM	2003/0633
 кл.3	 TM	2003/0685
	 	 TM	2009/0376
	 	 TM	2009/0377
	 	 TM	2009/0379
 кл. 4	 TM	2009/0378
 кл. 5	 TM	2003/0685
	 	 TM	2005/0474
	 	 TM	2006/0407
	 	 TM	2006/0408
	 	 TM	2008/0777
	 	 TM	2008/0778

 кл. 7	 TM	2003/0632
	 	 TM	2003/0633

 кл. 9	 TM	2002/0568
	 	 TM	2003/0633
	 	 TM	2006/0639
	 	 TM	2006/0643
	 	 TM	2008/0360
	 	 TM	2009/0122
  TM		2009/1068
 кл. 10	 TM	2003/0632
	 	 TM	2003/0633

 кл. 14	 TM	2009/0309

 кл. 16	 TM	2002/0460
	 	 TM	2003/0632
	 	 TM	2003/0633
	 	 TM	2003/0685
	 	 TM	2006/0876
	 	 TM	2009/0234
	 	 TM	2009/0312
  TM		2009/1068
 кл. 23	 TM	2009/0485

 кл. 24	 TM	2003/0401
	 	 TM	2009/0485

  TM		2009/1068
 кл. 25	 TM	2003/0401
	 	 TM	2005/0281
	 	 TM	2008/1919
	 	 TM	2009/0263
	 	 TM	2009/0309
	 	 TM		2009/1068

 кл. 27 TM		2009/1068

 кл. 28 TM		2009/1068

 кл. 29	 TM	2005/0281
	 	 TM	2009/0356

 кл. 30	 TM	2009/0356
	 	 TM	2009/0504

 кл. 32	 TM	2006/0467
	 	 TM	2009/0140
	 	 TM	2009/0491
	 	 TM	2009/0492

 кл. 33	 TM	2006/0467
	 	 TM	2009/0139
	 	 TM	2009/0492

 кл. 34	 TM	2002/0433
 кл. 35	 TM	2005/0281
	 	 TM	2005/0461
	 	 TM	2008/0360
	 	 TM	2008/1919
	 	 TM	2009/0234
	 	 TM	2009/0263
	 	 TM	2009/0312
	 	 TM	2009/0472
	 	 TM	2009/0473
	 	 TM	2009/0474
	 	 TM	2009/0475
	 	 TM	2009/0476
	 	 TM	2009/0483
	 	 TM	2009/0485
	 	 TM	2009/0504

 кл. 36	 TM	2009/0472
	 	 TM	2009/0473
	 	 TM	2009/0474

	 	 TM	2009/0475
	 	 TM	2009/0476
 кл. 37	 TM	2008/0360
 кл. 38	 TM	2006/0639
	 	 TM	2006/0643
	 	 TM	2007/0894
	 	 TM	2008/0360
	 	 TM	2009/0258
	 	 TM	2009/0483
  TM		2009/1068
 кл. 39	 TM	2006/0510
	 	 TM	2008/0360
	 	 TM	2008/1680
 кл. 40	 TM	2003/0632
	 	 TM	2003/0633
 кл. 41	 TM	2002/0460
	 	 TM	2006/0510
	 	 TM	2007/0894
	 	 TM	2008/0360
	 	 TM	2008/1198
	 	 TM	2008/1698
	 	 TM	2009/0122
	 	 TM	2009/0309
	 	 TM	2009/0312
	 	 TM	2009/0483
	 	 TM	2009/0488
  TM		2009/1068
 кл. 42	 TM	2005/0461
	 	 TM	2006/0639
	 	 TM	2006/0643
	 	 TM	2008/0360
	 	 TM	2009/0122
 кл. 43	 TM	2008/1439
	 	 TM	2008/1751
	 	 TM	2008/1752
	 	 TM	2009/0356
	 	 TM	2009/0488
	 	 TM	2009/0491
	 	 TM	2009/0492

 кл. 44	 TM	2008/1198
	 	 TM	2009/0499

 кл. 45	 TM	2002/0460
	 	 TM	2006/0879
	 	 TM	2007/0894

PREGLED NA PRIJAVI NA TRGOVSKI MARKI SPORED ME|UNARODNATA KLASIFIKACIJA 
NA TRGOVSKITE MARKI

(510)  kod po Me|unarodnata klasifikacija na trgovski marki (Ni~enska)
(210)  broj na prijavata

PREGLEDI

   (510)   (210)   (510)   (210)    (510)   (210) 

Pregledi
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Pregledi

PREGLED PO NOSITELI NA PRIJAVI NA TRGOVSKI MARKI

(731) nositel na pravoto na trgovska marka
(210)  broj na prijavata

Dunhill Tobacco of London Limited 
	 	 	 MK/T/	2002/433

ЦЕНТАР ЗА СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ СКОПЈЕ  
	 	 	 MK/T/	2002/460

Intel Corporation 
	 	 	 MK/T/	2002/568

Трговско друштво за производство, трговија и 
услуги ГРАЦИЈА ФЕШН Скопје 
	 	 	 MK/T/	2003/401

KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC. 
	 	 	 MK/T/	2003/632

KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC. 
	 	 	 MK/T/	2003/633

"МЕДИА"  ДОО 
	 	 	 MK/T/	2003/685

Коцевски Владимир and Петровиќ Ранко  
	 	 	 MK/T/	2005/281

"БРИМА" - Ѓорѓи доо 
	 	 	 MK/T/	2005/461

Приватна здравствена организација -аптека 
"Галафарм" Елеонора ДООЕЛ Скопје 
	 	 	 MK/T/	2005/474

Pfizer Enterprises SARL 
	 	 	 MK/T/	2006/407

Pfizer Enterprises SARL 
	 	 	 MK/T/	2006/408

Трговско друштво "С енд Б Трејд" ДООЕЛ 
Скопје     
	 	 	 MK/T/	2006/467

Здружение на граѓани МАКВИНО 
	 	 	 MK/T/	2006/510

Deutsche Telekom AG 
	 	 	 MK/T/	2006/639

Deutsche Telekom AG 
	 	 	 MK/T/	2006/643

RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER 
	 	 	 MK/T/	2006/876

RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER 
	 	 	 	 MK/T/	2006/879

ЗОРАН СТЕРЈОСКИ  and ЃОКО СТЕРЈОСКИ  
    MK/T/	2007/894

Друштво за производство, инженеринг, 
трговија и услуги СИМТ експорт импорт д о о 
Скопје		 	 	 MK/T/	2008/360

Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija 
Vrsac	 	 	 	 MK/T/	2008/777

Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija 
Vrsac 	 	 	 MK/T/	2008/778

Друштво за фризарски и козметички услуги 
и обука Академија и Студио Леонтич ДООЕЛ 
експорт-импорт Скопје - Центар 
	 	 	 	 MK/T/	2008/1198

Друштво за промет и услуги ПЕПЕР ТРЕЈД 
ДОО Скопје  	 MK/T/	2008/1439

Друштво за превоз и услуги ЛОТУС 
ТРАНСПОРТ ДОО  MK/T/	2008/1680

Џангл ДОО	 	 	 MK/T/	2008/1698

Кафе Тренд	 	 	 MK/T/	2008/1751

Гроздан Георгиевски 	 MK/T/	2008/1752

Друштво за трговија и услуги МАТЕЈАС 
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 
    MK/T/	2008/1919

Друштво за информатичка технологија 
СЕАВУС ДООЕЛ Скопје	 MK/T/	2009/122

ЛОЗАР ПЕЛИСТЕРКА АД	 MK/T/	2009/139

ЛОЗАР ПЕЛИСТЕРКА АД	 MK/T/	2009/140

СП ПРИНТ МЕДИА АНЛИМИТЕД ДОО Скопје 
	 	 	 	 MK/T/	2009/234

Македонски Телеком АД - Скопје 
	 	 	 	 MK/T/	2009/258

Моника дооел Прилеп  
	 	 	 	 MK/T/	2009/263

Мирјана Марковска		 	 MK/T/	2009/309
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Друштво за продукција, трговија и услуги ПЛУС 
ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје 
	 	 	 	 MK/T/	2009/312

Друштво за производство, трговија и услуги 
ДЕПЕТ ДОО Скопје 
	 	 	 	 MK/T/	2009/356
ЕЛАСТИК спол.с.р.о.	 	 MK/T/	2009/376

ЕЛАСТИК спол.с.р.о.	 	 MK/T/	2009/377

ЕЛАСТИК спол.с.р.о. 	 MK/T/	2009/378

ЕЛАСТИК спол.с.р.о. 	 MK/T/	2009/379

АЛФА БАНКА АД СКОПЈЕ	 MK/T/	2009/472

АЛФА БАНКА АД СКОПЈЕ	 MK/T/	2009/473

АЛФА БАНКА АД СКОПЈЕ	 MK/T/	2009/474

АЛФА БАНКА АД СКОПЈЕ	 MK/T/	2009/475

АЛФА БАНКА АД СКОПЈЕ	 MK/T/	2009/476

Друштво за маркетинг, истражување и развој 
КИРИЛИЦА МЕДИА ДОО Скопје   
	 	 	 	 MK/T/	2009/483

ГОНИ-ТЕКС ДООЕЛ Скопје 
	 	 	 	 MK/T/	2009/485

Друштво за угостителство, трговија и услуги 
СМАРТ ТЕАМ ДОО увоз-извоз Скопје 
	 	 	 	 MK/T/	2009/488

С енд Б трејд Скопје 
	 	 	 	 MK/T/	2009/491

С анд Б трејд Скопје and С енд Б трејд Скопје 
	 	 	 	 MK/T/	2009/492

ФРИЗЕРСКИ САЛОН В О Г  
	 	 	 	 MK/T/	2009/499

Заштитно друштво за производство, трговија и 
услуги ДООЕЛ ПАНОРАМА Охрид 
	 	 	 	 MK/T/	2009/504

SPIN MASTER Ltd., Toronto, Canada,450   
Front Street West,  Toronto, ON M5V 1B6,   
Canada, CA	 	 	 TM		2009/1068

Pregledi
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Vo soglasnost so ~lenot 147 od Zakonot za industriskata sopstvenost (“Slu`ben 
vesnik na Republika Makedonija”, br.47/02, 42/03 i 09/04), Dr`avniot zavod za  industriska 
sopstvenost gi objavuva podatocite za priznaenite prava na trgovski marki.

Podatocite se ozna~eni so INID* kodovi za trgovski marki (WIPO standard ST.60): 
(111) Registarski broj na dokumentot   

(151) Data na registrirawe

(181) Data na va`ewe (o~ekuvano)

(186) Data na istekot na prodol`uvaweto (o~ekuvano)

(210) Broj na prijavata    

(220) Data na podnesuvawe

(230) Data na izlo`beno ili saemsko prvenstvo  

(300) Pravo na prvenstvo: data, dr`ava, broj

(450) Data na objavuvawe

(510, 511)Broevite na klasite po me|unarodnata klasifikacija na proizvodi i uslugi

 (Ni~anska) i spisok na proizvodite i uslugite

(540)  Izgled na trgovskata marka, transkripcija i prevod

(551)  Oznaka za prijava na kolektivena trgovska marka

(560)  Oznaka za trodimenzionalena trgovska marka

(580) Data na donesuvawe re{enie so koe se vpi{uva sekoja promena vo registarot

(591)  Nazna~uvawe na bojata, odnosno kombinaciite na boi

(600) Podatoci za prijavata podnesena do SZP na SFRJ

 (data  ex-YU  broj na prijavata/isprava/re{enie) 

(732) Nositel na pravoto

(740) Zastapnik

(770) Ime i adresa na prethodniot nositel

(791) Ime i adresa na steknuva~ot na licencata

____________________

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

TRGOVSKI MARKItrGOVski  MaRKI
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(111) 16903 (151) 22/01/2010
(210) TM  2001/841 (220) 06/08/2001
  (181) 06/08/2011
  (450) 28/02/2010
(732) Rothmans of Pall Mall Limited
 Zahlerweg 4, 6300 Zug, CH
(740)	 ПЕТКОВСКИ	 МИХАЈЛО,	 адвокат	 ул.’’Јуриј		

Гагарин’’		55/	50,	1000,	Скопје
(540) 

(591)	 црвена,	жолта,	зелена	и	бела
(551)	 индивидуална
(510,	511)
	 кл.	34		цигари,	тутун,	тутунски	производи,	прибор	

за	пушачи,	запалки,	кибрити	

(111) 16902 (151) 22/01/2010
(210) TM  2001/842 (220) 06/08/2001
  (181) 06/08/2011
  (450) 28/02/2010
(732) 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)	 виолетова,	златна,	бела	црна
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл. 34		цигари,	тутун,	тутунски	производи,	прибор	
за	пушачи,	запалки,	кибрити	

(111) 16899 (151) 21/01/2010
(210) TM  2003/195 (220) 02/04/2003
  (181) 02/04/2013
  (450) 28/02/2010
(732) ХЕМОФАРМ КОНЦЕРН Акционерско друштво 

фармaцевтско-хемиска индустрија
 Вршац, Београдски пут бб, YU
(740)	 ДОДЕВСКИ		НИКОЛА,	адвокат		ул.	„Стив	Наумов”	

22,	1000,	Скопје
(540) 

NAC

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	5		фармацевтски	препарати	

(111) 16883 (151) 11/01/2010
(210) TM  2003/205 (220) 08/04/2003
  (181) 08/04/2013
  (450) 28/02/2010
(732) МЕПРИНГ ИНЖЕНЕРИНГ Д.О.О. увоз-извоз
 бул. Кузман Јосифовски Питу бр. 30/1-58, 1000 

Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540) 

AIRCON

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 11  	климатизација,	апарати	за	климатизација,	
греење	и	ладење	
кл.	35 		услуги	при	продажба	на	големо	и	мало	со	
климатизација,	апарати	за	климатизација,	греење	
и	ладење	
кл.	 37	 	 апарати	 (поставување,	 одржување	 и	
поправка	 на	 апарати),	 градба	 (информации	 за	
градба),	 електрични	 апарати	 (поставување	 и	
поправка	на	електрични	апарати),	климатизација	
на	 воздухот	 (поправка	 и	 одржување	 на	 клима	
-	 уреди),	 печки	 (поставување	 и	 поправка	 на	
печките),	 пламеници	 (одржување	 и	 поправка	
на	 пламениците),	 уреди	 за	 ладење	 (одржување	
и	 поправка	 на	 апаратите),	 централно	 греење	
(поставување	 и	 поправка	 на	 инсталациите	 на	
централно	греење)	
кл.	 42	 	 	 	 инженеринг,	 инженерски	 нацрти,	
индустриски	 дизајн	 на	 индустриско	 пакување,	
истражување	 и	 развиток	 на	 нови	 производи,	
изградба	 (изработка	 нацрти	 за	 изградба),	

     16883



Glasnik, 17/1,  str. 96-133, fevruari 2010 Skopje

Trgovski marki

98

испитување	материјали,	изработка	(концептирање	
софтвери)	

(111) 16859 (151) 24/12/2009
(210) TM  2003/323 (220) 12/05/2003
  (181) 12/05/2013
  (450) 28/02/2010
(732) Sony Music Entertainment Inc., a Delaware 

corporation
 550 Madison Avenue, New York, New York 10022, 

US
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(540) 

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	9				аудио	и	аудио-визуелни	снимања	вклучи–
телно	и	фонографски	снимки,	претходно	снимени	
магнетни	 ленти,	 дискови,	 касети	 и	 CD-ромови;	
компјутерски	софтвер;	филмови	за	кино-филм	

(111) 16884 (151) 11/01/2010
(210) TM  2003/460 (220) 04/07/2003
  (181) 04/07/2013
  (450) 28/02/2010
(732) Diageo North America, Inc.
 801 Main Avenue, Norwalk CT 06851-1127, US
(740)	 СД	 ПЕТОШЕВИЌ	 ДОО	 ДРУШТВО	

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

(540) 

CRANBERRY TWIST

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 33		алкохолни	пијалаци	(освен	пиво)	

(111) 16847 (151) 18/12/2009
(210) TM  2003/644 (220) 02/09/2003
  (181) 02/09/2013
  (450) 28/02/2010
(732) Друштво за градежништво и трговија МАСОН-

ИНЖИНЕРИНГ Ѓуро ДООЕЛ Скопје
 ул. Разловечко востание низ 2, вл. 6 бр.18 

Скопје, MK

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

(540) 

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	6 	 алуминиум,	 алуминиумски	жици,	 алфенит	
/бели	 метали/	 (облоги	 од	 алфенит)	 за	 згради	
и	 за	 мебел,	 арматура	 за	 градба	 арматури	 за	
бетон/метални/,	 арматури	 за	 градба/метални/,	
арматури	за	цевководи/метални/,	базени/метални	
конструкции/,	бетон	(метални	арматури	за	бетон),	
бетон(метални	оплати	за	бетон),	градба	(метална	
градба),	 градба	 (метални	 градежни	 материјали),	
градежни	 метални	 материјали,	 градежни	 облоги	
/метални/,	 граничници	 за	 врата	 /метални,	
граничници	за	прозорци/метални/,	греди(метални	
гредички),	 гредички(метални	 гредички),	 груби	
врски/ситна	железна	роба/,	жица	(метална	жица),	
жици	 (метални	 жици	 за	 врзување),	 жлебни	
покривни	состави,	жлебови	за	покриви	(метални),	
метални	 конструкции,	 мтални	 конструкции	 за	
градба,	метални	конструкции/преносни/,	метални	
плочки	 за	 градба,	 метални	 столбови/делови	
на	 градежни	 конструкции/,	 монтажа	 9клучеви	
за	 монтажа),	 мрежи	 од	 арматура,	 паноа	 за	
градба	 (метални),	 покриви	 (метални	 жлебови	
за	 одводување	 на	 дождовница),	 пристаништа	
(метални	 монтажни	 пристаништа),	 челични	
конструкции,	челични	столбови	
кл.	19 	азбестен	цемент,	арматури	за	врати	 /не–
метални/,	арматури	за	градба/неметални/,	асфалт,	
бараки	/куќички/,	бетон,	бетон(градежни	елементи	
за	 бетон),	 битумен,	 вар,	 гипс,	 гипсани	 украсни	
венчиња	/градба/,	глина,	градежен	песок,	градежни	
материјали/неметални/,	градежно			стакло,		граѓа	
/нематална/,	гранит,	греди/нем.етални/,	гредички/
неметални,	 дрвени	 летви	 за	 обложување,	
дрвени	оплати,	дрвени	подови,	дрво	за	мелење,	
дрво	 за	 обработка,	 дрво	 за	 обложување,	 дрво	
(градежно),	згура/градежен	материјал/,	ѕидање	со	
тула	 (врзување	при	ѕидање	со	 тула),	издлабени	
ќерамиди	 за	 градба/неметални/,	 изолационо	
стакло/градба/,	камен,	камен	за	градба,	ксмен	од	
згура,	 картон	 за	 градба,	 картон	 за	дрвена	 	маса	
/градежен	 материјал/,	 катрански	 производи	 за	
градба,	 керамиди	 /неметални/,	 кесони	 за	 градба	
под	 	 	 	 	 	 	 вода,	 	 	 	 конструкции/неметални/,	летви									
/неметални/,	макадам,	малтер	за	градба,	мермер,	
мозаици	 за	 градба,	 надвојни	 греди	 /пречки/	
неметални,	 огноотпорен	 камен,	 огноотпорен	
материјал,	 паркетни	 плочки,	 паркети,	 плочи	
за	 градби	 /неметални/,	 плочи	 за	 попложување	
/неметални/,	 плута,	 подвижни	 градежни	
конструции/неметални/,	 попкриви(покривни	
жлебови),	 покривни	 греди/рогови,	 покривни	
жлебови,	 премачкувачи	 градежен	 материјал),	
прозорско	 сталко	 за	 градба,	 саемеи	 (куќички	 за	
саеми),	 сеници	 за	 градини	 (градба),	 скелиња,	
смола	/градежен	материјал/,	смола/катран/,	стреи	
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над	 врати,	 трска	 за	 градба,	 тули,	 тули	 (земји	 за	
тули),	филц	 за	 градежна	 употреба,	 цевки	 (груби	
немателни	 цевки)/градежништво/,	 ,	 цемент,	
цементни	 плочи,	 це.ментни	 столбови,	 чакал,	
шкрилец,	 шперплоча	 /фурнир/,	 штици,	 штици/
градежно	дрво/	

	 кл. 37  булдужери	(земање	по	наем	булдожери),	
багери	 (земање	 под	 наем	 багери),	 варосување,	
(внатрешнои	и	надворешно),	градба	(информации	
за	 градба),градба	 (надгледување/водење/на	
градежни	работи),	градба	/консултации/,	ѕидарски	
работи,	 ѕидање	 со	 си	 цигли,	 изолација(служба	
за	изолација)/градежни	работи/,	малтерисување,	
покуѓноина	 тапацирање	 на	 покуќнината,	
работилница	 (изнајмување	 на	 апарати	 за	
работилница),	 скелиња	 (поставување	 на	
секелиња),	тапетарски	поправки	

(111) 16860 (151) 24/12/2009
(210) TM  2005/299 (220) 28/04/2005
  (181) 28/04/2015
  (450) 28/02/2010
(732) RFE/RL, Inc. a Delaware corporation
 1201 Connecticut Avenue, NW Suite 400, 

Washington, DC 20036 , US
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(540) 

РАДИО СЛОБОДНА ЕВРОПА

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 35	 	 овозможување	 он-лајн	 информација	
на	 полето	 на	 деловно	 работење,	 владини	
работи,	 трговски	 прашања,	 политички	 прашања,	
упатување	како	да	се	гласа	и	упатување	како	да	
се	регистрира	за	гласање	
кл.	 38 	 услуги	 на	 интернационални	 радио	 и	
телевизиски	 емитувања,	 овозможување	 на	 он-
лајн	 форуми	 за	 трансмисија	 на	 пораки	 помеѓу	
компјутерски	корисници	во	врска	со	вести,	 јавни	
работи	и	разонода	
кл.	41  продукција	 на	 интернационални	 радио	 и	
телевизиски	емитувања	на	вести,	јавни	работи,	и	
програмирање	 разонода;	 услуги	 на	 електронско	
издателство,	 имено	 објавување	 текстуални	
работи	 од	 други	 преку	 интернетот	 како	 вести,	
јавни	работи	и	разонода	

(111) 16851 (151) 18/12/2009
(210) TM  2005/464 (220) 24/06/2005
  (181) 24/06/2015
  (450) 28/02/2010
(732) Друштво за трговија на големо и мало и услуги 

ТИНЕКС-МТ ДОО експорт-импорт Скопје
 ул. Првомајска бб, 1000 Скопје, MK  

(540) 

(591)	 бела,	црвена	и	зелена
(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. 21  куќни	 или	 кујнски	 апарати	 и	 садови	 за	
домаќинство	 (не	 се	 од	 благородни	 метали	 или	
преслечени	со	нив),	чешли	и	сунѓери,	четки	(освен	
сликарски	 четки),	 материјали	 за	 правење	 четки,	
производи	што	се	 користат	за	чистење,	челична	
волна,	 сурово	 и	 полуобработено	 стакло	 (освен	
градежно	стакло),	стакларија,	порцелан,	фајанс	и	
грнчарија,	што	не	се	опфатени	со	другите	класи	
кл. 29  месо,	 риба,	 живина	 и	 дивеч,	 месни	
преработки,	 конзервирано,	 сушено	 и	 варено	
овошје	и	зеленчук,	желеа,	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	
производи	 и	 зрнести	 производи	 што	 не	 се	
опфатени	со	другите	класи,	животни	(живи),	свежо	
овошје	 и	 зеленчук,	 семиња	 билки	 и	 природно	
цвеќе,	храна	за	животни,	пивски	слад	
кл.	 32  пиво,	 минерална	 	 и	 сода	 вода	 и	 други	
безалкохолни	 пијалаци,	 пијалаци	 од	 овошје	 и	
овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалаци	
кл.	33		алкохолни	пијалаци	(освен	пиво)	

(111) 16853 (151) 18/12/2009
(210) TM  2005/996 (220) 14/12/2005
  (181) 14/12/2015
  (450) 28/02/2010
(732) МЕД ФОКУС ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје
 бул Видое Смилевски Бато бр. 34/32 Скопје, 

MK
(740)	 ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ	 А.Д.	 СКОПJЕ		 

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

(540) 
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(591)	 црвена	и	бела
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 16	 	 хартија,	 картон	 и	 производи	 од	 нив,	
што	 не	 се	 опфатени	 со	 други	 класи;	 печатени	
работи;	 книговезачки	 материјали;	 фотографии;	
канцелариски	материјал,	лепила	за	канцелариска	
и	 куќна	 употреба,	 	 машини	 за	 пишување	 и	
канцелариски	 прибор	 (освен	мебел),	 материјали	
за	 пакување,	 што	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	
класи,	печатарски	букви,	клишиња	
кл.	41 	образовни	услуги,	подготвување		настава,	
забава,	спортски	и	културни	активности	
кл.	43 	услуги	за	подготвување	храна	и	пијалаци;	
привремено	сместување	

(111) 16852 (151) 18/12/2009
(210) TM  2005/1021 (220) 22/12/2005
  (181) 22/12/2015
  (450) 28/02/2010
(732) Друштво за производство, трговија и услуги 

на големо и мало МУЛТИПРОМ ДООЕЛ
 ул.ИНДУСТРИСКА  бб, Источна индустриска 

зона - 1040 Маџари, MK
(540) 

(591)	 зелена,	жолта,	црвена	и	црна
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	30		кондиторски	производи	

(111) 16898 (151) 13/01/2010
(210) TM  2006/446 (220) 17/04/2006
  (181) 17/04/2016
  (450) 28/02/2010
(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) 

MAKE EVERY DROP COUNT

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 32  напивки,	 особено	 води	 за	 пиење,	 води	
со	 вкус,	 минерални	 и	 газирани	 води	 и	 останати	
безалкохолни	 пијалаци,	 особено	 освежителни	
пијалaци,	 енергетски	 пијалаци	 и	 напивки	 за	

спортисти;	 овошни	 напивки	 и	 сокови	 ;	 сирупи	 ,	
концентрати	 и	 прашоци	 за	 правење	 пијалаци,	
особено	вода	со	вкусови,	минерални	и	 газирани	
води,	освежителни	пијалаци,	енергетски	пијалаци,	
пијалаци	за	спортисти,	овошни	напивки	и	сокови	
кл.	 35  обезбедување	 информации	 во	 врска	 со	
избор	на	напивки	од	потрошувачот	и	теми	врзани	
за	 неговото	 здравје;	 благосостојба,	 фитнес	
(форми)	и	начин	на	живот	по	пат	на	интернет	
кл.	 41	 	 услуги	 на	 образование;	 особено	
обезбедување	 часови,	 семинари	 и	 рботилници	
во	врска	со	избор	на	напивки	од	потрошувачот	и	
теми	 врзани	 за	 неговото	 здравје;	 благосостојба,	
фитнес	(форма)	и	начин	на	живот	

(111) 16802 (151) 01/12/2009
(210) TM  2006/874 (220) 30/08/2006
  (181) 30/08/2016
  (450) 28/02/2010
(732) RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER
 1710 Ivar Avenue, Suite 1100, Los Angeles, 

California, 90028, US
(740)	 СД	 ПЕТОШЕВИЌ	 ДОО	 ДРУШТВО	

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

(540) 

ХАБАРД

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 16	 	 печатени	 работи,	 периодични	 списанија,	
книги,	 инструкциски	 и	 наставни	 материјали,	
брошури	и	памфлети	
кл.	 41  oбразовни,	 наставни,	 културни	 и	
филозофски	услуги	
кл.	 45 	 советодавни	 услуги	 за	 зголемување	 на	
личните	способности	и	духовната	свест	

(111) 16801 (151) 01/12/2009
(210) TM  2006/875 (220) 30/08/2006
  (181) 30/08/2016
  (450) 28/02/2010
(732) RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER
 1710 Ivar Avenue, Suite 1100, Los Angeles, 

California, 90028, US
(740)	 СД	 ПЕТОШЕВИЌ	 ДОО	 ДРУШТВО	

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

(540) 

Л. РОН ХАБАРД
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(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 16  печатени	 работи,	 периодични	 списанија,	
книги,	 инструкциски	 и	 наставни	 материјали,	
брошури	и	памфлети	
кл.	 41  oбразовни,	 наставни,	 културни	 и	
филозофски	услуги	
кл.	 45 	 советодавни	 услуги	 за	 зголемување	 на	
личните	способности	и	духовната	свест	

(111) 16825 (151) 11/12/2009
(210) TM  2006/961 (220) 03/10/2006
  (181) 03/10/2016
  (450) 28/02/2010
(732) GAUDI’ TRADE S.P.A.
 Via Nuova Ponente, 29, 41012 Capri (Modena), IT
(740)	 СД	 ПЕТОШЕВИЌ	 ДОО	 ДРУШТВО	

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

(111) 16834 (151) 24/12/2009
(210) TM  2007/543 (220) 15/06/2007
  (181) 15/06/2017
  (450) 28/02/2010
(732) Џефри Ален Финли,  КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје
 ул.Трета Македонска Бригада бб,  1000 Скопје, 

MK
(540) 

(591)	 темно	сина	и	жолта
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 35	 	 огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	со	работи;	канцелариски	работи	
кл. 38  телекомуникации	
кл.	 41	 	 образовни	 услуги;	 подготвување	 на	
наставата;	забава;	спортски	и	културни	активности	
кл.	42  научни	и	технолошки	услуги,	истражувања	
и	 планирања	 кои	 се	 однесуваат	 на	 сите:	 услуги	
за	 индустриска	 и	 анализи	 и	 истражувања;	
проектирање	и	развој	на	компјутерски	хардвер	и	
софтвер;	правни	услуги	

(111) 16886 (151) 11/01/2010
(210) TM  2007/610 (220) 09/07/2007
  (181) 09/07/2017
  (450) 28/02/2010
(732) Друштво за оперативен лизинг МАКЛЕАСЕ 

ДОО Скопје
 ул. Качанички Пат бб, Скопје, MK
(740)	 БИЛЈАНА		ПАНОВА	ВИДЕСКИ,	адвокат		Ул.”Васил	

Ѓоргов”	бр.	34/	1-	6,	1000,	Скопје
(540) 

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

кл. 39 	транспортни	услуги,	пакување	и	складирање	
стока,	организирање	патувања	
кл.	45 	лични	и	општествени	услуги	што	ги	даваат	
трети	 лица	 за	 задоволување	 на	 потребите	 на	
поединците;	 безбедносни	 услуги	 за	 заштита	 на	
имот	и	лица	

(111) 16827 (151) 14/12/2009
(210) TM  2007/1079 (220) 06/11/2007
  (181) 06/11/2017
  (450) 28/02/2010
(732) HTC Corporation
 No. 23, Xinghua Road, Taoyuan City, Taoyuan 

County 330,Taiwan, R.O.C. , TW
(740)	 СД	 ПЕТОШЕВИЌ	 ДОО	 ДРУШТВО	

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

(540) 

16827
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(591)	 -
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	9 	мобилни	телефони;	мобилни	телефони	со	
функција	за	пренос	на	податоци;	видео	телефони;	
смарт	 телефони;	 персонални	 дигитални	
асистенти;	 персонални	 дигитални	 асистенти	 со	
глобален	систем	за	позиционирање;	персонални	
дигитални	 асистенти	 со	 функција	 за	 безжична	
комуникација;	 телефони	 со	 глас	 преку	 интернет	
протокол;	телефони	со	камера;	рамни	компутери;	
слим	 (тенки)	 компјутери;	 ултра	 мобилни	
персонални	 компјутери;	 слушалки;	 слушалки	
со	 функција	 за	 безжична	 трансмисија,	 кабли	 за	
синхронизација,	 држачи,	 батерии,	 адаптери	 за	
наизменична	струја;	 кожни	торбички	за	мобилни	
телефони	 или	 персонални	 дигитални	 асистенти,	
полначи,	футроли	за	мобилни	телефони,	футроли	
за	 персонални	 дигитални	 асистенти,	 мемориски	
картички,	 полначи	 за	 мобилни	 телефони	 или	
персонални	дигитални	асистенти	за	во	автомобил,	
држачи	 за	 мобилни	 телефони	 или	 персонални	
дигитални	асистенти	за	во	автомобил,	далечински	
управувачи,	тастатури	

(111) 16901 (151) 22/01/2010
(210) TM  2008/316 (220) 26/03/2008
  (181) 26/03/2018
  (450) 28/02/2010
(300) 2007/52004  27/09/2007  TR
(732) GNB DIS TIC.LTD.STI.
 Eski Uskudar Yolu Cad. Sandoz Sitesi B Blok 

D:17, Icerenkoy 034, TR
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ	 

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540) 

(591)	 црна,	бела,	сива	и	сите	нијанси	на	сина
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 11	 	 експанзиски	 садови,	 челични	 бојлери,	
бојлери	 од	 леано	 железо,	 челични	 радијатори,	
греалки,	 комби-бојлери,	 бојлери,	 брзи-греалки	
за	 вода,	 електрични	 греалки	 за	 вода,	 термо	
бојлери,	шпорет,	плочи	(плотни)	за	греење,	печка,	
греалки	што	зрачат,	фурна,	фурна	за	вградување,	
вградливи	 плочи	 (плотни)	 за	 греење,	 арматури,	
индустриски	 вентили	 и	 вентили	 за	 радијатори,	
инсталација	и	опрема	за	бањи,	керамика	за	бањи	

(111) 16876 (151) 21/01/2010
(210) TM  2008/598 (220) 30/05/2008
  (181) 30/05/2018
  (450) 28/02/2010

(732) Друштво за трговија и услуги СЕНСОР ДОО 
Скопје

 ул. Јане Сандански бр. 78-1-5 Скопје, MK
(540) 

(591)	 црна	и	портокалова
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	9 	апарати	и	инструменти:	научни,	поморски,	
геодетски,	 фотографски,	 кинематографски,	
оптички,	 за	 вагање,	 за	 мерење,	 сигнализација,	
контрола	 (инспекција),	 спасување	 и	 настава;	
апарати	 и	 инструменти	 за	 спроведување,	
вклучување,	 трансформирање,	 акумулирање,	
регулирање	или	контролирање	на	електрицитетот;	
апарати	 за	 снимање,	 пренос	 и	 репродукција	 на	
звук	 или	 слика,	 магнетски	 носачи	 на	 податоци,	
дискови	 за	 снимање,	 автоматски	 машини	 и	
механизми	 за	 апаратите	 што	 се	 активираат	 со	
монети	 или	 жетони,	 регистар	 каси,	 машини	 за	
сметање	 и	 опрема	 за	 обработка	 на	 податоци	 и	
компјутери,	апарати	за	гаснење	пожар	
кл.	 37 	 градежни	 конструкции;	 поправки;	 инста–
лациски	услуги	
кл.	38 	телекомуникации	
кл.	 45	 	 правни	 услуги;	 безбедносни	 услуги	 за	
заштита	 на	 имот	 и	 лица;	 лични	 и	 општествени	
услуги	што	ги	даваат	трети	лица	за	задоволување	
на	потребите	на	поединците	

(111) 16804 (151) 09/12/2009
(210) TM  2008/1250 (220) 12/09/2008
  (181) 12/09/2018
  (450) 28/02/2010
(732) Друштво за туризам, трговија и услуги ФИБУЛА 

ЕР ТРАВЕЛ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје  
 ул. Никола Вапцаров бр. 22 Центар 1000 Скопје, 

MK
(540) 

(591)	 тиркизно	сина	и	портокалова
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 39 	 транспортни	 услуги,	 организирање	пату–
вања	
кл.	43 	привремено	сместување	

16901
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кл.	45  правни	услуги,	лични	и	социјални	услуги	
што	 ги	 даваат	 трети	 лица	 за	 задоволување	 на	
потребите	на	поединците	

(111) 16803 (151) 03/12/2009
(210) TM  2008/1282 (220) 17/09/2008
  (181) 17/09/2018
  (450) 28/02/2010
(732) Брокерска куќа НОВИ ТРИГЛАВ АД Скопје 
 бул. Партизански одреди бр. 62-2/9, 1000 

Скопје, MK
(540) 

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

кл.	35  сметководство,	бизнис	консалтинг,	бизнис	
информации,	 бизнис	 истражувања,	 консалтинг	
за	 бизнис	 менаџмент	 и	 организација	 поддршка	
во	 бизнис	 менаџмент,	 бизнис	 менаџмент	
консалтинг,	 консалтинг	 за	 бизнис	 организација,	
бизнис	 истражување,	 професионален	 бизнис	
консалтинг,	 анализи	 на	 цени,	 репродукција	
на	 документи,	 економски	 предвидувања	
фактурирање,	 маркетинг	 истражувања,	 услуги	
како	поддоговарач	 (бизнис	поддршка),	 услуги	 за	
споредување	на	цени,	услуги	за	набавки	за	други	
(набавка	 на	 стоки	 и	 услуги	 за	 други	 бизниси),	
односи	со	јавност,	статистика	(компилација	на	-),	
подготовка	на	даноци	
кл.	 36  актуарски	 услуги,	 финансиски	 анализи,	
банкарство,	 брокерство,	 услуги	 за	 финансиски	
ликвидации,	 капитални	 инвестиции,	 чекови,	
клиринг,	 клириншки	 куќи,	 кредитни	 бироа	
финансиски	консалтинг,	консалтинг(осигурување),	
финансиски	 евалуации,	 финансиски	 анализи,	
финансиски	 менаџмент,	 финансиски	 работи,	
финансиски	 информации,	 гаранти,	 консалтинг	
за	 осигурување,	 кредитни	 бироа,	 финансиски	
евалуации,	 размена	 на	 пари,	 финансиски	
информации,	 основање	 фондови,	 раководење	
со	 фондови,	 електронски	 трансфер	 на	
фондови,	 информации	 за	 домашно	 банкарство,	
осигурителни	информации,	заеми,	осигуруванве,	
консалтинг	 за	 осигурување,	 информации	 за	
осигурување,	капитални	инвестиции,	финансиски	
заеми,	хипотеки,	заеднички	фондови,	проценка	на	
трошоци,	 услуги	 за	 плаќање	при	 пензионирање,	
услуги	 за	 осигурување	 на	 депозити,	 тргување	
со	 хартии	 од	 вредност,	 тргување	 со	 акции	 и	
обврзници,	 тргување	 на	 берза	 финансиски	
трансакции,	финансиски	трансакции	на	берза	
кл.	 41  издавање	 на	 книги,	 едукативни	 услуги,	
едукативни	 информации,	 давање	 инструкции,	
преводи,	 обезбедување	 он-лајн	 електронски	
публикации,	 издавање	 на	 електронски	 книги	 и	
журнали,	издавање	на	текстови,	организирање	и	
одржување	на	семинари,	пишување	на	текстови,	
подучување	

(111) 16826 (151) 21/01/2010
(210) TM  2008/1498 (220) 07/10/2008
  (181) 07/10/2018
  (450) 28/02/2010
(732) PepsiCo, Inc.
 700 Anderson Hill Road, Purchase, NY 10577, US
(740)	 СД	 ПЕТОШЕВИЌ	 ДОО	 ДРУШТВО	

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

(540) 

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	32 	минерална	и	сода	вода	и	други	безалкохолни	
пијалаци;	 овошни	 пијалаци	 и	 овошни	 сокови;	
сирупи	 и	 други	 препарати	 за	 подготвување	
пијалаци	

(111) 16877 (151) 21/01/2010
(210) TM  2008/1510 (220) 08/10/2008
  (181) 08/10/2018
  (450) 28/02/2010
(732) Друштво за производство, трговија и услуги 

БЕТАМЕДИКО-ТРАДИНГ Елизабета ДООЕЛ 
Скопје

 ул. 29 Ноември бр. 13, Скопје, MK
(540) 

(591)	 жолтокафена,	кафена	и	црна
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	10		вештачки	екстремитиети	и	контактни	леќи	

(111) 16856 (151) 23/12/2009
(210) TM  2008/1511 (220) 08/10/2008
  (181) 08/10/2018
  (450) 28/02/2010
(732) Друштво за производство, трговија и услуги 

БЕТАМЕДИКО-ТРАДИНГ Елизабета ДООЕЛ 
Скопје

 ул. 29 Ноември бр. 13, Скопје, MK
16856
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(540) 

(591)	 портокалова	и	жолтокафена
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 14 	 благородни	 метали	 и	 нивните	 легури	 и	
производите	 изработени	 од	 нив	 или	 преслечени	
со	 нив,	 кои	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	
накит,	бижутерија,	скапоцени	камења,	часовници	
и	хронометарски	инструменти	
кл.	18 	кожа	и	имитација	на	кожа	и	производите	од	
нив	кои	не	се	опфатени	со	другите	класи,	кожа	од	
животни,	куфери	и	патни	торби;	чадори	за	дожд	и	
за	сонце	и	стапови	за	одење;	камшици	и	сарачки	
производи	
кл.	 28	 	 игри	 и	 играчки	 производи	 за	 гимнастика	
и	 спорт	 кои	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи;	
украси	за	елка	

(111) 16857 (151) 23/12/2009
(210) TM  2008/1512 (220) 08/10/2008
  (181) 08/10/2018
  (450) 28/02/2010
(732) Друштво за производство, трговија и услуги 

БЕТАМЕДИКО-ТРАДИНГ Елизабета ДООЕЛ 
Скопје

 ул. 29 Ноември бр. 13, Скопје, MK
(540) 

(591)	 црвена,	сива
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 5	 	фармацевтски	 и	 ветеринарски	 препарати,	
санитарни	 препарати	 за	 медицински	 цели;	
диететски	 супстанции	 што	 се	 користат	 во	
медицината,	 храна	 за	 бебиња,	 фластери,	
материјали	за	завои,	материјали	за	пломбирање	
заби	и	забарски	смоли,	средства	за	дезинфекција,	
препарати	 за	 уништување	штетници,	фунгициди	
хербициди	

кл.	 10 	 медицински,	 хируршки,	 забарски	 и	
ветеринарни	 апарати	 и	 инструменти,	 вештачки	
екстремитиети,	очи	и	заби,	ортопедски	производи,	
хируршки	материјали	за	шиење	

(111) 16805 (151) 21/01/2010
(210) TM  2008/1522 (220) 10/10/2008
  (181) 10/10/2018
  (450) 28/02/2010
(732) ОЗОН ДОOЕЛ
 Загребска 45, 1000 Скопје, MK
(540) 

(591)	 црна,	темнозелена,	зелена,	светло	сина
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	11  греење,	ладење,	вентилација	
кл.	17  материјали	за	изолација	
кл.	19  неметални	градежни	материјали	
кл.	 37  градежни	 конструкции,	 поправки,	 инста–
лациски	услуги	
кл.	38		телекомуникации	

(111) 16806 (151) 21/01/2010
(210) TM  2008/1602 (220) 22/10/2008
  (181) 22/10/2018
  (450) 28/02/2010
(732) Винарска Визба „Имако Вино” Дооел
 ул.„Ген. Михајло Апостолски” бр.34/5, 2000 

Штип, MK
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540) 

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	33		алкохолни	пијалаци,	вино	
кл.	 35	 	 огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	 со	 работи;	 канцелариски	 работи;	
увоз-извоз	
кл.	39  транспортни	 услуги;	 пакување	и	 склади–
рање	стока	

(111) 16887 (151) 12/01/2010
(210) TM  2008/1605 (220) 22/10/2008
  (181) 22/10/2018
  (450) 28/02/2010
(732) АТАНАСОВ МИЛЕ
 Солидарност 32, 2000 Штип, MK
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16830

(740)	 АГЕНЕЦИЈА	 ЗА	 ИНТЕЛЕКТУАЛНА	 СОПСТ–
ВЕНОСТ	 АРТПИЦК	 ДООЕЛ	 СКОПЈЕ	 
ул.	Јосиф	Јосифовски	Свештарот	бр.39/28,	1000,	
Скопје

(540) 

 
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	30  кафе	со	потекло	од	Бразил	
кл.	35	 	 огласување;	водење	на	работење;	упра–
вување	 со	 работи;	 канцелариски	 работи;	 увоз-
извоз	
кл.	43  услуги	за	подготвување	храна	и	пијалаци	

(111) 16840 (151) 21/01/2010
(210) TM  2008/1623 (220) 27/10/2008
  (181) 27/10/2018
  (450) 28/02/2010
(732) Knorr-Nahrmittel Aktiengesellschaft
 Bahnhofstrasse 19, Thayngen CH-8240, CH
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(540) 

СЕКОЈ ОБРОК Е НОВА МОЖНОСТ

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 29  месо,	 риба,	 живина	 и	 дивеч;	 месни	
екстракти;	 конзервирано,	 смрзнато,	 сушено	 и	
варено	овошје	и	зеленчук;	желе,	џемови,	компоти;	
јајца,	млеко	и	млечни	производи;	масла	и	масти	
за	јадење	
кл. 30		кафе,	чај,	какао,	шеќер,	ориз,	тапиока,	саго;	
замена	 за	 кафе;	 брашно	 и	 производи	 од	 жито,	
леб,	 производи	 од	 тесто	 и	 слатки,	 сладоледи;	
мед,	 меласа;	 квасец,	 прашок	 за	 печиво;	 сол,	
сенф;	оцет,	сосови	(како	мирудии);	мирудии;	мраз

(111) 16807 (151) 21/01/2010
(210) TM  2008/1632 (220) 29/10/2008
  (181) 29/10/201 

 (450) 28/02/2010

(732) СТИРОЛ - Скопје
 ул.„Кирил и Методиј” б.б. - 1041 нас. Илинден, 

MK
(540) 

(591)	 црвена	и	сина
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	1  хемиски	производи	за	индустријата,	сурови	
пластични	материи	
кл.	16		пластични	материјали	за	пакување	што	не	
се	опфатени	во	другите	класи	
кл.	17		пресувана	пластика,	пластични	материјали	
што	се	користат	во	производството	
кл.	 19	 	 неметални	 градежни	 материјали,	 цврсти	
неметални	цевки	за	градба	

(111) 16808 (151) 21/01/2010
(210) TM  2008/1652 (220) 30/10/2008
  (181) 30/10/2018
  (450) 28/02/2010
(732) ДТУ МАРИЛИ ДООЕЛ Скопје
 ул.Хо Ши Мин бр.327 б, 1000 Скопје, MK
(740)	 ЈОАНИДИС	ЈОВАН,	АДВОКАТ		ул.”Орце	Николов”	

155б,	1000,	Скопје
(540) 

(591)	 бела,	сина	и	темно	сина
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 35  огласување,	 водење	 на	 работење,	
управување	со	работи,	канцелариски	работи	
кл.	 40  обработка	 на	 маеријали,фотофилмско	
печатење	
кл.	41 	монтажа	на	радио	и	телевизиски	програми,	
разонода	 по	 пат	 на	 телевизија,	 филмови	
(изнајмување	филмови);	филмови	(производство	
на	филмови)	

(111) 16830 (151) 14/12/2009
(210) TM  2008/1653 (220) 30/10/2008
  (181) 30/10/2018
  (450) 28/02/2010
(732) МАГНАСКЕН дооел Скопје
 ул. Мито Хаџивасилев Јасмин бр.36, MK

(540) 
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(591)	 бела,	сива,	темно	сива,	црвена	и	црна
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 9	 	 апарати	 за	 наснимување,	 пренесување	
и	 репродукција	 на	 звук,	 слики	 и	 светлина,	
имено,	 фонографи,	 касетофони	 со	 можност	 за	
наснимување,	уреди	за	наснимување	на	компакт	
дискови,	 ДВД	 уреди	 за	 наснимување,	 видео	
рекордери,	радио	приемници,	неподвижни	камери,	
видео	камери,	радио	примопредаватели,	радио	и	
телевизиски	 предаватели,	 уреди	 за	 шифрирање	
и	 дешифрирање	 на	 звук,	 уреди	 за	 шифрирање	
и	 дешифрирање	 на	 видео	 записи,	 процесори	
и	 модеми	 за	 основен	 радиофреквентен	 опсег	
(опсег	 на	 модулациони	 фреквенции);	 апарати	
и	 инструменти	 за	 пренесување	 на	 податоци,	
сателитска	 комуникација	 и	 телекомуникација,	
имено,	телефонски,	сателитски	и	радиоприемници,	
предаватели	и	телефонски	слушалки	за	на	глава	
со	микрофон;	компјутерски	хардвер;	компјутерски	
програми	за	безжична	комуникација;	компјутерски	
„интерфејс”	 (работни	 површини),	 модеми	 и	
периферна	 опрема,	 која	 опфаќа	 печатари,	
глувчиња,	монитори,	 тастатури	 и	 „dongle”	 кабли;	
оптички	 апарати	 и	 инструменти,	 имено	 ласери;	
микроскопи	 со	можност	 за	 ласерско	 скенирање,	
леќи	засновани	на	електрична	контрола,	оптички	
уреди	 за	 читање;	 апарати	 и	 инструменти	
за	 набљудување	 на	 телекомуникациски	 и	
мрежи	 за	 пренесување	 на	 податоци,	 имено,	
покажувачи	 на	 состојбата	 на	 мрежата,	 аларми	
за	дојава	на	откажување	на	функциите,	софтвер	
за	 анализирање	 на	 мрежниот	 сообраќај;	
инсталациски	апарати	и	инструменти	за	мрежи	за	
пренесување	 на	 податоци	 и	 телекомуникациски	
мрежи,	 имено,	 телекомуникациски	 сервери;	
батерии	 и	 сродни	 електронски	 компоненти,	
вклучително	 и	 полначи,	 покажувачи	 н.а	 ниво	
на	 снага,	 прекинувачи;	 електрични	 и	 оптички	
кабли;	 електрични	 жици;	 телефонски	 базни	
станици;	радарска	опрема	составена	од	радарски	
приемници	 и	 предаватели;	 телевизиски	 и	 радио	
антени;	уреди	за	шифрирање	и	дешифрирање	на	
шифрирани	текстови	и	криптограми;	телевизиски	
апарати,	 имено,	 екрани,	 уреди	 за	 подесување	
на	 фреквенцијата,	 или	 приемници;	 електронски	
апарати	за	забава	кои	се	прилагодени	за	користење	
со	 телевизиски	приемници;	 игри	прилагодени	 за	
користење	 со	 телевизиски	 приемници,	 имено,	
компјутерски	 игри,	 компјутерски	 видео	 игри,	
контролни	 уреди	 (тастатури,	 монитори	 и	 сл.)	 за	
игри	и	џојстикови	(рачки	за	управување);	апарати	
за	 дојава	 на	 кражба,	 имено,	 звучни	 аларми;	
електрични	 амперметри;	 регистер	 каси;	 апарати	
за	 копирање,	 имено,	 машини	 за	фотокопирање;	
уреди	 за	 откривање	 дим,	 метал,	 радари	 и	
движење;	регулатори	за	електрично	осветление;	
електрични	 уреди	 за	 затворање,	 отворање	 и	
заклучување	на	врати;	електрични	инсталации	за	
далечинско	управување	на	индустриски	операции;	
електронски	 пенкала;	 уреди	 за	 шифрирање	
и	 магнетни	 шифрирани	 картички;	 машини	 за	
сметање,	 имено,	 сметачи;	 уреди	 за	 издавање	
бензин	опремени	со	броила,	за	бензински	станици;	

пумпи	 за	 гориво	 засновани	 на	 саморегулирање;	
заштитни	 шлемови;	 магнетни	 картички	 за	
идентификација;	 инструменти	 за	 нивелирање,	
имено,	 геометарски	 стапови;	 апарати	 за	 работа	
на	лифтови,	имено,	контролни	табли	за	лифтови;	
звучници;	 апарати	 за	 сигнализација	 за	 потреби	
на	 воената	 морнарица,	 имено,	 радио	 уреди	 за	
морска	 пловидба;	 броила	 за	 .паркиралишта;	
електронски	 плотери;	 електронски	 радио	 уреди;	
предаватели;	радио	и		телефонски	скали	(размер,	
опсег);	сигнални	ѕвона;	сигнални	табли,	светлечки;	
сирени;	електрични	приклучници;	сонари;	очила;	
апарати	 за	 автоматско	 управување	 на	 возила,	
имено,	 сензори	 за	 дојава	 (предупредување)	 на	
судар;	разводни	табли;	прекинувачи;	телефонски	
броила;	телефонски	апарати,	имено	телефонски	
слушалки	 (рачки),	 базни	 станици	 и	 приемници;	
предаватели;	 термостати;	 уред	 за	 автоматско	
издавање	 на	 билети;	 апарати	 за	 регистрирање	
на	 времето,	 имено,	 саати,	 часовници,	 атомски	
часовници;	 автоматски	 временски	 прекинувачи;	
електронски	 транзистори;	 апарати	 за	 гаснење	
пожар,	 имено,	 противпожарни	 апарати;	 уреди	
за	 дојава	 на	 пожар;	 апарати	 и	 инструменти	
за	 пренесување	 на	 податоци,	 сателитска	
комуникација	 и	 телекомуникација;	 опрема	 за	
обработка	на	податоци,	компјутери,	компјутерски	
програми,	 „интерфејс”	 (работни	 површини),	
модеми	 и	 периферна	 опрема;	 оптички	 апарати	
и	 инструменти;	 апарати	 и	 инструменти	 за	
набљудување	на	телекомуникациски	и	мрежи	за	
пренесување	на	податоци;	инсталациски	апарати	
и	 инструменти	 за	 мрежи	 за	 пренесување	 на	
податоци.	 и	 телекомуникациски	мрежи;	 батерии,	
електронски	 компоненти;	 електрични	 и	 оптички	
кабли;	електрични	жици;	апарати	за	канали	со	тесен	
и	широк	опсег;	базни	станици,	радарска	опрема,	
опрема	за	шифрирање,	опрема	за	криптографско	
запишување,	 опрема	 за	 прикажување,	 опрема	
за	 скенирање,	 антени,	 телевизиски	 апарати;	
апарати	 за	 забава	 што	 се	 прилагодени	 за	
користење	 со	 телевизиски	 приемници;	 игри	
прилагодени	 за	 користење	 со	 телевизиски	
приемници;	 видео	 рекордери,	 апарати	 што	 се	
активираат	 со	 метални	 пари,	 апарати	 за	 дојава	
на	кражба,	звучни	аларми,	електрични	арматури,	
камери,	 регистер	 каси;	 апарати	 и	 машини	 за	
копирање;	 детектори;	 регулатори;	 апарати	 за	
мерење	и	евиденција	на	растојанија;	електрични	
уреди	 за	 затворање,	 отворање	 и	 заклучување	
на	врати;	 електрични	инсталации	 за	далечинска	
контрола	 на	 индустриски	 операции;	 апарати	
за	 далечинска	 контрола;	 електронски	 пенкала;	
уреди	 за	 шифрирање	 и	 шифрирани	 картички;	
машини	за	сметање;	пумпи	за	издавање	бензин,	
за	бензински	станици,	пумпи	за	гориво	засновани	
на	саморегулирање;	заштитни	шлемови,	магнетни	
картички	 за	 идентификација,	 покажувачи,	
апарати	 за	 меѓусебна	 комуникација,	 геодетски	
инструменти,	 апарати	 за	 работа	 на	 лифтови,	
звучници,	 апарати	 за	 сигнализација	 за	 потреби	
на	воената	морнарица,	броила	за	паркиралишта,	
електронски	 плотери,	 покажувачи	 на	 притисок,	
радио	 уреди,	 предаватели,	 приемници,	
размери,	 сигнални	 ѕвона,	 сигнални	 табли,	

16830
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сирени,	 приклучници,	 сонари,	 очила;	 апарати	
за	 автоматско	 управување	 на	 возила;	 разводни	
табли,	 прекинувачи,	 таксиметри,	 телефонски	
апарати,	 испитни	 апарати,	 термостати,	 уреди	 за	
издавање	 билети,	 апарати	 за	 регистрирање	 на	
времето,	 временски	 прекинувачи,	 транзистори;	
уреди	за	следење	на	нивото	на	водата;	делови	и	
парчиња	за	сите	горенаведени	производи	
кл.	 16 	 брошури;	 весници,	 дневни	 весници,	
неделни	 весници,	 месечни	 изданија,	 годишни	
изданија,	 магазини;	 календари,	 календари	 на	
кои	им	се	кинат	листовите,	календари	/годишни/,	
каталози;	 корици	 за	 неповрзани	 списанија,	
листови	 /хартиени	производи/	обвивки	 /хартиени	
производи/	обвивки,	корици	/хартиени	производи/;	
обрасци,	 папки	 за	 документи;	 печатарски	 букви,	
печатарски	 производи,	 печатен	 материјал	 /пе–
чатници/,	 печатници	 /печатени	 работи/;	 	 плакати	
/постери/,	 проспекти,	 публикации,	 разгледници,	
регистри	 /книги/;	 рамки	 за	 сложување	
(печатарство),	саатници	(печатени	саатници)	/во–
зни	редови/,	хартија,	часописи	
кл. 42	 	 услуги	 на	 хостирање	 web	 страници,	
услуги	 на	 дизајнирање	 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	

(111) 16809 (151) 21/01/2010
(210) TM  2008/1655 (220) 31/10/2008
  (181) 31/10/2018
  (450) 28/02/2010
(732) PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC.
 680 North Lake Shore Drive, Chicago, Illinois 

60611, US
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје

(540) 

PLAYBOY

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 18	 	 кожа	 и	 имитација	 на	 кожа	 и	 производи	
изработени	 од	 овие	 материјали	 што	 не	 спаѓаат	
во	другите	класи;	крзна;	куфери	и	патнички	торби;	
чадори	 за	 сонце	 и	 дожд,	 стапови	 за	 одење;	
камшици,	сарачка	и	седларска	опрема;	сандаци/
сандаци	за	носење,	мали	торби	во	облик	на	вреќа,	
парчиња	сурова	кожа,	животински	кожи;	спортски/
лежерни	 торби,	 вклучително	 и	 ранци,	 големи	
цилиндрични	торби,	курирски	торби,	рачни	торби,	
торби	 од	 кожа	 и	 што	 не	 се	 од	 кожа	 за	 носење	
околу	појасот;	патни	торби,	вклучително	и	торби	
за	носење	облека,	патни	вреќи,	торби	за	носење	
со	меки	страни	и	за	багаж	(со	цврсти	и	меки	страни	
на	 тркалца);	 женски	 ташни/портмонеа,	 кожна	
галантерија,	 вклучително	 и	 машки	 портмонеа,	
футроли	 за	 картици	 (како	 што	 се	 возни	 карти/
возачки	 дозволи/кредитни	 картички),	 козметички	
торбички,	 футроли	 за	 клучеви;	 атлетски	 торби,	
торби	 за	 носење,	 врвки	 за	 животни,	 актовки,	
ранци,	 торби	 и	 вреќи	 за	 спортска	 облека,	 торби	
за	чадори,	портмонеа	за	хартиени	пари,	торби	за	
плажа,	чадори	за	сонце	за	плажа,	торбички	што	
се	носат	на	ременот,	портмонеа	на	преклоп,	торби	
за	 книги,	 торби	 за	 документи,	футроли	 за	 визит	
карти,	 стапови,	 платнени	 торби	 за	 купување,	
машки	портмонеа	за	картички,	женски	портмонеа	
за	 ситни	пари,	 торбички	 за	 талисман,	 облека	 за	
животни,	 предмети	 за	 облекување	 за	 домашни	
миленици,	 поголеми	 и	 помали	 чанти	 без	 рачки,	
женски	 портмонеа	 за	 метални	 пари,	 ѓердани	 за	
животни,	 празни	 несесери,	 празни	 козметички	
кутии,	 кутии	 за	 кредитни	 картички,	 торби	 за	
кратки	 патувања,	 футроли	 за	 документи,	 вреќи	
на	повлекување,	мали	торбички	што	се	врзуваат	
околу	 половината,	 свитливи	 торби	 за	 облека,	
торби	 за	 документи	 на	 преклоп,	 преработени	
крзна,	патнички	торби	за	облека,	торби	за	општа	
употреба	 за	 носење	 опрема	 за	 јога,	 чадори	 за	
голф,	 торби	 за	 спорт,	 чанти,	 женски	 портмонеа,	
машки	 портмонеа,	 торби	 за	 шапки	 што	 не	 се	
од	 хартија	 или	 картон,	 кожни	 торби	 за	 шапки,	
торби	 за	 пешачење,	 палки	 за	 пешачење,	 ранци	
за	 пешачење,	 стапови	 за	 пешачење,	 вреќи	 што	
се	 носат	 на	 колковите,	 синџири	 за	 клучеви	 од	
имитација	на	кожа,	торбички	за	клучеви,	кутии	за	
клучеви,	 вреќи	 за	 под	 глава,	 врвки	 за	 животни,	
торби	од	кожа,	од	PVC,	од	платно	и	од	имитација	
на	 кожа;	 вреќи	 од	 кожа	 или	 имитација	 на	 кожа	
(во	вид	на	пликоа	и	ќеси)	за	пакување	на	стоки,	
куфери,	 кожни	 кутии	 за	 чување	 честитки,	 кожни	
торби	за	документи,	кожни	касети,	кожни	футроли	
за	 клучеви,	 кожни	 ташни,	 ленти	 од	 кожа	 за	
клучеви,	 кожни	 вреќи,	 кожни	 женски	 портмонеа,	
кожни	 торби	 за	 купување,	 багаж	 и	 ковчези,	
етикети	 за	 багаж,	 празни	 торби	 за	 шминка,	
алки	 (нарилник)	 за	 животни,	 кутии	 за	 картички,	
немоторизирана	количка	за	багаж,	торби	за	преку	
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ноќ,	куфери	за	преку	ноќ,	чадори	за	сонце	дожд	
за	 на	 тераса,	 облека	 за	 домашни	 миленици,	
додатоци	 за	 ѓердани	 за	 домашни	 миленици,	
имено,	 панделки	 и	 приврзоци,	 вреќички	 во	
вид	 на	 џебови	 за	 чување	 книги,	 празни	 вреќи	 и	
торби	што	се	приврзуваат	за	ранци,	вреќички	за	
клучеви,	 непропустливи	 чадори	 за	 сонце,	 торби	
за	 седла,	 ученички	 торби	 за	 на	 рамо,	 празни	
торбички	 за	 бричење,	 торби	 за	 чевли,	 торби	
за	 на	 рамо,	 сувенирски	 торби,	 спортски	 торби,	
торби	за	лов,	ремени	за	чанти,	ремени	за	багаж,	
куфери	 за	 машки	 костуми,	 куфери,	 чадори	 за	
маси,	платнени	торби	за	купување,	кондуктерски	
вреќички,	футроли	за	вратоврски,	празни	торби	за	
лична	хигиена,	празни	футроли	за	лична	хигиена,	
празни	торби	за	алат,	чадори,	празни	футроли	во	
кои	се	чува	прибор	за	разубавување,	вреќи	што	се	
прицврстуваат	на	половината,	синџири	за	машки	
портмонеа,	 торби	 на	 тркалца,	 торби	 за	 вино,	
куфери	 за	 вино	 наменети	 за	 носење,	 торбички	
што	се	носат	околу	рачниот	зглоб	
кл.	20 	сандаци/сандаци	за	носење,	мали	торби	во	
облик	на	вреќа,	производи	од	дрво,	плута,	трска,	
рогозина,	 врбови	 прачки,	 рогови,	 коски,	 слонова	
коска,	 китова	 коска,	 школки,	 ќилибар,	 седеф,	
морска	 пена	 и	 замена	 за	 овие	 материјали,	 или	
од	 пластика;	 мебел;	 огледала;	 рамки	 за	 слики,	
пластични	 прстени	 за	 клучеви,	 рачни	 огледала,	
пластични	обрачи	за	завеси	за	туширање	и	палки,	
завеси	од	бамбус,	перничиња	за	капење,	столови	
за	плажа,	огласни	табли,	перничиња	за	столови,	
подлошки	 за	 столови,	 држачи	 за	 закачување,	
чивилуци,	пластични	капаци	за	садови,	даски	од	
плута,	 шишиња	 од	 плута,	 закачалки	 за	 завеси,	
украсни	 перничиња,	 столици	 за	 палуба,	 украсни	
завеси	од	перли,	украсни	плочки	за	ѕид,	витрини	
за	изложување,	стативи	за	изложување,	кревети	
за	 домашни	 миленици,	 пластични	 стопери	 за	
врата,	дрвени	стопери	за	врата,	рачки	 за	фиоки	
од	 пластика	 или	 дрво,	 плута,	 трска,	 рогозина,	
врбови	 прачки,	 рогови,	 коски,	 слонова	 коска,	
китова	 коска,	 школки,	 ќилибар,	 седеф,	 морска	
пена	 и	 замена	 за	 сите	 овие	материјали,	 сламки	
за	пиење,	платнени	фигурички,	лепези	 за	лична	
употреба,	 фигурички	 од	 коски,	 слонова	 коска,	
гипс,	 пластика,	 восок	 или	 дрво,	 канцелариски	
каси	 за	 сместување	 документи,	 штитници	 за	
камини,	 скроени	 платнени	 прекривки	 за	 мебел,	
фиксирани	 неметални	 ормари	 за	 сместување	
крпи,	 рамки	 за	 уметнички	 слики,	 топки	 за	 во	
градина,	пластични	украси	за	пакување	подароци,	
рачни	ладала,	закачки	за	облека,	пластични	кутии	
за	сместување	шапки,	закачки	за	шапки,	стативи	
за	шапки,	неметални	плочки	за	идентификација,	
перничиња	 што	 може	 да	 се	 надувуваат,	
ормарчиња	 за	 клучеви,	 неметални	 држачи	 за	
клучеви,	неметални	сандачиња	за	пошта,	полици	
за	сместување	часописи,	манекенски	кукли,	маси	
за	 масажа,	 метални	 стативи	 за	 изложување,	
рамки	за	огледала,	синџири	за	клучеви	што	не	се	
од	метал	и	кожа,	неметални	кошници	за	отпадоци,	
неметални	тапи	за	шишиња,	неметални	плочки	за	
кучиња,	 неметални	 рачки	 за	 врата,	 неметални	
држачи	за	клучеви,	неметални	прстени	за	клучеви,	
неметални	 трофеи,	 неметални	 покажувачи	

на	 ветер,	 неметални	 стопери	 за	 шишиња,	
неметални	затворачи	за	садови,	хартиени	рамки	
за	фотографии,	хартиени	рамки	за	слики,	украси	
за	 прослави	 од	 пластика,	 сандаци	 за	 домашни	
миленици,	 перници	 за	 домашни	 миленици,	
мебел	 за	 домашни	 миленици,	 рамки	 за	 слики	
од	 скапоцен	 материјал,	 кутивчиња	 за	 лекови	
од	 скапоцен	 материјал,	 перници,	 полици	 за	
растенија,	стативи	за	растенија,	пластични	кутии,	
пластични	 украси	 за	 торта,	 пластични	 картички	
за	клучеви,	пластични	сандаци,	пластични	рачки	
за	врата,	пластични	постави	за	фиоки,	пластични	
закачки,	 пластични	 приврзоци	 за	 клучеви,	
пластични	 синџирчиња	 за	 клучеви,	 пластични	
прстени	за	клучеви,	пластични	етикети	за	клучеви,	
пластични	 капаци,	 пластични	 беџови	 со	 имиња,	
иновативни	 пластични	 таблички	 за	 автомобили,	
пластични	табли	со	штипки,	пластични	знаменца,	
пластични	 кутивчиња	 за	 лекови,	 пластични	
скулптури,	пластични	натписи,	пластични	капаци	
за	 кутии	 за	 хартиени	 шамичиња,	 куќички	 за	
играње	 на	 домашни	 миленици,	 фигурички	 од	
глинен	 полимер,	 подвижни	 кревети	 за	 домашни	
миленици,	 подвижни	 куќички	 за	 домашни	
миленици,	полици	за	садови,	столбови	за	чешање,	
перничиња	 за	 седишта,	 шипки	 за	 завеси	 за	
туширање,	обрачи	за	завеси	за	туширање,	вреќи	
за	спиење,	статуи,	мали	статуи,	стопери	од	плута	
или	имитација	 на	 плута,	 полици	 за	 сместување,	
полици	за	вратоврски,	полици	за	крпи,	стативи	за	
крпи,	стативи	за	чадори,	ѕидни	плочки	од	пластика	
или	дрво,	ролетни,	полици	за	вино,	дрвени	кутии,	
дрвени	 сандаци,	 дрвени	 рачки	 за	 врата,	 дрвени	
натписи,	уметнички	дела	(од	дрво,	восок,	гипс	или	
пластиката)	

(111) 16810 (151) 21/01/2010
(210) TM  2008/1671 (220) 03/11/2008
  (181) 03/11/2018
  (450) 28/02/2010
(732) Македонски Телеком АД - Скопје
 Орце Николов бб, општина Центар, Скопје, MK
(540) 

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

кл.	38 	телкомуникации	

(111) 16874 (151) 21/01/2010
(210) TM  2008/1707 (220) 11/11/2008
  (181) 11/11/2018
  (450) 28/02/2010
(732) УСА МАК Компјутерс, Скопје
 бул. Маркс и Енгелс бр. 1, 1000  Скопје, MK 
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16836

(540) 

(591)	 црвена,	сина,	жолта	и	црна
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	35  услуги	при	продажба	на	големо	и	мало	на	
производи	од	информатика	
кл.	41  образовни	услуги	во	информатиката	
кл.	 42  анализа,	 планирање,	 дизајн	 и	 импле–
ментација	на	информатички	системи	

(111) 16835 (151) 21/01/2010
(210) TM  2008/1719 (220) 14/11/2008
  (181) 14/11/2018
  (450) 28/02/2010
(732) RAD Neurim Pharmaceuticals EEC Ltd.
 6 Fortuna Court, Calleva Perk Aldermaston, 

Berkshire RG7 8UB, UK
(740)	 ГАВРИЛОВСКА	 АЛЕКСАНДРА,	 адвокат	 бул.	

Партизански	одреди	бр.103/26	1000	Скопје
(540) 

CIRCADIN

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	5  фармацевтски	препарати	

(111) 16811 (151) 21/01/2010
(210) TM  2008/1789 (220) 28/11/2008
  (181) 28/11/2018
  (450) 28/02/2010
(732) ТП ВЕНЕЦИА ДИВА 
 бул. Партизански одреди бр. 37, 1000 Скопје , 

MK
(740)	 ГАВРИЛОВСКА	 АЛЕКСАНДРА,	 адвокат	 бул.	

Партизански	одреди	бр.103/26	1000	Скопје
(540) 

(591)	 светло	сива,	темно	сива,	црвена	и	црна
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	43	 	 кафулиња,	 кафетерии,	 кафеани,	 гостил–
ници,	ресторани,	услуги	за	подготвување	храна	и	
пијалаци,	клубови,	ноќни	клубови	

(111) 16812 (151) 21/01/2010
(210) TM  2008/1829 (220) 02/12/2008
  (181) 02/12/2018
  (450) 28/02/2010

(732) Друштво за производство, проектирање, 
обезбедување, одржување и др. ДИМАЛ 
СЕКЈУРИТИ експорт-импорт ДООЕЛ

 бул. Партизански одреди бр. 64/Б3-I 3M Скопје, 
MK

(740)	 ДАРКО	 ЈАНКУЛОВСКИ,	 АДВОКАТ	 бул.	 Крсте	
Мисирков	бр.13/2,	1000,	Скопје

(540) 

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

кл.	9	 	апарати	и	инструменти:	научни,	поморски,	
геодетски,	 фотографски,	 кинематографски,	
оптички,	 за	 вагање,	 за	 мерење,	 сигнализација,	
контрола	 (инспекција),	 спасување	 и	 настава;	
апарати	 и	 инструменти	 за	 спроведување,	
вклучување,	 трансформирање,	 акумулирање,	
регулирање	или	контролирање	на	електрицитетот;	
апарати	 за	 снимање,	 пренос	 и	 репродукција	 на	
звук	 или	 слика,	 магнетски	 носачи	 на	 податоци,	
дискови	 за	 снимање,	 автоматски	 машини	 и	
механизми	 за	 апаратите	 што	 се	 активираат	 со	
монети	 или	 жетони,	 регистар	 каси,	 машини	 за	
сметање	 и	 опрема	 за	 обработка	 на	 податоци	 и	
компјутери,	апарати	за	гаснење	пожар	
кл. 37  градежни	 конструкции;	 поправки;	 инста–
лациски	услуги	
кл.	42  научни	и	технолошки	услуги	и	истражувања	
и	 планирања	 што	 се	 однесуваат	 на	 истите;	
услуги	 за	 индустриски	 анализи	 и	 истражувања;	
проектирање	и	развој	на	компјутерски	хардвер	и	
софтвер	
кл.	 45 	 правни	 услуги;	 безбедносни	 услуги	 за	
заштита	 на	 имот	 и	 лица;	 лични	 и	 општествени	
услуги	што	ги	даваат	трети	лица	за	задоволување	
на	потребите	на	поединци

(111) 16836 (151) 21/01/2010
(210) TM  2008/1833 (220) 03/12/2008
  (181) 03/12/2018
  (450) 28/02/2010
(732) BPB United Kingdom Limited
 Aldwych House, 81 Aldwych, London WC2B 4HQ, 

UK
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ		Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(540) 

BLADERUNNER

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	8		рачни	алати;	делови	и	опрема	за	претходно	
наведените	производи	
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16813

(111) 16813 (151) 21/01/2010
(210) TM  2008/1841 (220) 05/12/2008
  (181) 05/12/2018
  (450) 28/02/2010
(732) Друштво за производство услуги и трговија на 

големо и мало ПРИНЦЕ ЕНТЕРПРАЈС ДООЕЛ 
експорт-импорт

 ул. Лазар трповски бр. 88 Скопје, MK
(540) 

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

кл.	 35	 	 рекламирање,	 водење	 на	 работењето,	
управување	со	работата,	канцелариски	работи	
кл.	41 	образовни	услуги,	обука,	забава,	спортски	
и	културни	активности	
кл.	43 	услуги	за	обезбедување	храна	и	пијалаци;	
привремено	сместување	

(111) 16814 (151) 21/01/2010
(210) TM  2008/1842 (220) 05/12/2008
  (181) 05/12/2018
  (450) 28/02/2010
(732) ДПТУ АЛФА ТРАВЕЛ ДОО увоз-извоз Скопје
 ул. Мито Хаџивасилев-Јасмин 24 Скопје - 

Центар, MK
(540) 

(591)	 темно	сина,	светло	сина	и	златна
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 39 	 транспортни	 услуги	 и	 организирање	
патувања	

(111) 16837 (151) 21/01/2010
(210) TM  2008/1853 (220) 05/12/2008
  (181) 05/12/2018
  (450) 28/02/2010
(732) ТОДОРЧЕ КОЦЕВ
 бул.”Јане Сандански” 5/1-14, 1000 Скопје, MK
(740)	 Адвокатско	 друштво	 ДЕ	 ЛЕГЕ	 Калеска	 и	

Цветановска	 бул.	 Кочо	 Рацин	 бр.14-6/6,	 1000,	
Скопје

(540) 

АРХИСТИЛ

(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	

(111) 16838 (151) 21/01/2010
(210) TM  2008/1854 (220) 05/12/2008
  (181) 05/12/2018
  (450) 28/02/2010
(732) ТОДОРЧЕ КОЦЕВ
 бул.”Јане Сандански” 5/1-14, 1000 Скопје, MK
(740)	 Адвокатско	 друштво	 ДЕ	 ЛЕГЕ	 Калеска	 и	

Цветановска	 бул.	 Кочо	 Рацин	 бр.14-6/6,	 1000,	
Скопје

(540) 

КОНЗИЛИУМ

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	35  огласување,	водење	на	работење,	управу–
вање	со	работи,	канцелариски	работи	
кл.	41 	образовни	услуги,	подготвување	настава,	
забава,	спортски	и	културни	активности	

(111) 16839 (151) 21/01/2010
(210) TM  2008/1856 (220) 05/12/2008
  (181) 05/12/2018
  (450) 28/02/2010
(732) ТОДОРЧЕ КОЦЕВ
 бул.”Јане Сандански” 5/1-14, 1000 Скопје, MK
(740)	 Адвокатско	 друштво	 ДЕ	 ЛЕГЕ	 Калеска	 и	

Цветановска	 бул.	 Кочо	 Рацин	 бр.14-6/6,	 1000,	
Скопје

(540) 

КЛАСЈЕ

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	35  огласување,	водење	на	работење,	управу–
вање	со	работи,	канцелариски	работи	
кл.	41 	образовни	услуги,	подготвување	настава,	
забава,	спортски	и	културни	активности	

(111) 16831 (151) 21/01/2010
(210) TM  2008/1869 (220) 11/12/2008
  (181) 11/12/2018
  (450) 28/02/2010
(732) Друштво за туризам и услуги ЗИП ТРАВЕЛ 

ДОО Скопје
 ДТЦ Мавровка лам.Ц 3/2, Скопје, MK
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(740)	 Адвокатско	 друштво	 ДЕ	 ЛЕГЕ	 Калеска	 и	
Цветановска	 бул.	 Кочо	 Рацин	 бр.14-6/6,	 1000,	
Скопје

(540) 

(591)	 маринско	сина	и	жолта
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 35 	огласување,	водење	на	работење,	управу–
вање	со	работи,	канцелариски	работи	
кл.	41 	образовни	услуги,	подготвување	настава,	
забава,	спортски	и	културни	активности	

(111) 16888 (151) 12/01/2010
(210) TM  2008/1871 (220) 11/12/2008
  (181) 11/12/2018
  (450) 28/02/2010
(732) Трговско Друштво Геопром-Мирослав ДООЕЛ 

Скопје
 Сава Ковачевиќ 17-2/2 P.O. Box 226 1000 Скопје, 

MK
(540) 

(591)	 црно-бел
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	5 	фармацевтски	препарати	

(111) 16828 (151) 21/01/2010
(210) TM  2008/1872 (220) 11/12/2008
  (181) 11/12/2018
  (450) 28/02/2010
(732) Трговско Друштво Геопром-Мирослав ДООЕЛ 

Скопје
 Сава Ковачевиќ 17-2/2 P.O. Box 226 1000 Скопје, 

MK
(540) 

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

кл.	5 	фармацевтски	препарати	-	сирупи	за	деца	

(111) 16815 (151) 21/01/2010
(210) TM  2008/1873 (220) 12/12/2008
  (181) 12/12/2018
  (450) 28/02/2010
(732) Друштво за градежништво и услуги СОРАВИА 

ИНВЕСТ ДОО Скопје
 ул. Кеј 13-ти Ноември бр. 14/2-6 Скопје, MK
(740)	 АДВОКАТСКО	 ДРУШТВО	 КНЕЗОВИЌ	 И	

СОРАБОТНИЦИ	СКОПЈЕ		Вељко	Влаховиќ,	бр.4-
2/3	Скопје

(540) 

SORAVIA CENTER

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	35 	 огласување,	водење	на	работење,	упра–
вување	со	работи,	канцелариски	работи	
кл.	36 	 осигурување,	финансиски	 работи,	моне–
тарни	работи,	работи	поврзани	со	недвижен	имот	
кл.	37		градежни	конструкции;	поправки;	инстала–
циски	услуги	

(111) 16816 (151) 21/01/2010
(210) TM  2008/1874 (220) 12/12/2008
  (181) 12/12/2018
  (450) 28/02/2010
(732) Друштво за градежништво и услуги СОРАВИА 

РИСОРТ ДОО Скопје
 ул. Кеј 13-ти Ноември бр. 14/2-6 Скопје, MK
(740)	 АДВОКАТСКО	 ДРУШТВО	 КНЕЗОВИЌ	 И	

СОРАБОТНИЦИ	СКОПЈЕ	Вељко	Влаховиќ,	бр.4-
2/3	Скопје

(540) 

SORAVIA RESORT

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	35 	 огласување,	водење	на	работење,	упра–
вување	со	работи,	канцелариски	работи	
кл.	36 	 осигурување,	финансиски	 работи,	моне–
тарни	работи,	работи	поврзани	со	недвижен	имот	
кл.	 37 	 градежни	 конструкции;	 поправки;	 инста–
лациски	услуги	
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(111) 16817 (151) 21/01/2010
(210) TM  2008/1878 (220) 15/12/2008
  (181) 15/12/2018
  (450) 28/02/2010
(732) ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД ПРИЛЕП
 ул. „ЦАНЕ КУЗМАНОСКИ„ бр. 1 Прилеп, MK
(540) 

ЗЛАТЕН ДАБ

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 32 	 пиво,	 минерална	 и	 сода	 вода	 и	 други	
безалкохолни	 пијалаци,	 пијалаци	 од	 овошје	 и	
овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалаци	
кл.	33  алкохолни	пијалаци	(освен	пиво)	

(111) 16818 (151) 21/01/2010
(210) TM  2008/1879 (220) 15/12/2008
  (181) 15/12/2018
  (450) 28/02/2010
(732) ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД ПРИЛЕП
 ул. „ЦАНЕ КУЗМАНОСКИ„ бр. 1 Прилеп, MK
(540) 

КРАЛИ МАРКО

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 32	 	 пиво,	 минерална	 и	 сода	 вода	 и	 други	
безалкохолни	 пијалаци,	 пијалаци	 од	 овошје	 и	
овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалаци	
кл.	33 	алкохолни	пијалаци	(освен	пиво)	

(111) 16878 (151) 21/01/2010
(210) TM  2008/1883 (220) 15/12/2008
  (181) 15/12/2018
  (450) 28/02/2010
(732) MINRAD Inc. 
 3950 Schelden Circle, Bethlehem PA, 18017, US
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ	

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540) 

SOJOURN

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 5	 	 фармацевтски	 и	 ветеринарни	 препарати;	
фармацевтски	производи	

 

(111) 16819 (151) 21/01/2010
(210) TM  2008/1884 (220) 15/12/2008
  (181) 15/12/2018
  (450) 28/02/2010
(300)	 77/601,048		27/10/2008		US
(732) Red.com, Inc.
 20291 Valencia Circle Lake Forest, California 

92630, US
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ	 

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540) 

DSMC

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	9  модуларни	системи	за	камера	и	додатоци,	
што	се	продаваат	поединечно	или	во	целина,	а	се	
состојат	од	камери,	леќи	за	камери,	електронски	
визири,	 модули	 за	 процесирање,	 модули	 за	
слики,	 флеш	 мемориски	 картички,	 електронска	
мемории,	 хард	 драјвови	 за	 видео	 рекордери,	
видео	монитори	и	рамни	 (флет)	дисплеј	 екрани,	
сите	за	употреба	во	создавање,	чување,	достава,	
ракување,	 снимање,	 плеј	 бек	 или	 гледање	 на	
видео,	 музички,	 графички,	 фото,	 аудио,	 текст,	
мултимедиа	

(111) 16879 (151) 21/01/2010
(210) TM  2008/1896 (220) 17/12/2008
  (181) 17/12/2018
  (450) 28/02/2010
(732) Друштво за производство, трговија и услуги 

ВИПРО ДООЕЛ
 Моински пат бб, 1480 Гевгелија, MK
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(540) 

SANDOMATO

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	29	 	конзервирано,	сушено	и	варено	овошје	и	
зеленчук,	концентрат	од	домати	
кл.	30		кечап	(сос),	концентрат	од	домати	
кл.	32		безалкохолни	пијалaци/сокови	од	домати	

(111) 16820 (151) 21/01/2010
(210) TM  2008/1898 (220) 17/12/2008
  (181) 17/12/2018
  (450) 28/02/2010
(732) PHARMASCIENCE INC.
 6111 Royalmount Avenue 100, Montreal Quebec 

H4P 2T4, CA
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(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ	 
Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје

(540) 

PMS

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 5  фармацевтски	 и	 ветеринарни	 препарати;	
фармацевтки	производи	

(111) 16829 (151) 21/01/2010
(210) TM  2008/1904 (220) 18/12/2008
  (181) 18/12/2018
  (450) 28/02/2010
(732) Друштво за трговија на спортска опрема, 

услуги и спортски инженеринг СПОРТ М 
експорт-импорт Скопје

 ул. КЕЈ 13 Ноември бр. ГТЦ -  локал 197 Скопје, 
MK

(540) 

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 35	 	 услуги	 при	 продажба	 на	 големо	 и	 мало	
со	текстил,	обувки,	предмети	од	кожа	и	спортска	
опрема	

(111) 16833 (151) 21/01/2010
(210) TM  2008/1906 (220) 18/12/2008
  (181) 18/12/2018
  (450) 28/02/2010
(732) Друштво за  трговија,производство и услуги 

„ЕMONA BRAND” ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
 ул. Виргино бр. 89 Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540) 

(591)	 бела,	 жолта,	 светло	 и	 темно	 зелена,	 црвена,		
светло	и	темно	сина,	кафена	и	црна

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	30 	цејлонски	чај	
кл.	43 	услуги	за	подготвување	храна	и	пијалаци,	
привремено	сместување	

(111) 16821 (151) 21/01/2010
(210) TM  2008/1915 (220) 22/12/2008
  (181) 22/12/2018
  (450) 28/02/2010
(732) Друштво за реклама и издаваштво АМПТЕАМ 

ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
 ул. Ангел Димовски бр. 8/1-16, Скопје, MK
(540) 

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

кл.	 16  хартија,	 картон	 и	 производите	 што	
не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	 печатени	
работи,	 книговезнички	 материјал,	 фотографии,	
канцелариски	материјал,	материјал	 за	 пакување	
што	не	се	опфатени	со	другите	класи,	печатарски	
букви	клишиња	

(111) 16889 (151) 13/01/2010
(210) TM  2008/1925 (220) 23/12/2008
  (181) 23/12/2018
  (450) 28/02/2010
(732) Друштво за туризам и услуги АМСМ УСЛУГИ 

ТУРС ДОО Скопје
 ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр. 51 - 

Скопје, MK
(540) 

(591)	 жолта,	црна,	темно	и	светло	сина
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	39 	организирње	патувања	
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(111) 16890 (151) 13/01/2010
(210) TM  2008/1926 (220) 23/12/2008
  (181) 23/12/2018
  (450) 28/02/2010
(732) Друштво за услуги и трговија на мало со 

моторни горива АМСМ УСЛУГИ ПЕТРОЛ ДОО - 
Скопје

 ул. „Лазо Трповски” бб, Скопје, MK
(540) 

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

кл.	35  услуги	при	продажба	на	нафтени	деривати	
на	мало	

(111) 16891 (151) 13/01/2010
(210) TM  2008/1927 (220) 23/12/2008
  (181) 23/12/2018
  (450) 28/02/2010
(732) Друштво за промет и услуги  АМСМ ИСПИТЕН 

ЦЕНТАР ОБУКА ДОО увоз-извоз ВЕЛЕС
 Моша Пијаде бб - Велес, MK
(540) 

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

кл.	41  образовна	услуга	(испитен	центар)	

(111) 16892 (151) 13/01/2010
(210) TM  2008/1928 (220) 23/12/2008
  (181) 23/12/2018
  (450) 28/02/2010
(732) Друштво за проемт и услуги АМСМ ИСПИТЕН 

ЦЕНТАР ДОЕЛ увоз-извоз Скопје
 ул. Иво Рибар Лола бр. 51 Центар Скопје, MK
(540) 

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

кл.	41		образовна	установа	(испитен	центар)	

(111) 16893 (151) 13/01/2010
(210) TM  2008/1929 (220) 23/12/2008
  (181) 23/12/2018
  (450) 28/02/2010
(732) Друштво за услуги за оцена на сообразност 

АМСМ УСЛУГИ - ХОМОЛОГАЦИЈА ДОЕЛ-Скопје
 ул. Лазо Трповски бб - Скопје, MK
(540) 

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

кл. 42  хомологација	на	моторни	возила	

(111) 16822 (151) 21/01/2010
(210) TM  2008/1931 (220) 24/12/2008
  (181) 24/12/2018
  (450) 28/02/2010
(732) Друштво за производство, трговија и услуги 

„ВИА-ЧОК” доо експорт-импорт
 ул. М. Тито вв. Тетово, MK
(540) 

(591)	 сина	и	бела
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 30  кафе,	 чај,	 какао,	 шеќер,	 ориз,	 тапиока,	
саго,	 замена	 за	 кафе,	 брашно	 и	 проиаводи	 од	
жита,	леб,	тесто	за	слатки	слатки,	сладолед,	мед,	
меласа;	 квасец,	 прашок	 за	 печење,	 сол,	 сенф;	
оцет,	сосови	/како	мирудии/;	мирудии,	мраз	

(111) 16823 (151) 21/01/2010
(210) TM  2008/1934 (220) 24/12/2008
  (181) 24/12/2018
  (450) 28/02/2010
(732) Acer Incorporated Representative: J.T. Wang
 7F. No.137, Sec.2, Chien Kuo N. Rd., Taipei Taiwan 

R.O.C., TW
(740)	 БИНПРО	 ДООЕЛ	 СКОПЈЕ	 ул.	 ‘’Ленинова’’	

бр.15а-13,	1000,	Скопје
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(540) 

(591)	 -
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	9  печатар,	ласерски	печатар,	инк	џет	печатар,	
мултифункционален	и	„се	во	еден”	печатар,	делови	
за	 сите	 горенаведени	 производи;	 електронски	
рачни	уреди	за	безжичен	прием	и/или	трансмисија	
на	 податоци	 кои	 го	 овозможуваат	 корисникот	
да	 води	 сметка	 или	 управува	 со	 персонални	
информации	 и	 кои	 може	 и	 исто	 така	 да	 има	
капацитет	да	емитува	и	прима	 звучна,	 сликовна	
и	видео	комуникација;	софтвер	за	сихронизација	
на	 податоци	 помеѓу	 мобилна	 безжична	 станица	
или	 единица	 и	 фиксна	 или	 мобилна	 безжична	
станица	или	единица	и	софтвер	кои	овозможува	и	
обезбедува	еднонасочна	и	двонасочна	безжична	
поврзаност	 со	 податоци;	 преносни	 дигитални	
електронски	 уреди	 и	 софтвер	 поврзан	 со	 нив,	
рачни	 електронски	 уреди	 за	 безжичен	 прием	
и/или	 трансмисија	 на	 податоци;	 софтвер	 за	
пренасочување	 на	 пораки,	 е-маил,	 и/или	 други	
податоци	 од	 персонален	 компјутер	 или	 сервер	
до	 еден	 или	 повеќе	 рачни	 електронски	 уреди;	
компјутерски	 софтвер	 и	 програм	 за	 раководење	
и	работа	со	безжична;	телекоиуникациски	уреди;	
компјутерски	 софтвер	 за	 пристап,	 пребарување,	
индексирање	 и	 повраток	 на	 информации	 и	
податоци	 од	 глобални	 компјутерски	 мрежи	 и	
глобални	комуникациски	мрежи,	и	за	пребарување	
и	 навигација	 низ	 веб-страници	 на	 наведените	
мрежи;	 компјутерски	 софтвер	 за	 праќање	 и	
прием	 на	 кратки	 пораки	 и	 електронска	 пошта	 и	
за	 филтрирање	 нетекстуални	 информации	 од	
податоци;	рачни	електронски	уреди	за	податочна,	
звучна,	сликовна	и	видео	комуникација;	софтвер	
за	компјутерски	игри	за	мобилни	рачни	телефони;	
софтвер	 за	 електронски	 игри	 за	 мобилни	 рачни	
телефони	

(111) 16861 (151) 21/01/2010
(210) TM  2008/1935 (220) 22/12/2008
  (181) 22/12/2018
  (450) 28/02/2010
(732) ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА 

ИНДУСТРИЈА АЛКАЛОИД АД - Скопје 
 Бул. „Александар Македонски„ бр. 12, 1000 

Скопје, MK
(540) 

CEFAZ

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	5  фармацевтски	препарати	
 

(111) 16832 (151) 21/01/2010
(210) TM  2008/1942 (220) 25/12/2008
  (181) 25/12/2018
  (450) 28/02/2010
(732) Друштво за производство промет и услуги 

Млечен Ресторан ВЕГЕРА ДООЕЛ увоз-извоз 
Скопје

 ул.Васил Ѓоргов бр.11, 1000 Скопје, MK
(540) 

(591)	 жолта,	бела	и	темно	црвена
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 30	 	 производи	 од	 брашно	 и	 жита,	 леб,	
производи	од	тесто	и	слатки	
кл.	35		услуги	при	предажба	на	мало	и	големо	со	
производи	од	брашно	и	жита,	леб	и	производи	од	
тесто	и	слатки	
кл.	43		услуги	за	подготвување	храна	и	пијалаци,	
привремено	сместување	

(111) 16880 (151) 21/01/2010
(210) TM  2008/1946 (220) 25/12/2008
  (181) 25/12/2018
  (450) 28/02/2010
(732) Друштво за производство, трговија и услуги 

Аутомобиле СК ДОО експорт импорт Скопје 
 ул. Скупи бб 1000 Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540) 

AUTOMOBILE SK

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 35  огласување,	водење	на	работење,	управу–
вање	со	работи,	канцелариски	работи,	увоз-извоз	
кл.	37  поправки,	инсталациски	услуги	
кл.	39  транспортни	услуги	

(111) 16824 (151) 21/01/2010
(210) TM  2008/1965 (220) 31/12/2008
  (181) 31/12/2018
  (450) 28/02/2010
(732) Burling Limited
 P.O. Box 71 Craigmuir Chambers, Road Town, 

TORTOLA , VG
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(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	
СКОПЈЕ	Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје

(540) 

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	18  кожа	и	имитација	на	кожа	и	производите	од	
нив	што	не	се	опфатени	со	другите	класи,	кожа	од	
животни,	куфери	и	патни	торби,	чадори	за	дожд	и	
за	сонце	и	стапови	за	одење,	камшици	и	сарачки	
производи	
кл.	25  облека,	обувки	и	капи	
кл.	35	 	огласувае;	водење	на	работење;	управу–
вање	со	работи;	канцелариски	работи	

(111) 16843 (151) 21/01/2010
(210) TM  2009/4 (220) 08/01/2009
  (181) 08/01/2019
  (450) 28/02/2010
(732) Kiss Nail Products, Inc.
 57 Seaview Blvd. Port Washington, New York , US
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(540) 

BROADWAY NAILS

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	8	 	средства	за	маникир	и	педикир;	турпии	за	
нокти;	 направи	 за	 сечење	 нокти;	 пробојниции	
(punchers)	за	нокти;	бушалки	за	нокти;	ножички	за	
кутикули;	пинцети;	средства	за	обликување		нокти	
и	средства	за	уметнички	апликации	на	ноктите	

(111) 16844 (151) 21/01/2010
(210) TM  2009/5 (220) 08/01/2009
  (181) 08/01/2019
  (450) 28/02/2010
(732) Kiss Nail Products, Inc.
 57 Seaview Blvd. Port Washington, New York , US

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

(540) 

BROADWAY NAILS

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	21		прибори	за	третирање	нокти	на	прстите	на	
рацете	и	нокти	на	прстите	на	нозете,	имено	четки	

(111) 16845 (151) 21/01/2001
(210) TM  2009/6 (220) 08/01/2009
  (181) 08/01/2019
  (450) 28/02/2010
(732) Kiss Nail Products, Inc.
 57 Seaview Blvd. Port Washington, New York , US
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(540) 

BROADWAY NAILS

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 3  производи	 за	 нега	 на	 ноктите,	 имено	
вештачки	нокти	за	прсти	на	раце	и	ножни	прсти,	
лепила	 за	 вештачки	 нокти,	 отстранувач	 на	
лепила	за	вештачки	нокти,	зацврстувач	за	нокти,	
заптивач	 (ѕеаlег)	 за	 нокти,	 заштитник	 за	 нокти,	
сетови	за	лакирање	нокти,	сетови	за	обликување	
на	акрилни	нокти,	сетови	за	уметност	на	ноктите;	
продукти	 за	 зголемување	 на	 ноктите,	 имено,	
налепници	 (decals)	 за	 нокти,	 сјај	 (светки)	 (glitter)	
за	 нокти,	 приврзоци	 (charms)	 за	 нокти,	 висечки	
прврзоци	(dangles)	за	нокти	и	разновиден	печатен	
материјал	 којшто	 може	 да	 биде	 залепен	 на	
ноктот,	а	којшто	го	разубавува	и	декорира	ноктот;	
козметика	во	бои;	маскара,	препарати	 за	боење	
коса,	смирна	(emery	boards)	нанесена	на	табли	за	
стружење	нокти	

(111) 16894 (151) 13/01/2010
(210) TM  2009/10 (220) 12/01/2009
  (181) 12/01/2019
  (450) 28/02/2010
(732) APAVE GROUPE (OU GAPAVE)
 191 rue de Vaugirard, 75015 Paris, FR
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540) 

АPAVE

(551)	 индивидуална
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(510,	511)
кл.	9		апарати	и	инструменти:	научни	(различни	од	
медицински),	 поморски,	 геодетски,	фотографски,	
кинематографски,	 оптички,	 за	 вагање,	 за	
мерење,	 сигнализација,	 контрола	 (инспекција),	
спасување	и	настава;	апарати	и	инструменти	 за	
спроведување,	 вклучување,	 трансформирање,	
акумулирање,	 регулирање	 или	 контролирање	
на	алектрицитет;	 апарати	 за	 снимање,	 пренос	и	
репродукција	на	звук	или	слика;	магнетски	носачи	
на	 податоци,	 дискови	 за	 снимање	 или	 оптички	
дискови,	дискети;	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;	 софтвери	 за	 игри;	
софтвери	 (програми	 за	 снимање);	 периферни	
уреди	 за	 компјутери;	 електрични	 акумулатори;	
детектори;	 електрични	 жици;	 електрични	 релеи;	
костими,	ракавици	или	маски	за	нуркање;	облека	
за	заштита	од	несреќи	на	работа,	зрачење	и	оган;	
уреди	за	 заштита	за	лична	употреба	од	несреќи	
при	 работа;	 очила	 (оптика);	 оптички	 производи;	
футроли	за	очила;	дијагностички	апарати	кои	не	
се	 за	 медицинска	 употреба;	 паметни	 картички	
(smart	 cards)	 или	 микропроцесорски	 картички,	
сигурносни	церади	
кл.	16		печатени	работи;	книговезнички	материјал;	
фотографии;	канцелариски	материјал,	лепила	за	
канцелариска	 и	 куќна	 употреба;	 материјали	 кои	
ги	користат	уметниците;	сликарски	четки;	машини	
за	 пишување	 и	 канцелариски	 прибор	 (освен	
мебелот);	 материјали	 за	 обука	 и	 настава	 (освен	
апарати);	 печатарски	 букви;	 клишиња;	 хартија;	
картон;	 кутии	 од	 картон	 или	 хартија;	 постери;	
албуми;	 карти;	 книги;	 весници;	 проспекти;	
брошури;	 календари;	 прибор	 за	 пишување;	
литографски	или	гравирани	уметнички	предмети;	
слики	 (врамени	 или	 не);	 аквариуми	 за	 станови;	
водени	боици;	кројки	за	фустани;	цртежи;	прибор	
за	 цртање;	 хартиени	 марамчиња;	 бришачи	 за	
лице	 од	 хартија;	 чаршави	 од	 хартија;	 тоалетна	
хартија;	 пелени	 за	 бебиња	 од	 хартија	 за	 или	
целулоза	 за	 една	 употреба;	 вреќи,	 малечки	
вреќички	(обвивки,	џепови)	за	амбалажирање	(од	
хартија	или	пластичен	материјал);	вреќи	за	ѓубре	
(од	хартија	или	пластичен	материјал)	
кл.	 35  огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	 со	 работи;	 канцелариски	 работи;	
ширење	 на	 рекламен	 материјал	 (трактати,	
проспекти,	 печатени	 материјали,	 примероци);	
претплата	 на	 весници	 (услуги	 за	 претплата	 на	
весници	 за	 трето	 лице);	 организирање	 дејности	
и	 советување	 за	 организирање	 дејнсоти;	
сметководство;	 размножување	 на	 документи;	
агенции	 за	 вработување;	 компјутеризирана	
работа	 со	 датотеки;	 организирање	 изложби	
во	 комерцијални	 и	 рекламни	 цели;	 on-line	
рекламирање	 на	 по	 пат	 на	 компјутерска	 мрежа;	
изнајмување	на	време	на	пристап	со	комуникации	
по	пат	на	сите	начини	за	рекламирање;	објавување	
рекламни	 текстови;	 изнајмување	 рекламен	
простор;	односи	со	јавност	
кл.	 37	 	 изградба	 на	 трајни	 згради,	 патишта,	

мостови;	 информации	 за	 градби;	 надгледување	
(водење)	 на	 градежни	 работи;	 ѕидање;	
малтерисување	 или	 водоинсталатерство;	 услуги	
при	конструкција	на	покрив;	изведба	иа	изолација	
на	 покриви;	 рушење	 на	 градби;	 изнајмување	 на	
градежна	опрема;	чистење	на	згради	(ентериер),	
надворешен	 екстериер	 и	 прозори;	 чистење	 или	
одржување	на	возила,	помош	во	случај	на	квар	на	
возилата	(поправка);	дезинфекција;	дератизација;	
перење	 алишта;	 обновување	 на	 алишта;	 грижа,	
чистење	и	обновување	на	кожа	и	крзно;	пеглање	
на	 чаршави;	 поправка	 на	 чевли;	 протектирање	
или	вулканизација	на	гуми	(поправка);	одржување	
и	 поправка	 на	 канцелариски	 апарати	 и	 опрема;	
поставување,	 одржување	 и	 поправка	 на	
апарати;	 поставување,	 одржување	 и	 поправка	
на	 компјутери;	 одржување	 и	 поправка	 на	
ѕидни	 и	 рачни	 часовници;	 поправка	 на	 брави;	
реставрација	на	мебел;	бродоградба	
кл.	 38 	 телекомуникации;	 информации	 за	
телекомуникации,	комуникации	по	пат	на	сметачки	
терминали	или	по	пат	на	мрежа	со	оптички	влакна;	
радио	 или	 телефонски	 комуникации,	 услуги	
за	 мобилна	 радиотелефонија;	 обезбедување	
пристап	до	глобална	компјутерска	мрежа;	услуги	
на	 електронски	 дисплеи	 (телекомуникации);	
поврзување	 по	 пат	 на	 телекомуникации	 со	
глобална	 компјутерска	 мрежа;	 вести	 и/или	
информациони	 агенции	 (вести);	 изнајмување	 на	
телекомуникациски	апарати;	емитување	на	радио	
или	 телевизиски	 програми;	 телеконференциски	
услуги;	услуги	на	електронска	пошта	
кл.	 41 	 образование;	 обезбедување	 или	
обучување;	 забава;	 спортски	 и	 културни	
акгивности;	информации	за	образовни	и	забавни	
настани;	 услуги	 врзани	 за	 исполнување	 на	
слободното	време;	објавување	книги;	библиотеки	
за	изнајмување,	дресура	на	животни;	продукција	
на	 филмови	 и	 филмски	 ленти;	 изнајмување	 на	
филмови;	изнајмување	на	уреди	за	репродукција	
и	 снимање	на	 звукови;	 изнајмување	на	 снимачи	
на	 видео	 ленти	 или	 на	 радио	 и	 телевизиски	
емисии;	 изнајмување	 на	 шоу	 сценографии;	
издавање	 на	 видео	 ленти;	 фотографски	 услуги;	
организирање	 натпревари	 (образование	 и	
забава);	организирање	и	водење	на	колоквиуми,	
конференции	 и	 симпозиуми;	 организирање	
на	 изложби	 за	 културни	 и	 образовни	 цели;	
резервирање	 на	 седишта	 за	 престави;	 игри	 кои	
се	играат	on-line	(на	компјутерска	мрежа);	услуги	
на	 коцкарници;	 on-line	 електронско	 издавање	
на	 книги	 и	 периодични	 списанија;	 компјутерско	
персонално	издвателство	
кл.	42	 	 вреднување,	 процена	 и	 истражувања	 во	
полето	 на	 науката	 и	 технологијата	 подготвени	
од	 страна	 на	 инженери;	 проектирање	 и	 развој	
на	 компјутерски	 хардвер	 и	 софтвер;	 правни	
услуги;	истражување	и	развој	на	нови	производи	
(за	 трети	 лица);	 студии	 за	 технички	 проекги;	
архитектура;	 дизајн	 на	 надворешно	 уредување;	
дизајн,	 поставување,	 одржување,	 ажурирање	
и	 изнајмување	 на	 компјутерски	 софтвер;	
компјутерско	програмирање;	консултации	во	врска	
со	 компјутери;	 трансформирање	на	податоци	на	
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компјутерски	 програми	 и	 податоци	 (не	 физичка	
трансформација);	трансформирање	на	документи	
со	 податоци	 од	 физички	 на	 електронски	 медии;	
техничка	 проверка	 на	 возила;	 услуги	 на	 дизајн	
на	графичка	уметност;	обликување	(индустриски	
дизајн);	 правни	 истражувања;	 консултации	 во	
врска	 со	 индустриска	 сопственост;	 автентични	
уметнички	 дела;	 научни	 истражувања	 за	
медицински	цели	
кл.	 45 	 безбедносни	 услуги	 за	 заштита	 на	 имот	
и	 лица	 (освен	 за	 нивен	 транспорт);	 брачни	
советувалишта;	 изработка	 на	 хороскоп;	
погребални	 претпријатија;	 кремирање;	 ноќна	
стража;	 алармни	 уреди	 против	 наметнување;	
консултации	 во	 врска	 со	 обезбедување;	
изнајмување	на	облека;	детективски	агенции	

(111) 16862 (151) 21/01/2010
(210) TM  2009/12 (220) 14/01/2009
  (181) 14/01/2019
  (450) 28/02/2010
(732) ЕРЕБАРА Емин ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
 ул. Иван Милутиновиќ бр. 22 Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540) 

FAKTI

(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	 обука	 и	 настава	 (освен	 апарати);	 печатарски	
букви,	клишиња,	печатени	материјали,	проспекти,	
каталози,	 календари,	 постери,	 албуми,	 карти;	
весници,	периодични	списанија,	книги	
кл.	 35 	 огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	 со	 работи;	 канцелариски	 работи;	
рекламирање,	 ширење	 рекламен	 материјал	
(трактати,	 проспекти,	 печатени	 материјали,	
примероци),	 претплата	 на	 весници	 (услуги	
за	 претплата	 на	 весници	 за	 трето	 лице),	
организирање	 дејности	 и	 советување	 за	
организирање	 дејности,	 размножување	
документи,	компјутеризирана	работа	со	датотеки,	
организирање	 изложби	 во	 комерцијални	 и	
рекламни	 цели,	 on-line	 рекламирање	 по	 пат	
на	 компјутерска	 мрежа,	 изнајмување	 време	 за	
пристап	 со	 комуникации	 по	 пат	 на	 сите	 начини	
за	рекламирање;	објавување	рекламни	текстови;	
изнајмување	 рекламен	 простор;	 односи	 со	
јавност;	 информациони	 агенции;	 маркетиншки	
истражувања,	 маркетиншки	 студии,	 објавување	
текстови	
кл.	 41  издавање	 книги	 и	 печатени	 медиуми,	

особено	 весници	 и	 периодични	 списанија	
образование;	 обезбедување	 или	 обучување;	
забава;	 спортски	 и	 културни	 активности;	
информации	 за	 образовни	 и	 забавни	 настани;	
услуги	 врзани	 за	 исполнување	 на	 слободното	
време;	 објавување	 книги;	 библиотеки	 за	
изнајмување;	продукција	на	филмови	и	филмски	
ленти;	 изнајмување	 уреди	 за	 репродукција	
и	 снимање	 на	 звукови;	 знајмување	 снимачи	
на	 видео	 ленти	 или	 на	 радио	 и	 телевизиски	
емисии;	 фотографски	 услуги;	 организирање	 и	
водење	колоквиуми,	конференции	и	симпозиуми;	
организирање	изложби	 за	 културни	и	 образовни	
цели;	 on-line	 електронско	 издавање	 книги	 и	
периодични	 списанија;	 компјутерско	 персонално	
издателство	

(111) 16863 (151) 21/01/2010
(210) TM  2009/13 (220) 14/01/2009
  (181) 14/01/2019
  (450) 28/02/2010
(732) ЕРЕБАРА Емин ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
 ул. Иван Милутиновиќ бр. 22 Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540) 

АS

(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	 обука	 и	 настава	 (освен	 апарати);	 печатарски	
букви,	клишиња,	печатени	материјали,	проспекти,	
каталози,	 календари,	 постери,	 албуми,	 карти;	
весници,	периодични	списанија,	книги	
кл.	 35 	 огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	 со	 работи;	 канцелариски	 работи;	
рекламирање,	 ширење	 рекламен	 материјал	
(трактати,	 проспекти,	 печатени	 материјали,	
примероци),	 претплата	 на	 весници	 (услуги	
за	 претплата	 на	 весници	 за	 трето	 лице),	
организирање	 дејности	 и	 советување	 за	
организирање	 дејности,	 размножување	
документи,	компјутеризирана	работа	со	датотеки,	
организирање	 изложби	 во	 комерцијални	 и	
рекламни	 цели,	 on-line	 рекламирање	 по	 пат	
на	 компјутерска	 мрежа,	 изнајмување	 време	 за	
пристап	 со	 комуникации	 по	 пат	 на	 сите	 начини	
за	рекламирање;	објавување	рекламни	текстови;	
изнајмување	 рекламен	 простор;	 односи	 со	
јавност;	 информациони	 агенции;	 маркетиншки	
истражувања,	 маркетиншки	 студии,	 објавување	
текстови	
кл.	 41	 	 издавање	 книги	 и	 печатени	 медиуми,	
особено	 весници	 и	 периодични	 списанија	
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образование;	 обезбедување	 или	 обучување;	
забава;	 спортски	 и	 културни	 активности;	
информации	 за	 образовни	 и	 забавни	 настани;	
услуги	 врзани	 за	 исполнување	 на	 слободното	
време;	 објавување	 книги;	 библиотеки	 за	
изнајмување;	продукција	на	филмови	и	филмски	
ленти;	 изнајмување	 уреди	 за	 репродукција	
и	 снимање	 на	 звукови;	 знајмување	 снимачи	
на	 видео	 ленти	 или	 на	 радио	 и	 телевизиски	
емисии;	 фотографски	 услуги;	 организирање	 и	
водење	колоквиуми,	конференции	и	симпозиуми;	
организирање	изложби	 за	 културни	и	 образовни	
цели;	 on-line	 електронско	 издавање	 книги	 и	
периодични	 списанија;	 компјутерско	 персонално	
издателство	

(111) 16846 (151) 21/01/2010
(210) TM  2009/15 (220) 16/01/2009
  (181) 16/01/2019
  (450) 28/02/2010
(732) Mars, Incorporated
 6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, US
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(540) 

(591)	 сина,	 (темни	 и	 светли	 нијанси),	 бела,	 кафена,	
жолта,	црвена	и	пртокалова

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	29 	месо,	риба,	живина	и	дивеч;	екстракти	од	
месо;	 конзервирано,	 сушено	 и	 варено	 овошје	 и	
зеленчук;	тревки	(билки);	јајца,	млечни	производи;	
желеа,	џемови,	компоти;	млеко	и	млечни	пијалаци;	
производи	подготвени	 за	 конзумирање	и	 коишто	
се	 составени	 првенствено	 од	 гореспоменатите	
производи	
кл.	30  кафе	и	замена	за	кафе;	чај,	какао;	чоколада	
за	 пиење;	шеќер,	 ориз,	 тапиока,	 саго;	 брашно	 и	
подготовки	 направени	 од	 жита;	 леб,	 бисквити,	
торти,	 колачи	 (производи	 од	 тесто),	 чоколадо	 и	
слатки;	сладолед;	мраз,	овошни	сладоледи;	мед,	
меласа;	 сол,	 сенф;	 оцет,	 сосови;	 песто;	 сосови	
како	мирудии;	тревки	(билки);	мирудии;	производи	
подготвени	за	конзумирање		што	се	составени	од	
гореспоменатите	производи	

(111) 16864 (151) 21/01/2010
(210) TM  2009/16 (220) 16/01/2009
  (181) 16/01/2019
  (450) 28/02/2010
(732) Auxilium International Holdings, Inc.
 1105 N. Market Street, Suite 1300, Wilmington, DE 

19801, US

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

(540) 

XIAFLEX

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	5		фармацевтски	препарати	

(111) 16875 (151) 21/01/2010
(210) TM  2009/26 (220) 16/01/2009
  (181) 16/01/2019
  (450) 28/02/2010
(732) Sumitomo Rubber Industries, Ltd.
 6-9, 3-chome Wakinohama-cho, Chuo-ku, Kobe, 

651-0072, JP
(740)	 Адвокатско	 друштво	 	 ПОЛЕНАК	 ул.	 „Орце	

Николов”		98,	1000,	Скопје
(540) 

ENASAVE

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 12 	 автомобилски	 гуми	 и	 гуми	 за	 моторни	
возила	на	две	тркала	

(111) 16858 (151) 21/01/2010
(210) TM  2009/30 (220) 21/01/2009
  (181) 21/01/2019
  (450) 28/02/2010
(732) Suiden Commerce EOOD
 16 Malashevska Str., 1225 Sofia, BG
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(540) 

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

кл.	 29 	 месо,	 риба,	 живина	 и	 дивеч,	 месни	
преработки,	 конзервирано,	 смрзнато,	 сушено	 и	
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варено	овошје	и	зеленчук,	желе,	џемови,	компоти,	
јајца,	млеко	и	млечни	производи,	масла	и	масти	
за	јадење	
кл.	30  кафе,	чај,	какао,	шеќер,	ориз,	тапиока,	саго,	
замена	 за	 кафе;	 брашно	 и	 производи	 од	 жита,	
леб,	производи	од	тесто	и	слатки,	сладолед;	мед,	
меласа;	 квасец,	 прашок	 за	 печење,	 сол,	 сенф;	
оцет,	сосови	(како	мирудии);	мирудии;	мраз	
кл.	 31	 	 земјоделски,	 градинарски	 и	 шумски	
производи	и	зрнести	производи	кои	не	се	опфатени	
со	другите	класи,	животни	(живи),	свежо	овошје	и	
зеленчук,	семиња,	билки	и	природно	цвеќе,	храна	
за	животни,	пивски	слад	

(111) 16848 (151) 21/01/2010
(210) TM  2009/31 (220) 21/01/2009
  (181) 21/01/2019
  (450) 28/02/2010
(732) KABUSHIKI KAISHA KOMATSU SEISAKUSHO 

(исто така позната како Komatsu Ltd.)
 3-6, 2-chome Akasaka, Minato-ku, Tokyo, JP
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(540) 

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 7  машини	 и	 апарати	 за	 работа	 со	 земја,	
имено,	 булдожери,	 булдожери	 за	 мочурливи	
услови,	 амфибиски	 булдожери,	 булдожери	 на	
тркала,	 моторни	 гребалки,	 влечени	 гребалки,	
рипери	 (машини	за	риење)	и	булдожери	 гребла;	
машини	 и	 апарати	 за	 обработка	 на	 земја,	
имено,	 натоварувачи,	 натоварувачи	 со	 тркала,	
натоварувачи	гасеничари,	набивачи	и	кошници	за	
натоварувачи;	багери,	имено,	багери	со	црпалка	
поставена	на	задниот	дел,	багери	натоварувачи,	
багери	натоварувачи	за	мочурливи	услови,	багери	
натоварувачи	со	свртувачки	маневри,	натоварувач	
со	 црпалка,	 багери	 со	 кошулица,	 натоварувачи	
за	 пробивање	 тунели,	 ровокопачи,	 машини	 за	
пробивање	тунели;	градежни	машини	и	апарати,	
имено,	удиралки	на	макара,	гумени	валци,	валци	за	
патишта,	финишери	за	асфалтирање,	вибрациони	
валци,	 плочести	 вибро	 набивачи,	 машини	 за	
поставување	 цевки,	 моторни	 грејдери,	 спирални	
дупчалки	 за	 земја,	 направа	 за	 извлекување	
шипови;	вклучително	и	системи	за	пренесување	
на	наведените	производи;	натоварувачи;	машини	
за	 напластување	 (правење	 стогови);	 машини	
за	 мелиорација;	 дигалки	 со	 чекрк,	 ланчаници,	

чекрк,	моторни	дигалки,	 транспортери	со	ремен;	
динамоа;	 ланчани	 пили;	 машини	 за	 сечење	
грмушки;	кранови,	камион	со	кран;	неелектрични	
погонски	 мотори	 кои	 не	 се	 за	 копнени	 возила,	
имено,	мотори	со	внатрешно	согорување,	 парни	
машини,	 мотори	 на	 млазен	 погон,	 мотори	 на	
ракетен	 погон,	 турбини,	 воздушни	 турбини,	
машини	 за	 компримиран	 воздух;	 пнеуматски	
или	хидраулични	машини	и	инструменти,	имено,	
пумпи,	 вакуумски	 пумпи,	 машини	 за	 дување,	
компресори,	 воздушни	 компресори;	 земјоделски	
машини	 и	 алатки,	 имено,	 машини	 за	 орање,	
дрљачи,	 моторни	 машини	 за	 обработка	 на	
земјата,	 машини	 со	 гребла;	 стартери	 за	 мотори	
и	 машини;	 мотори	 на	 наизменична	 и	 мотори	 на	
еднонасочна	 струја;	 агрегати	 за	 наизменична	
струја;	 агрегати	 за	 еднонасочна	 струја;	 машини	
за	 набивање	 отпад;	 машини	 за	 кршење	 отпад;	
елементи	за	мотори	што	не	се	за	копнени	возила,	
имено,	оски,	оски	или	трнови,	лежиште	за	лагери,	
осовински	спојници	или	врски;	моторни	преносни	
системи	 и	 запчаници	 за	 мотори	 што	 не	 се	 за	
копнени	возила,	имено,	ременици	за	празен	од	на	
моторите,	ременици,	гребени,	запчаници,	моторни	
транспортери	 со	 ремени,	 запчести	 тркала	 или	
преносни	 запчаници,	 менувачи	 на	 брзината,	
спојници	(муфови)	за	гориво,	хидраулични	обртни	
претворувачи,	 ланчани	 преносни	 системи	 со	
валци;	амортизери,	федери,	кочници,	вентили	
кл.	9 	електрични	жици	и	кабли;	електрични	жици,	
имено,	жици	со	гумена	облога,	жици	со	специјална	
облога,	 голи	 жици,	 жици	 со	 пластична	 облога,	
магнетни	 жици;	 полначи	 за	 акумулатори;	 кабли,	
имено,	завршни	кутии,	дозни,	цевни	подлошки	за	
врска,	 комуникациски	 кабли,	 енергетски	 кабли,	
кабли	 од	 оптичко	 влакно;	 електрични	 машини	 и	
апарати	за	комуникација	од	групата	на	телефонски	
апарати,	имено	интерфони,	автоматски	разводни	
табли,	рачни	разводни	табли,	телефони;	апарати	
за	 жичана	 комуникација,	 имено,	 телепринтери;	
автоматски	телеграфски	уреди;	фототелеграфски	
машини	 кои	 се	 користат	 во	 индустријата	 за	
телекомуникации;	 рачен	 телеграфски	 уред;	
телеграфски	релејни	машини	што	се	користат	во	
индустријата	за	телекомуникации;	факс	машини;	
електрични	машини	и	апарати	за	комуникација	од	
групата	на	апарат	за	носење,	имено,	фреквентен	
предавател	на	 гласовни	пораки,	носач	на	кабли,	
носач	 на	 енергетски	 кабли,	 носач	 на	 голи	жици;	
носач	 на	 фреквентни	 репетитори;	 апарат	 за	
емитување,	 имено,	 телевизиски	 преносни	 и	
приемни	уреди	и	радиопреносни	и	приемни	уреди,	
кои	 се	 користат	 во	 индустријата	 за	 емитување	
и	 телекомуникација;	 уреди	 за	 безжична	
комуникација,	 имено,	 печатарски	 сервери	
наменети	за	печатење	преку	мрежа;	преносливи	
уреди	 за	 безжична	 комуникација,	 имено,	
целуларни	телефони,	уреди	за	повикување	преку	
радио	 врска;	 уреди	 за	 безжична	 комуникација	
за	 аеронаутички,	 автомобилски	 и	 поморски	
возила,	 имено	 уредите	 „LORAN”	 (навигација	 со	
широк	 опсег)	 кои	 се	 состојат	 од	 предаватели	
и	 приемници	 на	 импулсни	 бранови	 и	 уреди	 за	
комуникација	 „РСМ”	 (модулатори	 на	 импулсни	
шифри),	 имено,	 целуларни	 телефони,	 уреди	
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за	 повикување	 преку	 радио	 врска,	 наменети	 за	
телекомуникациски	 мрежи;	 уреди	 за	 изнаоѓање	
правец;	радари	за	авиони	и	бродови;	фреквентен	
апарат	 за	 гласовни	 пораки,	 имено,	 грамофони,	
касетофони,	 џубокси,	 грамофони	 со	 исклучок	
на	 електрични,	 плеери	 за	 компакт	 дискови,	 за	
употреба	во	музичката	и	едукативната	индустрија	
и	за	домаќинство;	електрични	фонографи;	видео	
фреквентен	апарат,	имено,	видео	камери,	видео	
касетофони,	видео	плеери	за	компакт	дискови,	за	
употреба	 во	 кинематографската	 и	 едукативната	
индустрија	 и	 за	 домаќинство;	 делови	 и	 прибор	
за	 горенаведените	 производи;	 антени;	 уреди	
за	 бришење	 магнетни	 ленти;	 уреди	 за	 чистење	
магнетни	ленти;	уреди	за	бришење	магнетни	глави;	
уреди	за	чистење	магнетни	глави;	кондензатори;	
отпорници;	разводни	табли;	контролни	(насочени)	
светилки;	 фономотори;	 микрофони;	 метрономи;	
циклотрони;	бетатрони	за	индустриска	употреба;	
магнетни	 уреди	 за	 откривање	 предмети;	
применети	 ултразвучни	 уреди	 за	 испраќање	
ехо	 сигнали;	 применети	 ултразвучни	 уреди	 за	
откривање	 пукнатини;	 применети	 ултразвучни	
уреди	за	одредување	на	ехо	опсегот;	применети	
машини	 за	 фотокопирање	 засновани	 на	
електронски	 електростатски	 режим	 на	 работа;	
визуелни-сензорни	уреди	кои	имаат	електронски	
компјутер,	 тастатура	 вградена	 на	 екран,	
електронска	камера	и	структурни	делови	за	истата	
наменета	 за	 користење	 на	 оптички	 алгоритам,	
третирање	 со	 ахроматски	 спектар	 заради	
идентификација	 и	 контрола	 над	 производите,	
имено,	 микро-комплексни	 електронски	 делови	 и	
полупроводници	 и	 компјутерски	 софтвер	 за	 овој	
вид	 визуелна	 контрола	 и	 анализа	 на	 дефектите	
во	 наведените	 микро-комплексни	 електронски	
делови	 и	 полупроводници;	 оптички	 уреди	 за	
читање	карактери	со	помош	на	полупроводнички	
ласер;	електронски	компјутери,	имено,	централни	
процесорски	 единици	 и	 електронски	 кола,	
претходно	 наснимени	 магнетски	 дискови	 и	
ленти	 наменети	 за	 компјутерски	 програми	 што	
се	 користат	 за	 контрола	 и/или	 управување	 со	
компјутерски	мрежи	во	областа	на	компјутерскиот	
софтвер,	 како	 и	 друга	 компјутерска	 периферија;	
електронски	микроскопи;	електронски	компјутери	
кои	 се	 поставуваат	 на	 маса;	 програми	 за	
обработка	 на	 текст;	 полупроводнички	 елементи,	
имено,	 термистори;	 диоди;	 транзистори;	
електронски	 кола,	 со	 исклучок	 на	 оние	 со	
електронски	 компјутерски	 програми,	 имено,	
интегрални	 кола	 и	 интегрални	 кола	 со	 широк	
опсег;	слајд	филмови,	стативи	за	слајд	филмови;	
електронски	 публикации;	 компјутерски	 програми	
наменети	 за	 управување	 со	 датотеки	 кои	 може	
да	 се	 сместат	 во	 картичка	 со	 интегрално	 коло	
или	на	диск;	компјутерски	програми	наменети	за	
контрола	 и/или	 одржување	 машини	 и	 апарати	
за	 пробивање	 тунели,	 работење	 со	 земја,	 како	
и	 за	 копнени	 возила;	 компјутерски	 програми	
наменети	за	контрола,	одржување	и/или	следење	
на	 електронските	 податоци,	 и	 во	 услови	 на	
нормално	 работење	 и	 во	 услови	 на	 дефекти,	
како	 и	 за	 работните	 локации	 на	 градежните	
машини,	машини	за	работење	со	земја	и	копнени	

возила;	 исто	 така,	 се	 овозможува	 внесување	 и/
или	преземање	секакви	релевантни	електронски	
податоци	 на	 која	 било	 работна	 локација	 или	 од	
страна	на	лицето	кое	управува	со	машините,	како	
и	дојава	до	лицето	кое	управува	со	машината	и	до	
домицилниот	компјутер	преку	систем	за	глобално	
позиционирање	 и/или	 глобални	 мрежи,	 на	
предупредувачки	 информации	 за	 неисправност	
или	дефект	на	било	која	од	наведените	машини,	
заради	брза	интервенција	-	промена	или	поправка	
кл.	 12	 	 транспортни	 возила,	 имено,	 вилушкар	
(камион);	 камиони-дигалки	 на	 електричен	 погон;	
камиони	за	досегање	на	електричен	погон;	влечни	
возила;	 влекачи;	 кипери;	 камиони-мешалки	 за	
бетон;	 возила	 за	 снег;	 машини	 и	 системи	 за	
пренесување	на	наведените	производи;	делови	и	
приклучни	елементи	за	горенаведените	производи	

(111) 16854 (151) 21/01/2010
(210) TM  2009/33 (220) 22/01/2009
  (181) 22/01/2019
  (450) 28/02/2010
(732) Panasonic Corporation (a Japanese corporation)
 1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-

8501 , JP
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(540) 

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

кл. 9 	тенки	телевизиски	уреди	опремени	со	рамни	
плазма	екрани	или	рамни	екрани	од	течен	кристал	
(LCD);	 рекордери/плеери	 на	 видео	 касети;	
рекордери/плеери	 на	 дигитални	 видео	 дискови;	
рекордери/плеери	 на	 дигитални	 аудио	 дискови;	
тенки	 телевизиски	 уреди	 опремени	 со	 рамни	
плазма	екрани	или	рамни	екрани	од	течен	кристал	
(LCD)	 со	 вградени	 рекордери/плеери	 на	 видео	
касети,	 рекордери/плеери	 на	 дигитални	 видео	
дискови,	 или	 рекордери/плеери	 на	 дигитални	
аудио	дискови;	аудио	звучни	(звучнички)	системи;	
апарати	 за	 далечинска	 контрола	 за	 употреба	
со	 телевизори;	 делови	 и	 приклучоци	 за	 сите	 од	
претходноспоменатите	производи,	сите	вклучени	
во	класата	9	

(111) 16855 (151) 21/12/2009
(210) TM  2009/38 (220) 22/01/2009
  (181) 22/01/2019
  (450) 28/02/2010
(732) Gabor Kovacs
 Menhely br. 1 6724 Szeged, HU
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(740)	 Пекопрем	ДОО	Скопје		бул.	Авној	бр.24/3-17	1000	
Скопје

(540) 

(591)	 сина,	портокалова	и	жолта
(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	
кл. 30	 	 брашно	 и	 производи	 од	 жита,	 леб,	
производи	од	тесто,	печива	и	слатки,	сладолед	
кл.	 32   минерална	 и	 сода	 вода	 и	 други	
безалхохолни	 пијалаци,	 пијалаци	 од	 овошје	 и	
овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалаци	

(111) 16895 (151) 13/01/2010
(210) TM  2009/39 (220) 23/01/2009
  (181) 23/01/2019
  (450) 28/02/2010
(732) VINDIJA d.d.
 Medjimurska 6, HR-42000 Varazdin, HR
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ	 

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540) 

(591)	 виолетова,	црвена,	розова	и	светло	кафена
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 29	 	 месо,	 риба,	 живина	 и	 дивеч;	 месни	
екстракти;	конзервирано,	сушено	и	варено	овошје	
и	зеленчук;	желе,	џемови,	компоти;	јајца,	млеко	и	
млечни	производи;	масла	за	јадење	и	масти	

кл.	 32	 	 пиво;	 минерална	 и	 сода	 вода	 и	 други	
безалкохолни	 пијалаци;	 пијалаци	 од	 овошје	 и	
овошни	 сокови;	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производсто	за	пијалаци	

(111) 16896 (151) 13/01/2010
(210) TM  2009/46 (220) 26/01/2009
  (181) 26/01/2019
  (450) 28/02/2010
(732) NOVARTIS AG
 4002 BASEL, CH
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(540) 

BIVACYN

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 5 	 фармацевтски	 препарати	 што	 содржат	
бацитрацин	и	неомицин	

(111) 16865 (151) 21/01/2010
(210) TM  2009/57 (220) 27/01/2009
  (181) 27/01/2019
  (450) 28/02/2010
(732) ЕРЕБАРА Емин ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
 ул. Иван Милутиновиќ бр. 22 Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540) 

FAKTI DITOR

(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	 обука	 и	 настава	 (освен	 апарати);	 печатарски	
букви,	клишиња,	печатени	материјали,	проспекти,	
каталози,	 календари,	 постери,	 албуми,	 карти;	
весници,	периодични	списанија,	книги	
кл.	 35 	 огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	 со	 работи;	 канцелариски	 работи;	
рекламирање,	 ширење	 рекламен	 материјал	
(трактати,	 проспекти,	 печатени	 материјали,	
примероци),	 претплата	 на	 весници	 (услуги	
за	 претплата	 на	 весници	 за	 трето	 лице),	
организирање	 дејности	 и	 советување	 за	
организирање	 дејности,	 размножување	
документи,	компјутеризирана	работа	со	датотеки,	
организирање	 изложби	 во	 комерцијални	 и	
рекламни	 цели,	 on-line	 рекламирање	 по	 пат	
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на	 компјутерска	 мрежа,	 изнајмување	 време	 за	
пристап	 со	 комуникации	 по	 пат	 на	 сите	 начини	
за	рекламирање;	објавување	рекламни	текстови;	
изнајмување	 рекламен	 простор;	 односи	 со	
јавност;	 информациони	 агенции;	 маркетиншки	
истражувања,	 маркетиншки	 студии,	 објавување	
текстови	

	 кл.	 41 	 издавање	 книги	 и	 печатени	 медиуми,	
особено	 весници	 и	 периодични	 списанија	
образование;	 обезбедување	 или	 обучување;	
забава;	 спортски	 и	 културни	 активности;	
информации	 за	 образовни	 и	 забавни	 настани;	
услуги	 врзани	 за	 исполнување	 на	 слободното	
време;	 објавување	 книги;	 библиотеки	 за	
изнајмување;	продукција	на	филмови	и	филмски	
ленти;	 изнајмување	 уреди	 за	 репродукција	
и	 снимање	 на	 звукови;	 знајмување	 снимачи	
на	 видео	 ленти	 или	 на	 радио	 и	 телевизиски	
емисии;	 фотографски	 услуги;	 организирање	 и	
водење	колоквиуми,	конференции	и	симпозиуми;	
организирање	изложби	 за	 културни	и	 образовни	
цели;	 on-line	 електронско	 издавање	 книги	 и	
периодични	 списанија;	 компјутерско	 персонално	
издателство	

(111) 16866 (151) 21/01/2010
(210) TM  2009/60 (220) 28/01/2009
  (181) 28/01/2019
  (450) 28/02/2010
(732) CAMPERO INTERNATIONAL CORP.
 P.O. BOX 146, Road Town, Tortola, VG
(740)	 СД	 ПЕТОШЕВИЌ	 ДОО	 ДРУШТВО	

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

(540) 

(591)	 црвена,	жолта,	портокалова,	бела	и	кафена
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 29 	 месо,	 живина	 (не	 жива),	 водни	 продукти	
(не	живи)	и	нивни	продукти;	морска	храна,	 јајца;	
помфрит	и	пире,	салати	со	зеленчук	
кл.	35  помош	во	комерцијален	или	индустриски	
менаџмент;	услуги	за	франшиза	
кл.	43 	 услуги	 за	 снабдување	 храна	 и	 пијалаци;	
услуги	 доставени	 од	 лица	 или	 установи	 што	
подготвуваат	 храна	 за	 широка	 потрошувачка,	
кантини,	 гостилници,	 кафетерии,	 ресторани	
со	 самопослужување,	 подготвување	 храна	 за	
коктел	 забави,	 организирање	прослави,	 вршење	
ресторански	 услуги,	 услуги	 за	 подготвување	

храна	по	договор,	бифеа	

(111) 16897 (151) 13/01/2010
(210) TM  2009/61 (220) 29/01/2009
  (181) 29/01/2019
  (450) 28/02/2010
(732) Друштво за производство и трговија 

ТАБХЕМИНГ ДОО Тетово
 ул. Мирче Ацев бр.55, MK
(540) 

(591)	 сина,	жолта,	зелена,	бела,	црна	и	сива
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	3 	препарати	за	миење	садови	
кл.	35  услуги	при	продажба	на	мало	и	големо	со	
препарати	за	миење	садови	

(111) 16867 (151) 21/01/2010
(210) TM  2009/63 (220) 30/01/2009
  (181) 30/01/2019
  (450) 28/02/2010
(732) ЕРЕБАРА Емин ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
 ул. Иван Милутиновиќ бр. 22 Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540) 

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

кл.	 16	 	 хартија,	 картон	 и	 производите	 од	 нив	
што	не	 се	 опфатени	 со	другите	 класи,	 печатени	
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работи,	 книговезнички	 материјал,	 фотографии,	
канцелариски	материјал,	лепила	за	канцелариска	
и	 куќна	 употреба;	 машини	 за	 пишување	 и	
канцелариски	 прибор	 (освен	мебел);	 материјали	
за	 обука	 и	 настава	 (освен	 апарати);	 печатарски	
букви,	клишиња,	печатени	материјали,	проспекти,	
каталози,	 календари,	 постери,	 албуми,	 карти;	
весници,	периодични	списанија,	книги	
кл.	 35  огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	 со	 работи;	 канцелариски	 работи;	
рекламирање,	 ширење	 рекламен	 материјал	
(трактати,	 проспекти,	 печатени	 материјали,	
примероци),	 претплата	 на	 весници	 (услуги	
за	 претплата	 на	 весници	 за	 трето	 лице),	
организирање	 дејности	 и	 советување	 за	
организирање	 дејности,	 размножување	
документи,	компјутеризирана	работа	со	датотеки,	
организирање	 изложби	 во	 комерцијални	 и	
рекламни	 цели,	 on-line	 рекламирање	 по	 пат	
на	 компјутерска	 мрежа,	 изнајмување	 време	 за	
пристап	 со	 комуникации	 по	 пат	 на	 сите	 начини	
за	рекламирање;	објавување	рекламни	текстови;	
изнајмување	 рекламен	 простор;	 односи	 со	
јавност;	 информациони	 агенции;	 маркетиншки	
истражувања,	 маркетиншки	 студии,	 објавување	
текстови	
кл.	 41	 	 издавање	 книги	 и	 печатени	 медиуми,	
особено	 весници	 и	 периодични	 списанија	
образование;	 обезбедување	 или	 обучување;	
забава;	 спортски	 и	 културни	 активности;	
информации	 за	 образовни	 и	 забавни	 настани;	
услуги	 врзани	 за	 исполнување	 на	 слободното	
време;	 објавување	 книги;	 библиотеки	 за	
изнајмување;	продукција	на	филмови	и	филмски	
ленти;	 изнајмување	 уреди	 за	 репродукција	
и	 снимање	 на	 звукови;	 знајмување	 снимачи	
на	 видео	 ленти	 или	 на	 радио	 и	 телевизиски	
емисии;	 фотографски	 услуги;	 организирање	 и	
водење	колоквиуми,	конференции	и	симпозиуми;	
организирање	изложби	 за	 културни	и	 образовни	
цели;	 on-line	 електронско	 издавање	 книги	 и	
периодични	 списанија;	 компјутерско	 персонално	
издателство	

(111) 16841 (151) 21/01/2010
(210) TM  2009/74 (220) 06/02/2009
  (181) 06/02/2019
  (450) 28/02/2010
(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) 

(591)	 светло	сина,	темно	сина	и	бела

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	3	 	 пасти	 за	 заби;	 немедицински	 средства	 за	
миење	устa;	забна	политура,	прашок	за	заби	
кл.	21  четки	за	заби,	прибор	и	предмети	за	чистење	
и	нега	на	забите,	 јазикот	и	непцата;	чепкалки	за	
заби,	држачи	за	четки	за	заби	и	чепкалки	за	заби,	
коишто	не	се	од	скапоцени	метали,	забен	конец,	
тоалетен	прибор	

(111) 16849 (151) 21/01/2010
(210) TM  2009/83 (220) 10/02/2009
  (181) 10/02/2019
  (450) 28/02/2010
(732) Haifa Chemicals Ltd.
  P.O. Box 10809 Haifa Bay 26120 , IL
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540) 

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 1 	 вештачки	 ѓубриња,	 додатоци	 за	 храна	
и	 хемиски	 производи	 кои	 се	 употребуваат	 во	
индустријата	

(111) 16850 (151) 21/01/2010
(210) TM  2009/85 (220) 10/02/2009
  (181) 10/02/2019
  (450) 28/02/2010
(732) PODRAVKA prehrambena industrija d.d.
 Ante Starcevica 32, HR-48000 Koprivnica, HR
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(540) 
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(591)	 светло	сина,	темно	сина,	бела,	сива,	црна,	црвена,	
златна	и	сребрена

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 29	 	 месо,	 риба,	 живина	 и	 дивеч;	 месни	
екстракти;	конзервирано,	сушено	и	варено	овошје	
и	 зеленчук;	 пифтии	 (желеа),	 џемови,	 компоти;	
јајца;	млеко	и	млечни	производи;	масла	и	масти	
за	 јадење;	 преработена	 и	 конзервирана	 риба	 и	
производи	од	риба	

(111) 16881 (151) 21/01/2010
(210) TM  2009/93 (220) 12/02/2009
  (181) 12/02/2019
  (450) 28/02/2010
(732) Sopharma AD
 16 Iliensko chausse str. 1220 Sofia, BG
(740)	 ТОНЕВСКИ		ДРАГАН,	АДВОКАТ	бул.	„Кочо	Рацин”	

бр.	14/4	-	13,	1000	Скопје
(540) 

ALUMI GEL

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 5 	 фармацевтски	 препарати,	 диетални	
супстанции	за	медицинска	намена	

(111) 16882 (151) 21/01/2010
(210) TM  2009/94 (220) 12/02/2009
  (181) 12/02/2019
  (450) 28/02/2010
(732) Sopharma AD
 16 Iliensko chausse str. 1220 Sofia, BG
(740)	 ТОНЕВСКИ		ДРАГАН,	АДВОКАТ	бул.	„Кочо	Рацин”	

бр.	14/4	-	13,	1000	Скопје
(540) 

АЛУМИ ГЕЛ

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	5	 	фармацевтски	 препарати,	 диетални	 супс–
танции	за	медицинска	намена	

(111) 16868 (151) 21/01/2010
(210) TM  2009/102 (220) 13/02/2009
  (181) 13/02/2019
  (450) 28/02/2010
(732) Трговско друштво за вработување на 

инвалидни лица за производство и трговија 
СЛОВИН БИЛЈАНА Охрид ДООЕЛ

 ул.Железничка бб, 6000 Охрид, MK

(540) 

(591)	 виолетова,	жолта,	бела	и	зелена
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 32  пиво,	 минерална	 и	 сода	 вода	 и	 други	
безалкохолни	 пијалаци,	 пијалаци	 од	 овошје	 и	
овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалаци	
кл.	35  услуги	при	продажба	на	големо	и	мало	со	
безалкохолни	пијалаци	
кл.	43  услуги	на	подготвување	пијалаци	

(111) 16869 (151) 21/01/2010
(210) TM  2009/103 (220) 13/02/2009
  (181) 13/02/2019
  (450) 28/02/2010
(732) Трговско друштво за вработување на 

инвалидни лица за производство и трговија 
СЛОВИН БИЛЈАНА Охрид ДООЕЛ

 ул.Железничка бб, 6000 Охрид, MK
(540) 

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

кл.	 32 	 пиво,	 минерална	 и	 сода	 вода	 и	 други	
безалкохолни	 пијалаци,	 пијалаци	 од	 овошје	 и	
овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалаци	
кл.	35 	услуги	при	продажба	на	големо	и	мало	со	
безалкохолни	пијалаци	
кл.	43 	услуги	на	подготвување	пијалаци	

(111) 16870 (151) 21/01/2010
(210) TM  2009/104 (220) 12/02/2009
  (181) 13/02/2019 
  (450) 28/02/2010
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(732) Т.Д.ОХРИДСКИ БИСЕР ФАМИЛИЈА ТАЛЕВИ 
КЛИМЕНТ И СИН

 ул.Климент Охридски бр.60, Охрид, MK
(540) 

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	14 	накит	
кл.	 35	 	 услуги	 во	 трговија	 на	 големо	 и	 мало	 со	
накит	

(111) 16871 (151) 21/01/2010
(210) TM  2009/108 (220) 16/02/2009
  (181) 16/02/2019
  (450) 28/02/2010
(732) ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА 

ИНДУСТРИЈА АЛКАЛОИД АД - Скопје
 Бул. Александар Македонски бр. 12, 1000 

Скопје, MK
(540) 

(591)	 светло	сина,	темно	сина,	жолта,	розова	и	бела
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	3		млеко	по	сончање	за	деца	

(111) 16872 (151) 21/01/2010
(210) TM  2009/109 (220) 16/02/2009
  (181) 16/02/2019
  (450) 28/02/2010
(732) Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија 

’’АЛКАЛОИД’’ А. Д. - Скопје, Ц.О.
 бул.„Александар Македонски” бр.12, 1000 

Скопје, MK

(540)

 

(591)	 светло	сина,	темно	сина,	жолта,	розова	и	бела
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	3  млеко	за	сончање	за	деца	

(111) 16873 (151) 21/10/2010
(210) TM  2009/110 (220) 16/02/2009
  (181) 16/02/2019
  (450) 28/02/2010
(732) Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија 

’’АЛКАЛОИД’’ А. Д. - Скопје, Ц.О.
 бул.„Александар Македонски” бр.12, 1000 

Скопје, MK
(540) 

(591)	 светло	сина,	темно	сина,	жолта,	розова	и	бела
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	3		детски	крем	за	сончање	

(111) 16842 (151) 21/01/2010
(210) TM  2009/116 (220) 18/02/2009
  (181) 18/02/2019
  (450) 28/02/2010
(732) Приватно средно училиште QSI ИНТЕРНАЦИО–

НАЛНО УЧИЛИШТЕ Скопје
 ул. Илинденска б.б., MK
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(740)	 НОШПАЛ		БОРИС,	адвокат	Ул.	„Љубљанска’’	бб,	
1000	Скопје,	1000,	Скопје

(540) 

QSI

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	41 	образовни	услуги,	подготвување	настава,	
забава,	спортски	и	културни	активности	
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Pregledi

PREGLED NA TRGOVSKI MARKI SPORED ME|UNARODNATA KLASIFIKACIJA NA TRGOVSKITE 
MARKI

(510)  kod po Me|unarodnata klasifikacija na trgovski marki (Ni~enska)
(111)  registarski broj na dokumentot

PREGLEDI

    (510)              (111)     (510)             (111)     (510)             (111)
 кл. 1 16807
  16849

 кл. 3 16841
  16845
  16851
  16871
  16872
  16873
  16897

 кл. 5 16820
  16828
  16835
  16857
  16861
  16864
  16878
  16881
  16882
  16888
  16896
  16899

 кл. 6 16847

 кл. 7 16848

 кл. 8 16836
  16843

 кл. 9 16812
  16819
  16823
  16827
  16830
  16848
  16854
  16859
  16876
  16894

 кл. 10 16857
  16877

 кл. 11 16805
  16855

  16883
  16901

 кл. 12 16848
  16875

 кл. 14 16856
  16870

 кл. 16 16801
  16802
  16807
  16821
  16830
  16853
  16862
  16863
  16865
  16867
  16894
 
 кл. 17 16805
  16807

 кл. 18 16809
  16824
  16856

 кл. 19 16805
  16807
  16847

 кл. 20 16809

 кл. 21 16841
  16844
  16851

 кл. 24 16825

 кл. 25 16824
  16825

 кл. 28 16856

 кл. 29 16840
  16846

  16850
  16851
  16858
  16866
  16879
  16895

 кл. 30 16822
  16832
  16833
  16840
  16846
  16851
  16852
  16855
  16858
  16879
  16887

 кл. 31 16851
  16858

 кл. 32 16817
  16818
  16826
  16851
  16855
  16868
  16869
  16879
  16895
  16898

 кл. 33 16806
  16817
  16818
  16851
  16884

 кл. 34 16902
  16903

 кл. 35 16803
  16806
  16808
  16813
  16815



Glasnik, 17/1,  str. 96-133, fevruari 2010 Skopje   

Trgovski marki

129

  16816
  16824
  16829
  16831
  16832
  16834
  16837
  16838
  16839
  16860
  16862
  16863
  16865
  16866
  16867
  16868
  16869
  16870
  16874
  16880
  16883
  16887
  16890
  16894
  16897
  16898

 кл. 36 16803
  16815
  16816
 
 кл. 37 16805
  16812
  16815
  16816
  16847
  16876
  16880
  16883
  16894

 кл. 38 16805
  16810
  16834
  16860
  16876
  16894
  16804
  16806
  16814
  16880
  16886
  16889

 кл. 40 16808
 
 кл. 41 16801
  16802

    (510)                    (111)     (510)             (111)
  16803
  16808
  16813
  16831
  16834
  16837
  16838
  16839
  16842
  16853
  16860
  16862
  16863
  16865
  16867
  16874
  16891
  16892
  16894
  16898

 кл. 42 16812
  16830
  16834
  16874
  16883
  16893
  16894

 кл. 43 16804
  16811
  16813
  16832
  16833
  16853
  16866
  16868
  16869
  16887

 кл. 45 16801
  16802
  16804
  16812
  16876
  16886
  16894

    (510)    (111)

Pregledi
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PREGLED PO NOSITELI NA TRGOVSKI MARKI
(732) nositel na pravoto na trgovska marka
(111)  registarski broj na dokumentot
(210)  broj na prijavata

Rothmans of Pall Mall Limited 
 MK/T/ 2001/841  16903

British American Tobacco (Brands) Limited  Globe 
House 
MK/T/ 2001/842  16902

ХЕМОФАРМ КОНЦЕРН Акционерско друштво 
фармaцевтско-хемиска индустрија
 MK/T/ 2003/195  16899

МЕПРИНГ ИНЖЕНЕРИНГ Д.О.О. увоз-извоз
 MK/T/ 2003/205  16883

Sony Music Entertainment Inc., a Delaware 
corporation 
 MK/T/ 2003/323  16859

Diageo North America, Inc. 
 MK/T/ 2003/460  16884

Друштво за градежништво и трговија МАСОН-
ИНЖИНЕРИНГ Ѓуро ДООЕЛ Скопје
 MK/T/ 2003/644  16847

RFE/RL, Inc. a Delaware corporation 
 MK/T/ 2005/299  16860

Друштво за трговија на големо и мало и услуги 
ТИНЕКС-МТ ДОО експорт-импорт Скопје 
 MK/T/ 2005/464  16851

МЕД ФОКУС ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје 
 MK/T/ 2005/996  16853

Друштво за производство, трговија и услуги на 
големо и мало МУЛТИПРОМ ДООЕЛ 
 MK/T/ 2005/1021  16852

The Coca-Cola Company 
 MK/T/ 2006/446  16898

RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER
 MK/T/ 2006/874  16802

RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER 
 MK/T/ 2006/875  16801

GAUDI' TRADE S.P.A. 
 MK/T/ 2006/961  16825

Џефри Ален Финли,  КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје 
 MK/T/ 2007/543  16834

Друштво за оперативен лизинг МАКЛЕАСЕ ДОО 
Скопје 
 MK/T/ 2007/610  16886

HTC Corporation 
 MK/T/ 2007/1079  16827

GNB DIS TIC.LTD.STI. 
 MK/T/ 2008/316  16901

Друштво за трговија и услуги СЕНСОР ДОО 
Скопје 
 MK/T/ 2008/598  16876

Друштво за туризам, трговија и услуги ФИБУЛА 
ЕР ТРАВЕЛ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје   
 MK/T/ 2008/1250  16804

Брокерска куќа НОВИ ТРИГЛАВ АД Скопје 
 MK/T/ 2008/1282  16803

PepsiCo, Inc. 
 MK/T/ 2008/1498  16826

Друштво за производство, трговија и услуги 
БЕТАМЕДИКО-ТРАДИНГ Елизабета ДООЕЛ 
Скопје 
 MK/T/ 2008/1510  16877

Друштво за производство, трговија и услуги 
БЕТАМЕДИКО-ТРАДИНГ Елизабета ДООЕЛ 
Скопје 
 MK/T/ 2008/1511  16856

Друштво за производство, трговија и услуги 
БЕТАМЕДИКО-ТРАДИНГ Елизабета ДООЕЛ 
Скопје 
 MK/T/ 2008/1512  16857

ОЗОН ДОOЕЛ 
 MK/T/ 2008/1522  16805

Винарска Визба „Имако Вино" Дооел 
 MK/T/ 2008/1602  16806

АТАНАСОВ МИЛЕ 
 MK/T/ 2008/1605  16887

Knorr-Nahrmittel Aktiengesellschaft 
 MK/T/ 2008/1623  16840

СТИРОЛ - Скопје 
 MK/T/ 2008/1632  16807
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ДТУ МАРИЛИ ДООЕЛ Скопје 
 MK/T/ 2008/1652  16808

МАГНАСКЕН дооел Скопје 
 MK/T/ 2008/1653  16830

PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC. 
 MK/T/ 2008/1655  16809

Македонски Телеком АД - Скопје 
 MK/T/ 2008/1671  16810

УСА МАК Компјутерс, Скопје 
 MK/T/ 2008/1707  16874

RAD Neurim Pharmaceuticals EEC Ltd. 
 MK/T/ 2008/1719  16835

ТП ВЕНЕЦИА ДИВА  
 MK/T/ 2008/1789  16811

Друштво за производство, проектирање, 
обезбедување, одржување и др. ДИМАЛ 
СЕКЈУРИТИ експорт-импорт ДООЕЛ 
 MK/T/ 2008/1829  16812

BPB United Kingdom Limited 
 MK/T/ 2008/1833  16836

Друштво за производство услуги и трговија на 
големо и мало ПРИНЦЕ ЕНТЕРПРАЈС ДООЕЛ 
експорт-импорт 
 MK/T/ 2008/1841  16813

ДПТУ АЛФА ТРАВЕЛ ДОО увоз-извоз Скопје 
 MK/T/ 2008/1842  16814

ТОДОРЧЕ КОЦЕВ 
 MK/T/ 2008/1853  16837

ТОДОРЧЕ КОЦЕВ 
 MK/T/ 2008/1854  16838

ТОДОРЧЕ КОЦЕВ 
 MK/T/ 2008/1856  16839

Друштво за туризам и услуги ЗИП ТРАВЕЛ ДОО 
Скопје 
 MK/T/ 2008/1869  16831

Трговско Друштво Геопром-Мирослав ДООЕЛ 
Скопје 
 MK/T/ 2008/1871  16888

Трговско Друштво Геопром-Мирослав ДООЕЛ 
Скопје 
 MK/T/ 2008/1872  16828

Друштво за градежништво и услуги СОРАВИА 

ИНВЕСТ ДОО Скопје 
 MK/T/ 2008/1873  16815

Друштво за градежништво и услуги СОРАВИА 
РИСОРТ ДОО Скопје 
 MK/T/ 2008/1874  16816

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД ПРИЛЕП 
 MK/T/ 2008/1878  16817

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД ПРИЛЕП 
 MK/T/ 2008/1879  16818

MINRAD Inc.  
 MK/T/ 2008/1883  16878

Red.com, Inc. 
 MK/T/ 2008/1884  16819

Друштво за производство, трговија и услуги 
ВИПРО ДООЕЛ 
 MK/T/ 2008/1896  16879

PHARMASCIENCE INC. 
 MK/T/ 2008/1898  16820

Друштво за трговија на спортска опрема, услуги 
и спортски инженеринг СПОРТ М експорт-импорт 
Скопје 
 MK/T/ 2008/1904  16829

Друштво за  трговија,производство и услуги 
"ЕMONA BRAND" ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 
 MK/T/ 2008/1906  16833

Друштво за реклама и издаваштво АМПТЕАМ 
ДООЕЛ експорт-импорт Скопје 
 MK/T/ 2008/1915  16821

Друштво за туризам и услуги АМСМ УСЛУГИ ТУРС 
ДОО Скопје 
 MK/T/ 2008/1925  16889

Друштво за услуги и трговија на мало со моторни 
горива АМСМ УСЛУГИ ПЕТРОЛ ДОО - Скопје 
 MK/T/ 2008/1926  16890

Друштво за промет и услуги  АМСМ ИСПИТЕН 
ЦЕНТАР ОБУКА ДОО увоз-извоз ВЕЛЕС 
 MK/T/ 2008/1927  16891

Друштво за проемт и услуги АМСМ ИСПИТЕН 
ЦЕНТАР ДОЕЛ увоз-извоз Скопје
 MK/T/ 2008/1928  16892

Друштво за услуги за оцена на сообразност АМСМ 
УСЛУГИ - ХОМОЛОГАЦИЈА ДОЕЛ-Скопје 
 MK/T/ 2008/1929  16893
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Друштво за производство, трговија и услуги 
"ВИА-ЧОК" доо експорт-импорт 
 MK/T/ 2008/1931  16822

Acer Incorporated Representative: J.T. Wang 
 MK/T/ 2008/1934  16823

ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА 
ИНДУСТРИЈА АЛКАЛОИД АД - Скопје  
 MK/T/ 2008/1935  16861

Друштво за производство промет и услуги Млечен 
Ресторан ВЕГЕРА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
 MK/T/ 2008/1942  16832

Друштво за производство, трговија и услуги 
Аутомобиле СК ДОО експорт импорт Скопје 
 MK/T/ 2008/1946  16880

Burling Limited 
 MK/T/ 2008/1965  16824

Kiss Nail Products, Inc. 
 MK/T/ 2009/4  16843

Kiss Nail Products, Inc. 
 MK/T/ 2009/5  16844

Kiss Nail Products, Inc. 
 MK/T/ 2009/6  16845

APAVE GROUPE (OU GAPAVE) 
 MK/T/ 2009/10  16894

ЕРЕБАРА Емин ДООЕЛ експорт-импорт Скопје 
 MK/T/ 2009/12  16862

ЕРЕБАРА Емин ДООЕЛ експорт-импорт Скопје 
 MK/T/ 2009/13  16863

Mars, Incorporated 
 MK/T/ 2009/15  16846

Auxilium International Holdings, Inc.
 MK/T/ 2009/16  16864

Sumitomo Rubber Industries, Ltd. 
 MK/T/ 2009/26  16875

Suiden Commerce EOOD 
 MK/T/ 2009/30  16858

KABUSHIKI KAISHA KOMATSU SEISAKUSHO (исто 
така позната како Komatsu Ltd.) 
 MK/T/ 2009/31  16848

Panasonic Corporation (a Japanese 
corporation) 
 MK/T/ 2009/33  16854

Gabor Kovacs 
 MK/T/ 2009/38  16855

VINDIJA d.d. 
 MK/T/ 2009/39  16895

NOVARTIS AG 
 MK/T/ 2009/46  16896

ЕРЕБАРА Емин ДООЕЛ експорт-импорт Скопје 
 MK/T/ 2009/57  16865

CAMPERO INTERNATIONAL CORP. 
 MK/T/ 2009/60  16866

Друштво за производство и трговија ТАБХЕМИНГ 
ДОО Тетово 
 MK/T/ 2009/61  16897

ЕРЕБАРА Емин ДООЕЛ експорт-импорт Скопје 
 MK/T/ 2009/63  16867

Unilever N.V. 
 MK/T/ 2009/74  16841

Haifa Chemicals Ltd. 
 MK/T/ 2009/83  16849

PODRAVKA prehrambena industrija d.d. 
 MK/T/ 2009/85  16850

Sopharma AD 
 MK/T/ 2009/93  16881

Sopharma AD 
 MK/T/ 2009/94  16882

Трговско друштво за вработување на инвалидни 
лица за производство и трговија СЛОВИН 
БИЛЈАНА Охрид ДООЕЛ 
 MK/T/ 2009/102  16868

Трговско друштво за вработување на инвалидни 
лица за производство и трговија СЛОВИН 
БИЛЈАНА Охрид ДООЕЛ 
 MK/T/ 2009/103  16869

Т.Д.ОХРИДСКИ БИСЕР ФАМИЛИЈА ТАЛЕВИ 
КЛИМЕНТ И СИН 
 MK/T/ 2009/104  16870

ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА 
ИНДУСТРИЈА АЛКАЛОИД АД - Скопје 
 MK/T/ 2009/108  16871

Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија 
''АЛКАЛОИД'' А. Д. - Скопје, Ц.О. 
 MK/T/ 2009/109  16872
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Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија 
''АЛКАЛОИД'' А. Д. - Скопје, Ц.О. 
 MK/T/ 2009/110  16873

Приватно средно училиште QSI 
ИНТЕРНАЦИОНАЛНО УЧИЛИШТЕ Скопје 
 MK/T/ 2009/116  16842
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    (111)  (186)

prodol@uvawa

   003095    19/09/2016
  003104    21/12/2017 
  006320    15/02/2018 
  006322    15/02/2018 
  003023        09/12/2017 
  002621    22/11/2018 
  003674    25/03/2014 
  002780    23/08/2016 
  001910    28/12/2019 
  001179    25/09/2017 
  001208    05/09/2017 
  001105    05/11/2017 
  002540    22/07/2017 
  002545    07/08/2018
  004176    22/10/2019 
  001576    15/09/2017 
  002604    21/12/2017 
  002605    21/12/2017 
  004306    06/12/2018 
  001309    15/06/2019 
  001310    01/03/2019 
  001311    16/01/2019 
  003470    17/09/2016 
  001316    21/12/2017 
  001327    13/12/2017 
  002107    05/05/2017 
  002109    12/09/2017 
  004387    06/09/2017 
  002855    15/02/2018 
  001723    24/04/2017 
  002702    15/09/2018 
  002714    05/09/2017 
  006462    13/06/2015 
  006463    13/06/2015
  006464    13/06/2015 
  006709    27/10/2015 
  002225    13/12/2017 
  004567    21/12/2017 
  004608    21/11/2016 
  004645    22/07/2017 
  004647    20/03/2018 
  002865    05/08/2017 
  004811    13/12/2017 
  008117    28/06/2016 
  007447    05/09/2016
  007299    25/09/2016 
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  007778    08/05/2017 
  008102    08/05/2017 
  007689    08/05/2017 
  007690    08/05/2017 
  007600    08/05/2017 
  008426    22/05/2017 
  008626    24/06/2017 
  007615    10/07/2017 
  007616    10/07/2017 
  007748    21/07/2017 
  007749    21/07/2017 
  007750    21/07/2017 
  007751    21/07/2017 
  007752    21/07/2017 
  007666    21/07/2017 
  007667    21/07/2017 
  007654    01/08/2017 
  007897    06/08/2017 
  007898    06/08/2017 
  007679    06/08/2017 
  007755    07/08/2017 
  007732    27/08/2017 
  007733    27/08/2017
  007734    27/08/2017 
  007735    27/08/2017 
  008016    11/09/2017 
  007803    01/10/2017 
  007818    01/10/2017 
  007843    03/10/2017 
  007846    10/10/2017 
  007847    10/10/2017 
  007844    10/10/2017 
  007845    13/10/2017 
  008999    14/10/2017 
  007801    14/10/2017 
  007811    17/10/2017 
  008184    17/10/2017 
  007883    28/10/2017 
  007879    04/11/2017 
  008071    24/11/2017 
  008070    24/11/2017 
  007906    26/11/2017 
  007978    27/11/2017 
  008069    02/12/2017 
  008064    12/12/2017 
  008958    24/12/2017 
  008029    25/12/2017 
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                         (111) (186)

  008028    26/12/2017 
  008022    30/12/2017 
  008012    31/12/2017 
  008451    15/04/2018 
  008450    15/04/2018 
  009459    15/04/2018 
  008393    25/05/2018 
  008869    04/08/2018 
  009198    13/08/2018 
  009021    24/08/201 
  009281    29/09/2018
  008262    10/11/2018 
  008284    14/12/2018
  008557    18/01/2019 
  009566    15/02/2019
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promeni

(111) 03674

(732) Diageo Brands B.V.
 Molenwerf 10-12,1014 BG Amsterdam, NL
(111) 03674

(732) Diageo Brands B.V.
 Molenwerf 10-12,1014 BG Amsterdam, NL

(111) 03674 

(732) Diageo Brands B.V.
 Molenwerf 10-12,1014 BG Amsterdam, NL

(111) 03674  

(732) Diageo Brands B.V.
 Molenwerf 10-12,1014 BG Amsterdam, NL

(111) 01179 

(732) LEK farmacevtska druzba d.d
 Verovskova 57,  1526 Ljubljana, SI

(111) 01208

(732) LEK farmacevtska druzba d.d
 Verovskova 57,  1526 Ljubljana, SI

(111) 01105

(732) LEK farmacevtska druzba d.d
 Verovskova 57,  1526 Ljubljana, SI

(111) 04567 

(732) GKN HOLDINGS PLC
 P.O.Box 55, Ipsley House, Ipsley Church 

Lane, Redditch, Worcestershire, GB

(111) 05918

(732) NORGREN, INC.,
 5400 South Delaware, Littleton,  Colorado 

80120-1663, US

(111) 04645

(732) Orion Pictures Corporation
 10250 Constellation Blvd.,  Los Angeles,  

California 90067-6241, US

(111) 02865

(732) VETERINA KOLINOVA d.o.o., Kalinovica, 
 Svetonedeljska 2, 10436 Rakov Potok,, HR

(111) 02865

(732) VETERINA KOLINOVA d.o.o., Kalinovica, 
 Svetonedeljska 2, 10436 Rakov Potok,, HR

(111) 08117

(732) SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.
 1800 Vevey, CH

(111) 07447

(732) Statoil ASA
 Forusbeen 50, 4035 Stavanger, NO

(111) 07439

(732) Casio Keisanki Kabushiki Kaisha (Casio 
Computer Co., Ltd.)

 6-2, Hon-machi 1-chome Shibuya-ku, Tokyo, 
JP

(111) 07748

(732) H.P. Bulmer Limited
 Ashby House  1 Bridge Street, Staines, 

Middlesex TW18 4TP, UK

(111) 07749

(732) H.P. Bulmer Limited
 Ashby House  1 Bridge Street, Staines, 

Middlesex TW18 4TP, UK

(111) 07750

(732) H.P. Bulmer Limited
 Ashby House  1 Bridge Street, Staines, 

Middlesex TW18 4TP, UK

(111) 07751

(732) H.P. Bulmer Limited
 Ashby House  1 Bridge Street, Staines, 

Middlesex TW18 4TP, UK
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(111) 07752

(732) H.P. Bulmer Limited
 Ashby House  1 Bridge Street, Staines, 

Middlesex TW18 4TP, UK
(111) 07654

(732) Esprit International
 1370 Broadway, New York, New York 10018, 

US
(111) 07818

(732) Advance Magazine Publishers Inc.
 Four Times Square  New York, New York 

10036, US
(111) 08999

(732) Advance Magazine Publishers, Inc.
 Four Times Square, New York, New York 

10036, US

(111) 07801

(732) Advance Magazine Publishers Inc.
 Four Times Square, New York, Nwe York 

10036, US
(111) 08958

(732) Merial Limited
 P.O.Box 327 Sandringham House  

Sandringham Avenue  Harlow Business Park   
Harlow, Essex CM19 5QA, GB

(111) 08012

(732) Bayer Schering Pharma Oy
 Pansiontie 47  20210 Turku, FI
(111) 08012

(732) Bayer Schering Pharma Oy
 Pansiontie 47  20210 Turku, FI

(111) 09566
(732) Центар за едукација и 

претприемништво Можности - Скопје
 бул.Илинден бр.43/3, 1000 Скопје, MK

(111) 10509
(732) „OSI Pharmaceuticals, Inc” (Delaware 

Corporation)

 41 Pinelawn Road, Melville, New York 11747, 
US

(111) 13114

(732) МЕНС ЛЕГИС ДООЕЛ
 Бул. Св. Климент Охридски бр.66/1-1 

Скопје, MK

(111) 13115

(732) МЕНС ЛЕГИС ДООЕЛ
 Бул. Св. Климент Охридски бр.66/1-1 

Скопје, MК
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prenos
(111) 00117

(732) Novo Nordisk Health Care AG
 Andreasstrasse 15  CH-8050 Zurich, CH
(111) 03398

(732) Innovia Films Limited
 Station Road,  Wigton,  Cumbria,  CA7 9BG,, 

UK

(111) 01309

(732) MILLER BREWING INTERNATIONAL, INC.
 3939 West Highland Boulevard Milwaukee, 

Wisconsin 53208, US

(111) 01310

(732) MILLER BREWING INTERNATIONAL, INC.
 3939 West Highland Boulevard Milwaukee, 

Wisconsin 53208, US

(111) 01311

(732) MILLER BREWING INTERNATIONAL, INC.
 3939 West Highland Boulevard Milwaukee, 

Wisconsin 53208, US

(111) 10497

(732) Novo Nordisk Health Care AG
 Andeasstrasse 15  CH-8050 Zurich, CH

(111) 10498

(732) Novo Nordisk Health Care AG
 Andresstrasse 15  CH-8050 Zurich, CH

(111) 03674

(732) Diageo Brands B.V.
 Molenwerf 10-12,1014 BG Amsterdam, NL

(111) 01309

(732) MILLER BREWING INTERNATIONAL, INC.
 3939 West Highland Boulevard Milwaukee, 

Wisconsin 53208, US

(111) 01310

(732) MILLER BREWING INTERNATIONAL, INC.
 3939 West Highland Boulevard Milwaukee, 

Wisconsin 53208, US

(111) 03674

(732) Diageo Brands B.V.
 Molenwerf 10-12,1014 BG Amsterdam, NL

(111) 01309

(732) MILLER BREWING INTERNATIONAL, INC.
 3939 West Highland Boulevard Milwaukee, 

Wisconsin 53208, US

(111) 01310

(732) MILLER BREWING INTERNATIONAL, INC.
 3939 West Highland Boulevard Milwaukee, 

Wisconsin 53208, US

(111) 01311

(732) MILLER BREWING INTERNATIONAL, INC.
 3939 West Highland Boulevard Milwaukee, 

Wisconsin 53208, US

(111) 02865

(732) VETERINA KOLINOVA d.o.o., Kalinovica, 
 Svetonedeljska 2, 10436 Rakov Potok,, HR

(111) 07732

(732) МАСТЕРБЕТ ДОО - Скопје
 ул.3-та Македонска Бригада бб, 1000 

Скопје, MK

(111) 07733

(732) МАСТЕРБЕТ ДОО - Скопје
 ул.3-та Македонска Бригада бб, 1000 

Скопје, MK

(111) 07734

(732) МАСТЕРБЕТ ДОО - Скопје
 ул.3-та Македонска Бригада бб, 1000 

Скопје, MK

(111) 07735

(732) МАСТЕРБЕТ ДОО - Скопје
 ул.3-та Македонска Бригада бб, 1000 

Скопје, MK

(111) 08028

(732) Pfizer Products Incorporated
 Eastern Point Road,  Groton,  Connecticut 

06340, US
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(111) 01311

(732) MILLER BREWING INTERNATIONAL, INC.
 3939 West Highland Boulevard Milwaukee, 

Wisconsin 53208, US

(111) 02865

(732) VETERINA KOLINOVA d.o.o., Kalinovica, 
 Svetonedeljska 2, 10436 Rakov Potok,, HR

(111) 07732

(732) МАСТЕРБЕТ ДОО - Скопје
 ул.3-та Македонска Бригада бб, 1000 

Скопје, MK

(111) 07733

(732) МАСТЕРБЕТ ДОО - Скопје
 ул.3-та Македонска Бригада бб, 1000 

Скопје, MK

(111) 07734

(732) МАСТЕРБЕТ ДОО - Скопје
 ул.3-та Македонска Бригада бб, 1000 

Скопје, MK

(111) 07735

(732) МАСТЕРБЕТ ДОО - Скопје
 ул.3-та Македонска Бригада бб, 1000 

Скопје, MK

(111) 08028

(732) Pfizer Products Incorporated
 Eastern Point Road,  Groton,  Connecticut 

06340, US
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spojuvawe na FIRMA

(111) 00323

(732) Bayer CropScience AG
 Monheim, DE
(111) 00327

(732) Bayer CropScience AG
 Monheim, DE

(111) 00407

(732) Bayer CropScience AG
 Monheim, DE

(111) 00408

(732) Bayer CropScience AG
 Monheim, DE

(111) 00413

(732) Bayer CropScience AG
 Monheim, DE

(111) 00416

(732) Bayer CropScience Ag
 Monheim, DE

(111) 00418

(732) Bayer CropScience AG
 Monheim, DE

(111) 07803

(732) Advance Magazine Publishers Inc.
 Four Times Square  New York, New York 

10036, US

(111) 07818

(732) Advance Magazine Publishers Inc.
 Four Times Square  New York, New York 

10036, US

(111) 09338

(732) Bayer CropScience AG
 Monheim, DE
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OD REGISTAROT NA ZASTAPNICITE

Reg.
br.

1. Јован, ЈОАНИДИС, адвокат
ул. “Орце Николов” 155
1000 Скопје
Република Македонија
тел/факс: 389 02 3067-199,3067-201

2. БИНСО Д.О.О. Скопје 
 Друштво за застапување

ул. “Народен фронт” 7/ 4
п.п. 768
1000 Скопје
Република Македонија
тел/факс: 389 02 3117-871;
 3082-280; 3117-755

4.  БИНПРО ДООЕЛ. Скопје
 Друштво за заштита на индустриска
 сопственост 

ул. “Ленинова”  бр.15а-13
 П.Факс 716
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389 02 3118 709, 3166 046
факс: 389 02 3118-709, 3227 144
e-mail:mail@binpro.com.mk

6.  Драган, ТОНЕВСКИ,  адвокат
бул. “Кочо Рацин” бр. 14/4-13
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389 02 3111-270
факс: 389 02 3111-267

7.  Шпенд,  ДЕВАЈА, адвокат
бул. “Крсте Мисирков” бр. 61/1-3  
Република Македонија
тел/факс: 389 02 3117-399
мобил:  389 70 24 22 64
e-mail:shpendd@yahoo.com

10. МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ
Центар за заштита, искористување и унапредување на музичко 
книжевни дела, пронајдувачки дејности, стоковни и услужни жигови и 
други авторски права Д.О.О. Скопје,
ул. “Апостол Гусларот”  бр.3
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389 02 3121-053, 3121-059; 3122-189
факс:389 02 3121-059
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11. АЛКАЛОИД А.Д.
Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија
ул. “Александар Македонски” 12
1000 Скопје
тел: 389 02 3104 - 000
факс: 389 02 3104 - 014; 3104 - 036 

12. Борис,  НОШПАЛ, адвокат
Ул. “Љубљанска” бб  
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389 02 3093093; 3093094
факс  389 02 3093070
e-mail: egal@mol.com.mk

13.  Драган, ПОПОВСКИ,  адвокат
ул. “Маршал Тито” 10/1-1
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389 02 3231-610
факс: 389 02 3137-284
e-mail: info@popovski-law-office.com.mk

14. Никола, ДОДЕВСКИ,  адвокат
ул. “Стив Наумов” 22
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389 02 3229-413

16. БЕРИН Д.О.О. Друштво за интелектуална сопственост
ул. “Македонија” бр. 27/2/22
1000 Скопје
тел: 389 02 3130-367 и 3130-398
факс: 389 02 3130-367 и 3130-398
е-mail:berin@unet.com.mk
www.berin.com.mk

18.  МЕНС ЛЕГИС ДООЕЛ
 Друштво за посредување и застапување на домашни и  
 странски фирми

бул. “Св.Климент Охридски”  бр.66/ 1-1
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389 02 3126-462

19. ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. Скопје
 Агенција за услуги од областа на авторското право и   
 индустриската сопственост

бул. “Кузман Јосифовски Питу”  28 лок.8
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389 02 2469-476
факс: 389 02 2469-886
е-mail: patent@mt.net.mk
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25.  Василие, СЕРДЈУК,  адвокат
ул. “Стив Наумов”  22
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389 02 3115-777,3220- 277
 факс: 389 02 3220-277

29.  МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА  ДОО
бул. “Кочо Рацин” 14
П.О. Бокс 148
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389 02 3114-655
факс: 389 02 3115-762 

41.  Маргарита,  ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. “Народен фронт” 21/4-5
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389 02 3229- 859; 3126- 402; 3136-092
факс: 389 02 3229- 859
мобилен: 389 70 22 88 39; 70 56 55 65; 75 58 33 53
е-маил: pekevski@unet.com.mk

45. Митко, АНДОНОСКИ,  адвокат
Бул. Кочо Рацин бр. 30/2-2
1000 Скопје
Република Македонија
Тел/ факс 389 02 3238 126

49.  МАКПЕТРОЛ-
 Акционерско друштво за промет со нафта и нафтени деривати   
 Скопје 

ул. “Мито Хаџивасилев-Јасмин”  бр.4
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389 02 3112-144
факс: 389 02 3111-525; 3119-323

65.  Наум, РИСКОВСКИ,  адвокат
ул. “Франклин Рузвелт”  бр.67/ 13
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389 02 3245-891

68.  Билјана, ПАНОВА Видески, адвокат
ул. “Васил Ѓоргов”  бр. 34/ 1- 6
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389 02 309 18 36; 389 02 309 18 37; 389 02 309 18 38
факс: 389 02 308 62 11
моб. 389 70 22 55 27
е-маил: panova@unet.com.mk
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71. Никола, ЧОКРЕВСКИ, адвокат
ул. “Бојмија”  бр.6/ 1 кула 3
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 389 02 246 4794

73.  Пандорка, КИМОВА, адвокат
ул. “Васил Главинов” бр.3/1-1
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 389 02 3111-637

75.  Мирјана, МАРКОВСКА, адвокат
ул. “Орце Николов” бр. 75
1000 Скопје 
Република Македонија
тел. 389 02 3129 240
мобил. 389 070 24 31 00

76. Анета, ИНДОВСКА, адвокат 
ул. “Даме Груев”  3/ 2-11
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 398 02 3222- 175, 3227- 919
 

77. Валентин, ПЕПЕЉУГОСКИ, адвокат
ул. “Вељко Влаховиќ”  4/ 1-1
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 389 02 3211- 005
факс.: 389 02 3211- 004
мобил. 389 70 22 11 97 
e-mail: vpepelju@unet.com.mk

81. Ирена, КОЦАРЕВА, адвокат
ДТЦ Мавровка лам.Ц1/10
1000 Скопје
Република Македонија
тел.389 02 3132-376
389 02 3220-021

84. ТП  ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ- застапник за индустриска   
 сопственост

ул. “Илинденска”  2/ 13
1400 Велес
Република Македонија
тел.389 043 227- 121
факс: 389 048 418-142
Е-маил; botoma@yahoo.com
            tmladenovski@mt.net.mk
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87.  Адвокатско друштво 
 ПОЛЕНАК

ул. “Орце Николов” 98 
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 389 02 3114-737
мобилен 389 70 249- 284 

92.  Ерол, ХАСАН, адвокат
ул. “М.Х. Јасмин” 52В 1/6
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 389 02 3133- 191
 моб. 389 070 204- 961

94. Бранко, РАДОЈЧИЌ, адвокат
ул. “Максим Горки” бр.1/5 
1000 Скопје
 Република Македонија
 тел. 389 02 321 70 48 

96. Георги, ДИМИТРОВ, адвокат
ул. “Иво Лола Рибар” бр.57/1-6
1000 Скопје
 Република Македонија
 тел. 389 02 3230-789

98. Нада, АНГЕЛОВСКА, адвокат
ул. “Маршал Тито” бр.22/2-8
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 389 02 3164-472, 3227-198

100. АДИНГ АД  Скопје
ул. “Новоселски пат” бб
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 389 02 2032- 154, 2031- 162
факс. 389 02 2036- 762
e-mail:ading@mpt.com.mk
web page: ading.com.mk       

101. Ненад, ЈАНИЌЕВИЌ, адвокат
бул. “Кочо Рацин”  бр.38/1-5
1000 Скопје
Република Македонија
тел/факс 389 02 3166-629
389 02 3165-409 моб. 389 070 245-353
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102. Драган, ГОЏО, адвокат
 ул. “Македонски просветители”  бр.8   
6000 Охрид
Република Македонија
тел/факс: 389 046 263-163
e-mail: dgodzo@mt.net.mk  

103. Благица, ВЕСКОВСКА, адвокат
ул. “Архимедова” 4
7500 Прилеп
Република Македонија
тел. 389 048 427 966

105. СЕНЗАЛ ДООЕЛ Скопје
  Дрштво за застапување и заштита  на 
  интелектуална сопственост

 Ул. Сава Ковачевиќ бр.47А локал бр. 10
 1000 Скопје
  Република Македонија
  Тел/факс 389 02 2784-427
   e- mail: senzaldooel@yahoo.com                       

108. Адвокатско друштво
 Кнезовиќ и соработници Скопје

ул. “Вељко Влаховиќ” бр. 4-2/3
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 389 02 3220-680
факс. 389 02 3220-690

111. Славица, ТРЧКОВА, адвокат
ул. “Мито Хаџивасилев Јасмин” бр. 16/28 
1000 Скопје
Република Македонија
Тел: . 389 075 423-877
факс: 389 02 3061-925

112. Златко, АНТЕВСКИ, адвокат
ул. “Димо Хаџидимов” бр.37 
1000 Скопје
Република Македонија
Тел: . 389 02 3217-377
факс: 389 02 3239-168
e-mail: lawyersa@mt.net.mk

113. Фани, МИХАЈЛОВСКА, адвокат
ул. “Лермонтова” бр.3 
1000 Скопје
Република Македонија
Тел/факс: . 389 02 3129-072
моб: 389 070 244-828



Glasnik, 17/1, str. 142-154, fevruari 2010 Skopje

Zastapnici

148

Reg.
br.

114. Бранко, ПЕТКОВСКИ, адвокат
 ул. “Народен фронт” бр.7/4 
1000 Скопје
Република Македонија
Тел/факс: 389 02 3117-871

115. Александра, ГАВРИЛОВСКА, адвокат
бул. “Партизански одреди” бр.103/26 
1000 Скопје
Република Македонија
Тел/факс: 389 02 30 60 690

116. Адвокатско друштво
 ДЕБАРЛИЕВ, ДАМЕСКИ И ЌЕЛЕШОСКА

Ул. “Алберт Ајнштајн” бр.4/1
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 389 02 3136-530
Факс. 389 02 3215-470 

117. Друштво за застапување од областа на индустриската    
 сопственост  ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ Скопје

ул. Даме Груев бр.3/2-11
1000 Скопје 
Република Македонија
Тел/факс 389 02 3222-175

118. Валентина, ЈОВАНОВСКА ВАСИЛЕВА, адвокат 
ул. “Маршал Тито” бр. 53/1
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 389 02 3298-280
факс. 389 02 3225-089

120. Александра, ТРАЈЧОВСКА, адвокат 
ул. “Бојмија” бр.  8 мезанин
1000 Скопје
Република Македонија
моб. 389 070 365-177
факс. 389 02 5111 459
e-mail: advokat.aleksandra@gmail.com 

121. Леонид, ТРПЕНОСКИ, адвокат
ул. “Максим Горки” бр. 18 локал 8
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 389 02 3296-465
факс. 389 02 3296-557
е-маил: leonidtrpenoski@mt.net.mk
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122. Друштво за деловни услуги
 ВИП АГЕНСИ ДОО Скопје

ул. “Владимир Комаров” 18А/1-5
1000 Скопје
Република Македонија
Тел/факс. 389 02 3111-235
е-маил: vipagency@mt.net.mk

123. Адвокатско друштво
 ДЕ ЛЕГЕ Калеска и Цветановска

Бул. Кочо Рацин бр. 14-6/6
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389 02 3132-200
факс: 389 02 3225-131

124. Адвокатско друштво
 МЕНС ЛЕГИС ЧАКМАКОВА

ул. “8-ма Ударна бригада” 43/3
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389 02 3115-205
факс: 389 02 3111-521
cakmakova@menslegisadvocates.com.mk

126. Снежана, САВИЌ ДИМОВСКА, адвокат
ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр. 59/1-6 кат
1000 Скопје
Република Македонија
тел./ факс 389 02 3223-876
моб. 389 070 226-403
e-mail: snezana@savic.com.mk

127. ПЕКОПРЕМ доо Скопје
бул. “АВНОЈ” бр.  24/3-17
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 389 02 20 50 880
факс. 389 02 20 50 884

128. Лилјана, ВАСИЛЕВА БУНДАЛЕВСКА, адвокат
бул. “Свети Климент Охридски” бр. 53/4
1000 Скопје
Република Македонија 
тел. 389 02 3224-104

131. Петре, ШИЛЕГОВ, адвокат
ул. “К.Ј.Питу” бр. 17 лок. 33
1000 Скопје
Република Македонија
Тел/факс. 389 02 2469 - 777
е-маил: petreshilegov@freemail.com.mk
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132. Адвокатско друштво ЧУКИЌ И МАРКОВ
ул. “Македонија” бр. 7
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 389 02 3230 - 916
Факс. 389 02 3120 916
е-маил: office@cukic-markov.com.mk

134. Емилија Апостолска адвокат
бул. Кузман Јосифовски Питу 
бр. 30/3-7, 
1000 Скопје
Република Македонија
тел.   389 02 2466-001
факс. 389 02 2460-001
е-маил: apostolska@smlaw.com.mk

135. Илија Чилиманов, адвокат 
ул. 27 март бр. 14
1000 Скопје
моб. 389 70 222 624
тел. 389 02 311 6262

136. Нина Атанасовска, адвокат
ул. Ѓорче Петров 11А
1000 Скопје
Република Македонија
Тел.389 02 2035 349
Факс. 389 02 2035 349

137. СД Петошевиќ ДОО друштво за
 остварување и заштита на интелектуална
 сопственост Скопје

ул. 29 Ноември 17-2/3М
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 389 02 3245 955, 389 02 3245 985
Факс. 389 02 3245 984
емаил: Macedonia@petosevic.com  

138. Марта Поповска, адвокат
ул. М.Х. Јасмин бр. 48
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 389 02 3112 833
Факс. 389 02 3110 915
е-маил: martapopovska@yahoo.com 

139. КПМГ  ДООЕЛ Скопје
Соравиа Центар Скопје, 7ми кат
 ул. Војвода Васил Аџиларски бб,
 1000 Скопје
 Република Македонија 
 Тел. 389 02 3135 220
 Факс 389 02 3111 811
 е-маил: ishujica@kpmg.com
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140. Снежана Цабевска, адвокат
ул. Даме Груев 7/8
1000 Скопје
моб. 070/ 990-788
е- маил: cabevska@gmail.com

141. Дарко Јанкуловски, адвокат
бул. Крсте Мисирков бр. 13/2
1000 Скопје
Република Македонија
Тел./ факс 389 02 3135 043
моб. 389 70 335 774
е-маил: darko_jankulovski@yahoo.com  

142. Адвокатско друштво Велјаноски, 
Т.Ц. Беверли Хилс лок.11
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. Факс/ 389 02 3127 157
е-маил: veljanoski@hotmail.com

143. Билјана Јоанидис, адвокат
ул. Орце Николов бр. 155 б
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 389 02 3067 199
Факс 389 02 3067 201
е-маил: joanidis@t-home.mk

144. Александар Јоанидис, адвокат
ул. Орце Николов бр. 155 б
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 389 02 3067 199
Факс 389 02 3067 201

145. Данче Чакаровска Гроздановска, адвокат
Бул. Св. Климент Охридски бр. 66/1-3а
1000 Скопје
Република Македонија
Тел./факс 389 02 3109 704
Моб. 389 75 488 244
e-mail: lawoffice@cakarovska.com.mk

146. Петро Јонура, адвокат
Ул. Орце Николов бр. 94
1000 Скопје 
Република Македонија
Моб. 389 70 228 619
e-mail: petro_janura@mt.net.mk
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147. Снежана Станковиќ, адвокат
Ул. Иво Рибар Лола бр. 32
1000 Скопје 
Република Македонија
Тел. 389 2 3124 209, 389 2 3116 845

148. Агенција за интелектуална сопственост
 АРТПИЦК ДООЕЛ Скопје

Ул. Јосиф Јосифоцски Свештарот бр. 39/28
1000 Скопје
Република Македонија
Тел.факс 389 02 3122 599
Моб. 389 70 212721
Web:  www.artpick.com.mk 
e-mail:artpick@artpick.com.mk

149. Даниела Настова Пиштолова, адвокат
Ул. Георги Димитров бр. 54-2/20
1000 Скопје
Република Македонија
Тел./факс 389 2 2460771
e-mail: nastova@yahoo.com

 
150. Анастазија Христовска, адвокат

Ул. 50 Дивизија бр.5а, 1000 Скопје
Република Македонија
Моб. 00 389 75 347 312
Факс 00 389 3122 083
e-mail: anastazijah@gmail.com

151. Анастас Стојаноски, адвокат
Ул. Јуриј Гагарини бр. 25/25 Кула IV, 
нас. Козле, 1000 Скопје,
Република Македонија
Моб. 00 389 75 202 926
e-mail: atanas@stojanoski.mk
www.stojanoski.mk 

152. ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ Скопје, Агенција за   
 интелектуална сопственост 

ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000 Скопје,
Република Македонија
Тел/факс. 389 02 307 7626
e-mail: intelprotect@yahoo.com, intelprotect@gmail.com 

153. Фросина Поповска, адвокат,
Ул. 29ти Ноември бр. 15 лок 4
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 389 02 551 1835
Факс 389 02 551 1835
e-mail: popovskafrosina@gmail.com
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154. Никола Темелковски, адвокат
Ул. Кочо Чолаков бр. 32
Битола
Република Македонија
Тел. 389 47 256 086
Факс 389 47 252 777

155. Љупчо Илиев, адвокат
Бул. Кузман Јосифовски Питу Б7
лам. 1 мез. лок. 15
1000 Скопје
Република Македонија
Тел/ факс 389 02 2465 050
e-mail: lawyer_ljupcoiliev@hotmail.com

156. Ана Пекевска, адвокат
Ул. Орце Николов 68, 
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 02 3223 870 моб. 070 565 565
Факс. 02 3223 871
e-mail: ana.pekevska@karanovic-nikolic.com  

157. Мартина Мартиновска,адвокат
Бул. Парт. Одреди 20б,
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 02 3227 633 факс: 02 3225 700
e-mail: martima.martinovska@gmail.com

158. Маја Бариќ,  адвокат
Ул.Владимир Комаров 38-5/4
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 02 5207 224
e-mail: baric.maja@gmail.com

159. Анета Мострова, адвокат
Ул. Иво Рибар Лола бр. 32
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 070 327 512
Факс: 02 3 122 792
e-mail: info@mostrova.com.mk 

160. ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС ДООЕЛ Скопје,
Ул. Маршал Тито бр. 12 кат 4/ Палата Македонија
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 02 3110 623
Факс 02 3116 525
e- mail: aleksandar.ickovski@mk.pwc.com 
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160. ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС ДООЕЛ Скопје,
Ул. Маршал Тито бр. 12 кат 4/ Палата Македонија
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 02 3110 623
Факс 02 3116 525
e- mail: aleksandar.ickovski@mk.pwc.com 
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I.

II izvestuvawa

	 Генералниот	директор	на	Светската	организација	за	интелектуална	
сопственост	 –WIPO	 ги	 упатува	 своите	 комлименти	 кон	 министерот	
за	 надворешни	 работи	 и	 ја	 има	 честа	 да	 го	 извести	 за	 приемот	 на	
писмената	нотификација	доставена	од	страна	на	Владата на Република 
Македонија,	на	22	Јануари	2010	година,	инструментот	за	пристапување		
на	Договорот	 за	 правото	 на	 патент,	 усвоен	 на	 1	 Јуни	 2000	 година	 во	
Женева.
	 Договорот	ќе	стапи	во	сила,	во	однос	на	Република	Македонија	на	22	
април	2010	година.

 Na 13 noemvri, 2009 godina, Vladata na Republika Germanija 
deponira{e instrument za ratifikacija na @enevskiot Akt na 
Ha{kiot dogovor  koj se odnesuva za me|unarodnata registracija 
na industriski dizajni, donesen vo @eneva na 02.07.1999 (“@enevski 
Akt“).
 @enevskiot Akt, na teritorijata na Republika Germanija, }e 
stapi vo sila na 13 fevruari, 2010 godina.

 Vladata na [vajcarskata Konfederacija na 24 oktomvri 1939 
godina i 7 noemvri 1962 godina ima{e deponirano instrument 
za ratifikacija na Londonskiot Akt na Ha{kiot dogovor koj 
se odnesuva za me|unarodno  deponirawe  na industriski  dizajni 
od 06.11.1925, revidiran vo London na 02.06.1934 (“Londonski 
Akt”) i dopolnitelniot Akt od Monako od 18 noemvri 1961 kon 
navedeniot dogovor (dopolnitelen Akt od Monako). 

 Na 19 noemvri 2009 godina, Vladata na [vajcarskata 
Konfederacija deponira{e instrument za otka`uvawe od 
Londonskiot Akt i dopolnitelniot Akt od Monako.
 Soglasno ~len 22(4) od Londonskiot Akt, navedenoto 
otka`uvawe na teritorijata na [vajcarskata Konfederacija, }e 
stapi vo sila na 19 noemvri 2010 godina. 

 Na 3 dekemvri, 2009 godina, Lihten{tajn deponira{e 
instrument za pristapuvawe kon  Singapurskiot dogovor za 
pravoto na trgovskata marka, donesen vo Singapur na 27 mart, 
2006 godina.
 Soglasno ~len 28(3), navedeniot dogovor, za teritorijata na 
Lihten{tajn, }e stapi vo sila na 3 mart, 2010 godina.
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 Na 5 maj  2004 godina, Republika Surinam deponira{e 
instrument za pristapuvawe kon Protokolot na 
Madridskiot Dogovor koj se odnesuva na Me|unarodnata 
registracija na trgovskite marki, donesen vo Madrid na 27 
juni, 1989 (“Madridski Protokol (1989)“).
	 Пoradi toa, na 21 dekemvri 2009 godina, Republika Surinam 
ja objavi deklaracijata koja se odnesuva na ~len 5(2)(d) od 
Madridskiot Protokol (1989), i ~len 5(2)(b), a spored ~len 
5(2)(a) izvestuvawata za odbivawe na za{titata, soglasno 
~lenot 5(2)(c) od navedeniot Protokol, mo`e da se dostavat 
i po istekot na periodot od 18 meseci.

 Navedenata deklaracija, za teritorijata na Republika 
Surinam, }e stapi vo sila na 21 mart, 2010 godina.
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