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KODOVI NA DR@AVITE SPORED STANDARDITE NA WIPO
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

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

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

KODOVI NA ME\UNARODNI ORGANIZACII
AP

- Afrikanska regionalna organizacija za industriska
sopstvenost (ARIPO)

BX

- Biroto na Beneluks za `igovi i modeli

EA

- Evroaziska patentna organizacija

EM

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

EP

- Evropsko patentno biro (EPO)

IB

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

OA

- Afrikanska organizacija za intelektualna
sopstvenost (OAPI)

WO

- Svetska organizacija za intelektualna sopstvenost (WIPO)

GC

- Kooperativen sovet na arapskite zemji vo Zalivot

SA
SB
SC
SD
SE
SG
SH
SI
SK
SL
SM
SN
SO
SR
ST
SV
SY
SZ
TC
TD
TG
TH
TJ
TM
TN
TO
TP
TR
TT
TV
TW
TZ
UA
UG
US

- Saudiska Arabija
- Solomonski Ostrovi
- Sej{elski Ostrovi
- Sudan
- [vedska
- Singapur
- Sveta Elena
- Slovenija
- Slova~ka
- Siera Leone
- San Marino
- Senegal
- Somalija
- Surinam
- Sao Tome i Principe
- Salvador
- Sirija
- Svazilend
- Turki
- ^ad
- Togo
- Tajland
- Taxikistan
- Turkmenija
- Tunis
- Tonga
- Isto~ni Timor
- Turcija
- Trinidad i Tobago
- Tuvalu
- Tajvan
- Tanzanija
- Ukraina
- Uganda
- Soedineti Amerikanski
Dr`avi
UY - Urugvaj
UZ - Uzbekistan
VA - Vatikan
VC - Sv. Vinsent i Grenadin
VE - Venecuela
VG - Britanski Devstveni
Ostrovi
VN - Vietnam
VU - Vanuatu
WS - Samoa
YE - Jemen
YU - Jugoslavija
ZA - Ju`noafri~ka Repubika
ZM - Zambija
ZR - Zair
ZW - Zimbabve
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I SLU@BENI OBJAVI
OGLASUVAWE ZA NI[TOVNO RE[ENIE
ZA PRIZNAVAWE NA PRAVO OD
INDUSTRISKA SOPSTVENOST

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

Patenti

1

2
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PATENTI
Vo soglasnost so ~lenot 69 od Zakonot za industriskata sopstvenost (“Slu`ben vesnik na Republika
Makedonija” br. 21/09 Dr`avniot zavod za za{tita na industriska sopstvenost gi objavuva podatocite
od re{enieto na patent.
Vo soglasnost so ~lenot 60 od Zakonot za industriskata sopstvenost (“Slu`ben vesnik na Republika
Makedonija” br. 21/09 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 66 i ~lenot 69 stav 3 od ZIS (“Slu`ben vesnik na Republika Makedonija br.
21/09) kon podatocite na re{enieto vrz osnova na dokaz za potpolno ispituvawe se objavuva prvoto
patentno barawe.
Vo soglasnost so ~lenot 2 od odredbite koi va`at pri pro{iruvawe na evropskite patenti (“Slu`ben
vesnik na Republika Makedonija br. 49/97) DZIS go objavuva sekoe barawe za pro{iruvawe vo najkus
mo`en rok dokolku e platena propi{anata taksa.
Podatocite se ozna~eni so INID* kodovi za patenti (WIPO standard ST.9). Za specifi~nite podatoci
koi ne postojat vo INID vovedeni se dopolnitelni kodovi.
(11)
(13)

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

Registarski broj na dokumentot
Vid na dokumentot:
A-patent A1-patent so dokaz
A2-dopolnitelen patent
T1-prevod na patentni barawa za priznaen evropski patent
T2-odr`uvawe na evropski patent so izmeneti patentni barawa
Broj na prijavata				
Datum na podnesuvaweto
Data na izlo`beno ili saemsko prvenstvo
Pravo na prvenstvo: datum dr`ava broj
Data na objavuvawe
Objava na prvi~nite patentni barawa
Kod po Me|unarodnata klasifikacija na patenti (MKP)			
Naziv na pronajdokot
Citirani dokumenti
Apstrakt ili patentno barawe
Podatoci za prijavata podnesena do SZP na SFRJ
(datum na prijavuvaweto ex- YU broj na prijavata
godina ex- YU broj na patentot)
Broj na osnovnata prijava
Broj na prvobitnata prijava
Pronajduva~ (i)
Nositel na pravoto na patentot
Zastapnik
Me|unarodna (PCT) prijava (datum na podnesuvawe dr`ava broj na PCT prijavata)
Objavuvawe na Me|unarodna (PCT) prijava; (datum na objavuvaweto, objaven broj - WO)
Me|unarodna (EP) prijava (datum na objavuvaweto dr`ava broj na ER prijavata)

(97)

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

(21)
(22)
(23)
(30)
(45)
(45)
(51)
(54)
(56)
(57)
(60)

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data
Patenti

Glasnik

(51) F 22B 13/14
(11)
903884
		
(13)
А
(21) 2009/305
(22) 29/09/2009
		
(45) 29/02/2012
(30) 181343 11/04/2007 NZ
(86) 11/04/2008 PCT/US060095
(87) 23/10/2008 WO2008/128090
(73) FLAMEKEEPER, LLC
814 South Military Trail, Building 6,
Deerfield Beach, FL 33442, US
(74) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ
Ул. ‘’Илинденска’’ 2/ 13, 1400, Велес
(72) KENDALL, Mark W.
(54) КОНТРОЛЕН РЕГУЛАТОР ЗА ВОЗДУХ ЗА
КОМОРА ЗА СОГОРУВАЊЕ

Patenti
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(57) Контролниот регулатор за воздухот го
регулира количеството воздух кој протекува
низ влезот во комората за согорување
предизвикувајќи протокот на воздух да го
придржува дискот лоциран на преминот
за воздух и против силата на гравитација.
Воздухот поминува околу рабовите на
дискот и се канализира низ повеќето
канали за воздух од овални вдлабнатини
во внатрешната површина на регулаторот
кои формираат вентури комора. Со
регулирањето на протокот на воздух во
комората за согорување, се подобрува
ефикасноста во согорувањето.

903884

4
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(51) F 16F 9/00
(11)
903952
		
(13)
А
(21) 2010/219
(22) 06/08/2010
		
(45) 29/02/2012
(30) П- 2010/219 06/08/2010 MK
(73) Фабрика за амортизери „СТД” доо
ул.Индустриска бб 1485 Нов Дојран, MK
(72) Тасев Андреј
(54) ЕДНОСМЕРЕН
ХИДРАУЛИЧЕН
ТЕЛЕ–
СКОПСКИ АМОРТИЗЕР „СТД”
(57) Изумот се однесува на хидрауличен
телескопски амортизер на неговите вибрации
и потреси, особено кога се монтирани на
возилата и на некои други места за кои се
преземаат потребни мерки за елиминација
на вибрациите.

903952

Хидрауличниот
телескопски
амортизер
според прилогот се состои од повеќе
потсклопови како што се склоп клипклипчиња, склоп долен и горен вентил како
и склоп водилка коишто се меѓузависно
поврзани и прават една целина. Изумот
наоѓа широка примена во автомобилската,
рударската, градежната индустрија како и
во некои други области каде што е потребно
пригушување на вибрациите.

Patenti

Glasnik

(51) A 43B 13/02, 9/00
(11)
903948
		
(13)
А
(21) 2010/222
(22) 12/08/2010
		
(45) 29/02/2012
(30) 12/839428 20/07/2010 US and
61/233920 14/08/2009 US
(73) Chen Ming-Te
No. 2, Lane 334, San-Fon Road,
Fon-Chou City, Taichung Hsien,
Taiwan R.O.C., TW
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје
(54) ПОСТАПКА ЗА ИЗРАБОТКА НА ЧЕВЛИ
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(57) Постапката за изработка на чевли опфаќа
прв калап направен од крут материјал и втор
калап којшто има вдлабнување во кое се
сместува чевелот. Чевелот се состои од горен
дел, поврзувачки член и надворешен ѓон, при
што поврзувачкиот член и надворешниот ѓон
се поврзани на горниот дел. Вториот калап ја
пренесува ултразвучната топлотна енергија
на поврзувачкиот член и надворешниот ѓон,
така што поврзувачкиот член и надворешниот
ѓон соодветно се собираат и цврсто се
спојуваат со горниот дел.

903948

6
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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

F22B13/14
F16F9/00

F22B13/14
F16F9/00

(11,13)

903884 A
903952 A

(51)

(51) osnoven

A43B13/02
A43B9/00

A43B13/02
A43B13/02

(11,13)

903948 A
903948 A

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

(73)
(51)

Chen Ming-Te
A 43B 13/02, 9/00

(11,13)

FLAMEKEEPER, LLC
F 22B 13/14		

903948 A
903884 A

Фабрика за амортизери „СТД” доо
F 16F 9/00		
903952 A

Pregledi

Patenti

Glasnik

(51) C 07H 17/08

(11)

900604

		

(13)

А1

(21) 1998/12

(22)

25/02/1998

		
(45) 29/02/2012
(30) 95/10601 11/09/1995 FR
(86) 10/09/1996 PCT/FR96/01384
(87) 20/03/1997 WO97/10251
(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) BONNET, Alain;
DELTHIL,Michel and MAZURIE, Alain

Patenti
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(54) НОВИ ДЕРИВАТИ НА 5-0-ДЕЗОЗАМИНИЛ

6-0-МЕТИЛ
ЕРИТРОНОЛИДЕ
А,
ПОСТАПКА ЗА НИВНО ПРИПРЕМАЊЕ И
НИВНА ПРИМЕНА ЗА ПРИПРЕМАЊЕ НА
БИОЛОШКИ АКТИВНИ ПРОИЗВОДИ
(57) Предмет на пронајдокот се состави со
формула (I) кадешто OR1, OR2 и OR3
претставуваат хидроксилни радикали кои се
блокирани во облик на радикали кои лесно
се расцепуваат. Составите со формулата (I)
може да се употребуваат за припремање на
антибиотски производи.

900604

8

Glasnik

19/1,

str. 1-137, fevruari 2012 Skopje

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

C07H17/08

C07H17/08

(11,13)

(51)

(51) osnoven

(11,13)

900604 A1

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

(73) Arena Pharmaceuticals, Inc.
(51) C 07H 17/08
(11,13) 90604 A1

Pregledi

Patenti

Glasnik

(51) A 61K 31/00, 31/401,
(11)
903886
31/415, 31/4196,
(13)
Т1
A 61P 3/00, 3/10,
(22) 29/06/2009
C 12N 15/12,
(45) 29/02/2012
G 01N 33/566, 33/58
(21) 2009/208		
(30) 20050643086P 10/01/2005 US;
20050683172P 19/05/2005 US and
20050726880P 14/10/2005 US
(96) 09/01/2006 EP07004743.6
(97) 03/06/2009 EP1808168
(73) Arena Pharmaceuticals, Inc.
6166 Nancy Ridge Drive, San Diego,
CA 92121, US
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. „Народен Фронт” 21/4-5 1000 Скопје
(72) CHU, Zhi-Liang;
LEONARD, James N.;
AL-SHAMMA, Hussien A. and
JONES, Robert M.
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(54) КОМБИНИРАНА ТЕРАПИЈА ЗА ТРЕТМАН
НА ДИЈАБЕТИС И СОСТОЈБИ СО
НЕГО ПОВРЗАНИ И ЗА ТРЕТМАНОТ
НА
СОСТОЈБИ
ПОДОБРЕНИ
СО
ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА GLP-1 НИВОТО НА
КРВТА
(57) 1. Состав што вклучува GPR119 агонист
и DРР-I\/ инхибитор, кадешто кажаниот
DРР-I\/ инхибитор
не
е
идентичен
со
1-[2-[5-цијанопиридин-2-ил)амино]
етиламинолацетил-2-цијано-(Ѕ)пиролидин(N\/Р-DРР728).
Има уште 50 патентни барања.

903886

10

Glasnik

19/1,

str. 1-137, fevruari 2012 Skopje

(51) C 07K 14/75,
(11)
903871
C 07C 271/22,
(13)
Т1
C 07K 5/06, 7/06
(22) 20/08/2009
(21) 2009/260
(45) 29/02/2012
(30) 0560453P 08/04/2005 US
(96) 08/04/2005 EP05735068.8
(97) 17/06/2009 EP1735345
(73) MILLENNIUM PHARMACEUTICALS, INC.
40 Landsdowne Street, Cambridge,
MA 02139, US
(74) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(72) HO, Guojie;
PAONE, Antoniette, D.;
FORNI, Luciano;
DETOLLENAERE, Catherine and
BONNETT, Brice
(54) ПРОЦЕСИ
ЗА
ПРОИЗВОДСтВО
НА
ЕПТИФИБАТИД И РЕЛЕВАНТНИ МЕЃУ
ПРОДУКТИ
(57) 1. Процес што опфаќа

каде што
Наr - е хомоаргинил
Glу - глицил
Аѕр - аспартил
Тrр - триптофанил
Рrо - пролил
Суѕ-NН2 - цистеинамид
Мра - меркаптоприоник киселина
Р2 - карбоксил заштитна група
Групирањето на резидуите од Наr и Мра за
формирање на сложена формула 3 Мра
-Наr-Glу-Аѕр - (О-Р2) - Тrр-Рrо-Суѕ-NH2

Има уште 32 патентни барања.

Сложена формула - Мра -ОН Н-Наr-Glу-Аѕр (О-Р2) - Тrр-Рrо-Суѕ-NН2

903871

Patenti

Glasnik

(51) C 12N 15/54,
(11)
903874
A 01H 5/00,
(13)
Т1
C 12N 15/82, 5/10, 9/10,
(22) 24/11/2009
C 12Q 1/48
(45) 29/02/2012
(21) 2009/366		
(30) 20050741166P 01/12/2005 US and
20060817799P 30/06/2006 US
(96) 01/12/2006 EP06844685.5
(97) 07/06/2007 EP1963510
(73) Athenix Corporation
108 T W Alexander Drive PO Box 110347
Research Triangle Park, NC 27709, US
(74) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М,
1000 Скопје
(72) PETERS, Cheryl, L.;
HINSON, Jill;
HAMMER, Philip, E.;
VANDE BERG, Brian;
SCHOUTEN, Laura, Cooper and
CARR, Brian
(54) GRG23 И GRG51 ГЕНИ КОИ ПРЕНЕСУВААТ
ОТПОРНОСТ НА ХЕРБИЦИДИ
(57) 1. Иэолиран молекул на нуклеинска киселина
селектиран од:
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а) молекул на нуклеинска киселина што ја
содржи нуклеотидната ниэа SEQ ID NO (број
эа идентификација на секвенцата): 1, 3 или
5, или пак комплементарно соединение на
истата;
б) молекул на нуклеинската киселина
што содржи нуклеотидна секвенција со
најмалку 80% од идентитетот на секвенцата
SEQ ID NO: 1, 3 или 5, којашто инкодира
EPSPS со толеранција на глифоэат, или
комплементарно соединение на истата;
в) нуклеотидна секвенција на инсерт на ДНК,
со нуклеотидна секвенца со толеранција на
глифоэат, на плаэмидот наслоен во форма
на Пристап бр. NRRL B-30888 или B-30949
или комплементарно соединение;
г) молекул на нуклеинска киселина што
инкодира полипептид кој ја содржи
секвенцата на аминокиселина со SEQ ID NO:
2, 4 или 6, и
д) молекул на
нуклеинската киселина
што содржи нуклеотидна секвенција што
инкодира полипептид со најмалку 80%
од идентитетот на аминокиселинската
секвенција со SEQ ID NO: 2, 4 или 6, во која
споменатиот полипептид го има дејството на
толеранција на глифоэат.
Има уште 13 патентни барања.
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(51) A 61K 31/7076,
(11)
903865
A 61P 37/06
(13)
Т1
(21) 2009/369
(22) 25/11/2009
		
(45) 29/02/2012
(96) 17/03/2005 EP05728461.4
(97) 16/09/2009 EP1891961
(73) Proyecto de Biomedicina Cima, S.L.
C/Etxesakan 28, Oficina 5,
(Pta. Baja) 31180 Cizur Mayor (Navarra), ES
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) VILLOSLADA DIAZ, Pablo;
AVILA ZARAGOZA, Matias;
MORENO BRUNA, Beatriz;
CORRALES IZQUIERDO, Fernando;
BERASAIN LASARTE, Carmen and
RUIZ GARCIA-TREVIJANO, Elena

903865

(54) УПОТРЕБА НА 5’-МЕТИЛТИОАДЕНОЗИН
(МТА) ВО ЗАШТИТА И/ИЛИ ЛЕКУВАЊЕ
НА АВТОИМУНИ ЗАБОЛУВАЊА И/ИЛИ
ОДБИВАЊЕ НА ТРАНСПЛАНТАНТ
(57) 1. Употреба на 5-’метилтиоаденозин (MTA),
негова фармацевтски прифатлива сол и/
или пролекови, каде што споменатите
пролекови се естери или амиди на MTA
коишто, откако се администрирани кај
индивидуата, обезбедуваат MTA, директно
или индиректно кон споменатата индивидуа,
во подготвување на лек за (i) заштита и/или
лекување на автоимуно зaболување или за
(ii) заштита и/или лекување на одбивање на
трансплантант.
Има уште 7 патентни барања.
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(51) A 61K 47/48, 49/00,
(11)
903869
A 61P 43/00
(13)
Т1
(21) 2009/390
(22) 10/12/2009
		
(45) 29/02/2012
(30) 19991035302 28/07/1999 DE
(96) 20/07/2000 EP00956220.8
(97) 04/11/2009 EP1204430
(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) UHLMANN, Eugen;
GREINER, Beate;
UNGER, Eberhard;
GOTHE, Gislinde and
SCHWERDEL, Marc
(54) КОНЈУГАТИ И МЕТОДИ ЗА НИВНО
ДОБИВАЊЕ И НИВНА УПОТРЕБА ЗА
ТРАНСПОРТИРАЊЕ МОЛЕКУЛИ ПРЕКУ
БИОЛОШКИ МЕМБРАНИ
(57) 1. Употреба на радикал на арил претставен
со формулите F1 и F3 до F11:
за којшто е закачен молекул предвиден да
се транспортира, одбран од групата која се
состои од полинуклеотид, олигонуклеотид
и мононуклеотид, при што овој молекул се
транспортира преку биолошка мембрана инвитро.
Има уште 8 патентни барања.

Patenti

903869

14

Glasnik

19/1,

str. 1-137, fevruari 2012 Skopje

(51) C 12N 15/85,
(11)
903872
C 07K 14/505,
(13)
Т1
C 12N 15/86, 5/06
(22) 14/12/2009
(21) 2009/400
(45) 29/02/2012
(30) 19990201176 15/04/1999 EP and
19990204434 21/12/1999 EP
(96) 17/04/2000 EP05100732.6
(97) 04/11/2009 EP1533380
(73) Crucell Holland B.V
Archimedesweg 4 2333 CN Leiden, NL
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) Hateboer, Guus;
Verhulst, Karina Cornelia;
Schouten, Govert;
Uytdehaag Alphonsus and
Bout, Abraham

903872

(54) ПРОИЗВОДСТВО НА РЕКОМБИНАНТЕН
ПРОТЕИН ВО ЧОВЕЧКА КЛЕТКА КОЈА
СОДРЖИ НАЈМАЛКУ ЕДЕН Е1 ПРОТЕИН
НА АДЕНОВИРУС
(57) 1. PER.C6 клетка како што е депонирана под
ECACC бр. 96022940, назначена со тоа
што дополнително содржи интегрирано
во нејзиниот геном cDNA која шифрира
алфа-2,3-сиалилтрансфераза,
алфа2,6-сиалилтрансфераза
или
бета-1,4галактозилтрансфераза.
Има уште 10 патентни барања.

Patenti

Glasnik

(51) C 07C 227/32,
(11)
903870
229/12, 229/16,
(13)
Т1
C 07D 265/32
(22) 15/12/2009
(21) 2009/402
(45) 29/02/2012
(96) 01/09/2003 EP03292145.4
(97) 14/10/2009 EP1362845
(73) Les Laboratoires Servier
12, Place de La Defense,
92415 Courbevoie Cedex, FR
(74) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М,
1000 Скопје
(72) Fugier, Claude and
Breard, Fabienne
(54) НОВ ПРОЦЕС ЗА СИНТЕЗА НА N-((S)-1КАРБОКСИБУТИЛ)-(S)-АЛАНИН ЕСТЕРИ
И НИВНА УПОТРЕБА ВО СИНТЕЗАТА НА
ПЕРИНДОПРИЛ
(57) 1. Процес эа синтеэа на соединенија со
формула (I)
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каде што P е дефинирано како погоре,
а е хидрогениэирано во присуство на
паладиум-на-јаглерод,
- или со jодопропан,
эа да се добие соединение со формула (V) :

каде што P е дефинирано како погоре,
кое е иэлoжено под дејство на LiOH, а потоа
под дејство на реагенс эа естерификација,
эа да се добие соединение со формула (VI) :

каде што R и P се дефинирани како погоре,
кое, откако ке се отстрани заштитата на
амино функцијата, реагира со оксидирачки
агенс эа да се добие соединение со формула
(I).
Има уште 8 патентни барања.
каде што R претставува линеарна или
раэгранета (C1-C6) алкилна група,
карактеристична
по
тоа
што
морфолинон со формула (III) :

каде што P претставува эаштитна група эа
амино функцијата, реагира
- или со алил бромид или алил трифлат, во
присуство на баэа, эа да се добие соединение
со формула (IV), а со (3S,5S) конфигурација:
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(51) C 07D 277/42,
(11)
903868
A 61K 31/4164,
(13)
Т1
31/421, 31/426,
(22) 15/12/2009
C 07D 233/84, 263/38,
(45) 29/02/2012
417/12
(21) 2009/403		
(96) 17/01/2006 EP06703590.7
(97) 11/11/2009 EP1874745
(73) Adamed SP. Z.O.O.
Pienkow 149 05-152 Czosnow k/Warszawy,
PL
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) MAJKA, Zbigniew;
RUSIN, Katarzyna;
KLUDKIEWICZ, Dominik;
SULIKOWSKI, Daniel;
KUROWSKI, Krzysztof;
MATUSIEWICZ, Katarzyna;
STAWINSKI, Tomasz and
KOWALCZYK, Piotr
(54) НОВИ 3-ФЕНИЛПРОПАНСКИ ДЕРИВАТИ
И НИВНА УПОТРЕБА КАКО PPAR-ГАМА
РЕЦЕПТОРНИ ЛИГАНДИ
(57) 1. Деривати на 3-фенилпропанска киселина
со формула (I):

каде што
W претставува COOH или -COO-C1-C4-aлкил;
Y претставува NH или N-C1-C10 - алкил;
Z претставува NH, N-C1-C10-алкил, N-арил,
N-хетероарил, S или О;
X претставува О;
R1 до R6 секој независно претставува
водороден атом или супституент избран од
групата составена од:

903868

C1-C4-алкил,
C1-C4-алкокси,
C3-C7циклоалкил, C3-C7-циклоалкокси, C1-C4тиоалкокси, C3-C7-циклотиоалкокси, халоген
атом, халоген-супституиран C1-C4-алкил,
халоген-супституиран
C3-C7-циклоалкил,
-NO2, -CN, -SO2-NH2, -SO2-NH-C1-C4-алкил,
-SO2-N(C1-C4-алкил)2,
-O-CO-C1-C4-алкил,
-CO-NH2, арил и хетероарил,споменатите
арил
и
хетероарил
се
опционално
супституирани со еден или повеќе
супституенти независно избрани од групата
составена од C1-C4-алкил, C1-C4-алкокси, C3C7-циклоалкил, C3-C7-циклоалкокси, C1-C4тиоалкокси, C3-C7-циклотиоалкокси, халоген
атом; халоген-супституиран C1-C4-алкил,
халоген-супституиран
C3-C7-циклоалкил;
-NO2, -CN, -SO2-NH2, -SO2-NH-C1-C4-алкил,
-SO2-N(C1-C4-алкил)2,
-CO-C1-C4-алкил,
-OCO-C1-C4-алкил, -CO-O-C1-C4-алкил, -COарил, -CO-NH2, -CO-NH-C1-C4-aлкил -CON(C1-C4-алкил)2; A претставува C1-C4-алкил,
C3-C7-циклоалкил,
халоген-супституиран
C1-C4-алкил,
халоген-супституиран
C3-C7-циклоалкил,
арил,
хетероарил,
хетероциклил, -NH-CO-C1-C4-алкил, -N(C1C4-алкил)-CO-C1-C4-алкил,
-NH-CO-арил,
-N(C1-C4-алкил)-CO-арил, - N(C1-C4-алкил)CO-C3-C7-циклоалкил, -NH-CO-NH2, -NH-CONH-C1-C4-алкил,
-NH-CS-NH-C1-C4-алкил,
-NH-CO-NH-арил, -NH-CS-NH-арил, -SO2-C1C4-алкил, -SO2-арил или -SO2-хетероарил,
кадешто арил и хетероарил се опционално
супституирани со еден или повеќе
супституенти независно избран од групата
составена од C1-C4-алкил, C1-C4-алкокси, C1C4-тиоалкокси, CN, халоген атом и фенил и
хетероциклил е опционално супституиран
со еден или повеќе супституенти независно
избран од групата составена од C1-C4-алкил,
C1-C4-алкокси и халоген атом и n претставува
цел број од 0 до 4, вклучително
и негова фармацевтска прифатлива сол.
Има уште 26 патентни барања.

Patenti

Glasnik

(51) C 07D 487/10,
(11)
903873
A 61K 31/40, 31/435,
(13)
Т1
C 07D 471/10
(22) 17/12/2009
(21) 2009/404
(45) 29/02/2012
(96) 27/06/2003 EP03739358.4
(97) 09/12/2009 EP1519939
(73) Targacept, Inc.
200 East First Street,
Suite 300 Winston-Salem,
NC 27102-1487, US
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) BHATTI, Balwinder, S.;
MILLER, Craig, H. and
SCHMITT, Jeffrey, D.
(54) N-АРИЛ
ДИАЗАСПИРАЦИКЛИЧНИ
СОЕДИНЕНИЈА И МЕТОДИ ЗА НИВНО
ДОБИВАЊЕ И УПОТРЕБА
(57) 1. Соединение кое ја има следнава формула:

и фармацевтски прифатливи соли на истото
назначено со тоа што QI е (CZ2)u, QII е
(CZ2)v, QIII е (CZ2)w, и QIV е (CZ2)x,
u, v, w и x се независно 0, 1, 2, 3 или 4,
подобро 0, 1, 2 или 3 и се одбрани така
што диазаспироцикличниот прстен на
соединението со формулата 1 содржи 7, 8
или 9 членови,
R е водород, понизок алкил, ацил,
алкоксикарбонил или арилоксикарбонил,
Z е, независно, одбрано од групата составена
од водород, понизок алкил и арил;
Cy е шестчлен хетероароматски прстен со
формула:
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или Cy е пет 5-член хетероароматски прстен
со формулата:

каде Y и Y’’ се независно азот, азот врзан со
видови супституент, кислород, сулфур или
јаглерод врзан со видови супституент, и Y’
и Y’’’ се азот или јаглерод врзан со видови
супституент,
каде што „видови супституент” се, независно,
одбрани од групата составена од водород,
алкил, супституиран алкил, алкенил,
супституиран
алкенил,
хетероциклил,
супституиран хетероциклил, циклоалкил,
супституиран циклоалкил, арил, супституиран
арил, алкиларил, супституиран алкиларил,
арилалкил, супституиран арилалкил, хало,
-OR’, -NR’R’’, -CF3, -CN, -NO2, -C2R’, -SR’,
-N3, -C(=O)NR’R”’, -NR’C(=O)R”, -C(=O)R’,
-C(=O)OR’, -OC(=O)R’, -O(CR’R”)rC(=O)R’,
-O(CR’R”)rNR”C(=O)R’, -O(CR’R”)rNR”SO2R’,
-OC(=O)NR’R”,
-NR’C(=O)OR”,
-SO2R’,
-SO2NR’R”, и -NR’SO2R”,
каде R’ и R” се независно водород, C1-C8
алкил, циклоалкил, хетероциклил, арил, или
арилалкил, и r е цел број од 1 до 6, или R’ и
R” може да се комбинираат за да се формира
циклична функционалност,
каде што изразот „супституиран” како што
е нанесен на алкил, арил, циклоалкил,
алкенил, хетероциклил, алкиларил и
арилалкил се однесува на супституентите
опишани горе, почнувајќи со хало и
завршувајќи со -NR’SO2R”, и
каде што испрекинатите линии означуваат
дека врските (помеѓу Y и Y’ и помеѓу Y’ и Y”)
може да се или единечни или двојни врски,
со условот да кога врската помеѓу Y и Y’ е
единечна врска, врската помеѓу Y’ и Y” мора
да е двојна врска и обратно, каде Y или Y” е
кислород или сулфур, само едно од Y и Y” е
или кислород или сулфур, и барем едно од Y,
Y’, Y” и Y”’ мора да е кислород, сулфур, азот
или азот врзан со видови супституент.
Има уште 36 патентни барања.

каде секој од X, X’, X”, X’” и X”” е независно
азот, азот врзан со кислород или јаглерод
врзан со видови супституент, каде што не
повеќе од три од X, X’, X”, X’” и X”” се азот
или азот врзан со кислород,
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(51) A 61L 2/07, 2/26,
(11)
903909
F 04C 18/344, 29/02
(13)
Т1
(21) 2010/220
(22) 10/08/2010
		
(45) 29/02/2012
(30) 07120581.9 13/11/2007 EP
(96) 13/11/2007 EP07120581.9
(97) 12/05/2010 EP2060275
(73) CISA S.p.A.
Via Pontina km 28, 00040 Pomezia, Rome, IT
(74) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М,
1000 Скопје
(72) De Pian, Eros
(54) СИСТЕМ ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЈА НА ПАРЕА
(57) 1. Стерилизаторот за пареа се состои од:
а) комора за третман, со претходно загреан
меѓупростор и блокада за затворање/
отворање за пристапот кон него;

903909

б) средство за генерирање вакуум;
в) средство за генерирање пареа;
г) средства за ладење на пареата и
кондензација;
д) средство за контрола на процесот на
стерилизација,
се карактеризира со тоа што средството
за производство на вакуум е вакуум пумпа за
функционирање во услови на заситена или
речиси заситена пареа на високи температури
без систем за ладење и се состои од колото
на подмачкување со резервоар, каде што
лубрикант течноста циркулира, а е отпорна
на високи температури и со голема моќ
како антиемулгатор, каде што средството за
филтрација може да ја оддели пареата од
лубрикант течноста.
Има уште 5 патентни барања.
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(51) C 07K 14/635,
(11)
903911
A 61K 38/29
(13)
Т1
(21) 2010/224
(22) 17/08/2010
		
(45) 29/02/2012
(30) 19970779768 07/01/1997 US and
19970813534 07/03/1997 US
(96) 08/12/1997 EP05026436.5
(97) 16/06/2010 EP1645566
(73) IPSEN PHARMA
65 Quai Georges Gorse
92100 Boulogne-Billancourt, FR
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) Dong, Zheng Xin
(54) АНАЛОЗИ НА ПАРАТИРОИДЕН ХОРМОН
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(57) 1. Пептид со формулата:
Glu25,
Lys26,30,
Leu28,
Aib29]
[Cha22,23,
22,23
25
hPTHrP(1-34)NH2; [Cha , Glu , Lys26,30,
Aib29]hPTHrP(1-34) NH2; [Glu22,25, Cha23, Lys26,
Leu28,31, Aib29, Nle30]hPTHrP (1-34)NH2; [Cha22,
23
, Glu25, Lys26, 30, Leu28,31, Aib29]hPTHrP(1-34)
NH2; [Glu22, Cha23, Aib25,29, Lys26,30, Leu28,31]
hPTHrP(1-34)NH2; [Glu22, Cha23, Aib25,29, Lys26,
Leu28]hPTHrP(1-34)NH2; (Glu22,25, Cha23, Lys26,
Leu28,31, Aib29, Nle30]hPTHrP(1-34)NH2; [Glu22,25,
Cha23, Lys26,30, Aib29, Leu31]hPTHrP(1-34)NH2;
[Glu22,25, Cha23, Lys26,30, Leu28,31, Aib29] hPTHrP
(1-34)NH2; [Glu22,25, Cha23, Lys26,30, Aib29]
hPTHrP(1-34) NH2; или [Glu22,25, Cha23, Lys26,
30
, Leu28, Aib29] hPTHrP(1-34)NH2; или негова
фармацевтски прифатлива сол.
Нема други патентни барања.
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(51) C 07D 211/96,
(11)
903902
A 61K 31/4468,
(13)
Т1
A 61P 25/00, 37/00
(22) 18/08/2010
(21) 2010/225
(45) 29/02/2012
(30) 20000810888 27/09/2000 EP
(96) 27/09/2001 EP01967623.8
(97) 18/08/2010 EP1320526
(73) Merck Serono SA
Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH
(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПJЕ
бул. „Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8,
1000, Скопје
(72) CHURCH, Dennis ;
HALAZY, Serge;
CAMPS, Montserrat;
RUECKLE, Thomas;
GOTTELAND, Jean-Pierre;
BIAMONTE, Marco and
ARKINSTALL, Stephen
(54) ФАРМАЦЕВТСКИ АКТИВНИ ДЕРИВАТИ НА
БЕНЗУЛСФОНАМИД КАКО ИНХИБИТОРИ
НА ПРОТЕИНСКИ ЏУНКИНАЗИ
(57) 1. Деривати на бензсулфонамид согласно
формулата 1

со нејзините геометриски изомери, во
оптички активна форма како енантиомери,
диастереомери, како и во форма на
рацемати, како и фармацевтски прифатливи
нејзини соли, каде што
Ar1 е избран од групата што се состои од
фенил, тиенил, фурил, пиридил, кои што
можат опционално да бидат супституирани
со од 1 до 5 супституенти избрани од
групата што се состои од „C1-C6-алкил”, „C1C6-алкил aрил”, „C1-C6-алкил хетероaрил”,
„C2-C6-алкенил”, „C2-C6-алкинил”, примарни,
секундарни или терциарни амино групи или
квартенарни амониумови делови, „ацил”,
„ацилокси”, „ациламино”, „аминокарбонил”,
„алкоксикарбонил”, „арил”, „хетероарил”,
карбоксил, цијано, халоген, хидрокси,
меркапто, нитро, сулфокси, сулфонил,
алкокси, тиоалкокси и трихалометил,
R1 е водород или C1-C6-алкил група;
R2 е водород, -COOR3, -CONR3R3’, OH, C1-C4
алкил супституиран со OH група, хидразидо
903902

карбонил група, сулфат, сулфонат, амин или
амониумова сол;
n е или 0 или 1;
Y е секој од цикличните амини коишто ја
имаат генералната формула

каде што, L1 и L2 се независно еден од друг
избрани од групата што се состои од H, C1C6-алкил, C2-C6-алкенил, C2-C6-алкинил, C4C8-циклоалкил кој што опционално содржи
1-3 хетероатоми и опционално е фузиран со
арил или хетероарил;
или L1 и L2 се независно еден од друг
избрани од групата што се состои од арил,
хетероарил, арил-C1-C6-алкил, хетероарилC1-C6-алкил, -C(O)-OR3, -C(O)-R3, -C(O)NR3’R3, -NR3’R3, -NR3’C(O)R3, -NR3’C(O)NR3’R3,
-(SO)R3, -(SO2)R3, -NSO2R3, -SO2NR3’R3,
под услов кога Y е пиперидил тогаш двата L1
и L2 не смеат да бидат H,
со R3, R3’ се супституенти независно избрани
од групата што се состои од H, C1-C6-алкил,
C2-C6-алкенил, арил, хетероарил, арил-C1C6-алкил, хетероарил-C1-C6-алкил;
каде што арил е избран од групата што се
состои од фенил, нафтил и фенатрил,
каде што хетероарил е избран од
групата што се состои од пиридил,
пиролил, фурил, тиенил, имидазолил,
оксазолил,
изоксазолил,
тиазолил,
изотиазолил, пиразолил, 1,2,3-триазолил,
1,2,4-триазоалил,
1,2,3-оксадиазолил,
1,2,4-оксадиазоли,
1,2,5-оксадиазолил,
1,3,4-оксадиазолил,
1,3,4-триазинил,
1,2,3-триазинил, бензофурил, [2,3-дихидро]
бензофурил, изобензофурил, бензотиенил,
бензотриазолил, изобензотиенил, индолил,
изоиндолил, 3H-индолил, бензимидазолил,
имидазол[1,2-a]пиридил,
бензотиазолил,
бензоксазолил, хинолизинил, хиназолинил,
фталазинил, хиноксалинил, цинолинил,
нафтиридинил,
пиридо[3,4-b]пиридил,
пиридо[3,2-b]пиридил,
пиридо[4,3-b]
пиридил, хинолил, изохинолил, тетразолил,
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5,6,7,8-тетрахидрохинолил,
5,6,7,8-тетрахидроизохинолил, пуринил, птеридинил,
карбазолил, ксантенил или бензохинолил,
или L1 и L2 земени заедно формираат 4-8
член, сатурирана циклична алкил или
хетероалкил група; и

R6 е избран од групата што се состои од
водород, C1-C6-алкил, C1-C6-алкокси, OH,
халоген, нитро, цијано, сулфонил, оксо (=O),
и
n’ е цел број од 0 до 4.
Има уште 16 патентни барања.

(51) C 12N 15/62,
(11)
903901
A 61K 38/20,
(13)
Т1
C 07K 14/54
(22) 18/08/2010
(21) 2010/226
(45) 29/02/2012
(30) 20000140110 05/12/2000 IL
(96) 05/12/2001 EP01999652.9
(97) 23/06/2010 EP1339855
(73) Merck Serono SA
Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH
(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.СКОПJЕ
бул. „Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8,
1000, Скопје
(72) AMITAI, Hagit and
CHITLARU, Edith
(54) ПОДОБРУВАЊЕ НА ХОМОГЕНОСТА И
СЕКРЕЦИЈАТА
НА
РЕКОМБИНАНТНИ
ПРОТЕИНИ ВО СИСТЕМИ НА ЦИЦАЧИ

(57) 1. In vitro постапка за произведување на
рекомбинантен IL-18BP протеин во систем
на цицач назначен со тоа што
(i) наведениот IL-18BP протеин покажува
N-терминална амино киселинска хомогеност;
и
(ii) наведената постапка го содржи чекорот
на заменување на ендогената сигнална
пептидна секвенција од ДНК којашто го
кодира наведениот IL-18BP протеин со онаа
од сигналниот пептид од човечкиот хормон
на раст (hGH).
Има уште 14 патентни барања.
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(51) A 61K 9/20, 31/52, 47/48
(11)
903908
		
(13)
Т1
(21) 2010/227
(22) 18/08/2010
		
(45) 29/02/2012
(30) 20030458922P 28/03/2003 US;
20030484756P 02/07/2003 US and
20040541247P 04/02/2004 US
(96) 26/03/2004 EP04758442.0
(97) 04/08/2010 EP1608344
(73) ARES TRADING S.A.
Zone Industrielle de l’Ouriettaz,
1170 Aubonne, CH
(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.СКОПJЕ
бул. „Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8,
1000, Скопје
(72) BODOR, Nicholas, S. and
DANDIKER, Yogesh

903908

(54) ОРАЛНИ СОСТАВИ НА КЛАДРИБИН
(57) 1. Фармацевтски состав којшто содржи
комплекс
на
кладрибин-циклодекстрин
комплекс на кој што е вклучена аморфна
состојка на (а) аморфен инклузионен комплекс
на кладрибин со аморфен циклодекстрин и
(б) аморфен слободен кладрибин поврзан
со аморфен циклодекстрин како неинклузионен комплекс, направен во цврста
форма на орална доза.
Има уште 74 патентни барања.

Patenti

Glasnik

(51) C 07D 309/06,
(11)
903910
A 61K 31/55,
(13)
Т1
A 61P 25/06,
(22) 18/08/2010
C 07D 295/12, 295/14,
(45) 29/02/2012
309/08, 405/06, 405/12,
405/14, 417/04, 417/06
(21) 2010/228		
(30) 20040291187 07/05/2004 EP and
20050004564 04/03/2005 GB
(96) 19/04/2005 EP05718521.7
(97) 30/06/2010 EP1747210
(73) WARNER-LAMBERT COMPANY LLC
235 East 42nd Street, New York,
NY 10017, US
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(72) BERNARDELLI, P.;
CRONIN, A.M.;
DENIS, A.;
DENTON, S.M.;
JACOBELLI, H.;
KEMP, M.I.;
LORTHIOIS, E.;
ROSSEAU, F.;
SERRADEIL-CIVIT, D. and
VERGNE, F.
(54) 3-ИЛИ
4-МОНОСУПСТИТУИРАНИ
ДЕРИВАТИ НА ФЕНОЛ И ТИОФЕНОЛ
КОРИСНИ КАКО ЛИГАНДИ НА „H3”
(57) 1. Соединение со формулата (1):

или негова фармацевтски прифатлива
сол и/или солват (вклучително и хидрат),
назначено со тоа што:
супституентот со формулата -Z-R е во мета
или пара положба на фенилната група;
X е одбран од -CN, -CH2OH, -CH2-O-(C1-C4)
алкил, -C(O)OH, -C(O)O(C1-C4)алкил, -CH2NR1R2, -C(O)NR3R4, -CH2-O-het2, -CH2-het1 и
het1, при што групата het1 и во -CH2-het1 и het1
може да биде супституирана со еден или
два супституенти кои се, независно еден од
друг, одбрани од хало, цијано, (C1-C4)алкил,
-S-(C1-C4)алкил и (C1-C4)алкокси;
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R1 е водород или (C1-C4)алкил кој може да
биде супституиран со (C3-C8)циклоалкил;
R2 е одбран од групата која се состои од:
- водород;
- (C1-C6)алкил кој може да биде супституиран
со еден или два супституенти кои се,
независно еден од друг, одбрани од (C3C6)циклоалкил, хидрокси, -S-(C1-C4)алкил,
-O-(C1-C4)алкил,
-SO2(C1-C4)алкил,
-SO(C1-C4)алкил, хало, het1, амино, (C1-C4)
алкиламино, [(C1-C4)алкил]2амино и фенил,
при што наведениот фенил може да биде
супституиран со еден или два супституенти
кои се, независно еден од друг, одбрани од
хало, хидрокси, цијано, (C1-C4)алкил и (C1C4)алкокси, (C3-C6)циклоалкил;
- het2, кој може да биде супституиран со еден
или два супституенти кои се, независно еден
од друг, одбрани од хало, цијано, (C1-C4)
алкил, NH2 и (C1-C4) алкокси;
- SO2-R5, каде што R5 е одбран од групата
која се состои од (C1-C4)алкил, амино, (C1C4)алкиламино, [(C1-C4)алкил]2амино, фенил
и -(C1-C4)алкил-фенил, при што наведениот
фенил може да биде супституиран со еден
или два супституенти кои се, независно еден
од друг, одбрани од хало, цијано, (C1-C4)
алкил и (C1-C4)алкокси; и
- C(O)-R6, каде што R6 е одбран од групата
која се состои од (C1-C4)алкил, амино, (C1C4)алкиламино, [(C1-C4)алкил]2амино, фенил
и -(C1-C4)алкил-фенил, при што наведениот
фенил може да биде супституиран со еден
или два супституенти кои се, независно еден
од друг, одбрани од хало, цијано, (C1-C4)
алкил и (C1-C4)алкокси;
или R1 и R2, заедно со азотниот атом за кој
се прикачени, формираат 3-, 4-, 5-, 6- или
7-член заситен хетероциклик, каде што еден
C атом може да се замени со N, O, S, SO
или SO2 и каде што наведениот заситен
хетероциклик може да биде супституиран со
една или две групи кои се, независно една
од друга, одбрани од хидрокси, хало, =O, (C1C4)алкил,
-(C1-C4)алкил(C3-C6)циклоалкил,
(C1-C4)алкокси, хидрокси(C1-C4)алкил, (C1C4)алкокси(C1-C4)алкил,
-SO2(C1-C4)алкил,
-C(O)(C1-C4) алкил, [(C1-C4)алкил]2амино,
амино, (C1-C4)алкиламино, -C(O)NH2, C(O)
O(C1-C4) алкил и пиролидинон;
R3 и R4 се, независно еден од друг, одбрани
од водород, (C3-C6)циклоалкил и (C1-C4)
алкил, при што секој наведен (C3-C6)
циклоалкил и (C1-C4)алкил може да биде
супституиран со амино, (C1-C4)алкиламино,
[(C1-C4)алкиламино или (C3-C6)циклоалкил,
903910
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или R3 и R4, заедно со азотниот атом за кој
се прикачени, формираат 4-, 5- 6- или 7-член
заситен хетероциклик, каде што еден C атом
може да се замени со N или O и каде што
наведениот заситен хетероциклик може да
биде супституиран со (C1-C4)алкил, [(C1-C4)
алкил]2амино, амино, (C1-C4)алкиламино,
или
-C(O)(C1-C4)алкил, при што наведениот -C(O)
(C1-C4)алкил може да биде супституиран со
метокси или етокси;
Y е одбран од CH2, CH(OH), O, C=O и N, при
што N се супституира со H, (C1-C4) алкил,
C(O)(C1-C4)алкил или (C1-C4)алкокси(C1-C4)
алкил;
Z е одбран од O, S, SO и SO2;
m и p се обата цели броеви и се независно 1,
2 или 3, под услов m+p да биде еднакво на
или помало од 4, така што прстенот којшто е
формиран со:

или R е група со формулата:

каде што * го претставува местото на
прикачување за Z, прстенот кој го содржи
N е 4- до 7-член заситен хетероциклик,
n е цел број еднаков на 0, 1 или 2, а R9
претставува супституент одбран од водород,
(C1-C4)алкил, хидрокси(C1-C6 алкил) и (C3-C6)
циклоалкил;
het1 е одбран од моноциклични или
бициклични хетероароматски групи со 5 до
10 елементи во прстенот, кои содржат 1, 2, 3
или 4 хетероатоми одбрани од азот, кислород
и сулфур, а het2 е одбран од моноциклични
или бициклични хетероароматски групи со
5 до 10 елементи во прстенот, кои содржат
1, 2, 3 или 4 хетероатоми одбрани од азот,
кислород и сулфур.
Има уште 33 патентни барања.

е 4-, 5- или 6-член прстен;
и R е или група со формулата:

каде што * го претставува местото на
прикачување за Z, L е праволиниски или
разгранет ланец на (C2-C6)алкилен, а R7 и
R3 се, независно еден од друг, одбрани од
водород, (C1-C6)алкил, (C3-C6)циклоалкил,
хидрокси(C1-C6)алкил или R7 и R8, заедно со
азотниот атом за кој се прикачени, формираат
4-, 5-, 6- или 7-член заситен хетероциклик,
каде што еден C атом може да се замени со
N, O, S, SO или SO2 и каде што наведениот
заситен хетероциклик може да биде
супституиран со една или две групи кои се,
независно една од друга, одбрани од (C1-C4)
алкил, (C1-C4)алкокси, (C1-C4)алкокси(C1-C4)
алкил, хидрокси(C1-C4)алкил, хидрокси, C(O)
O(C1-C4)алкил, -C(O)-(C1-C4)алкил-NH2, -C(O)
NH2, хало, амино, (C1-C4)алкиламино и [(C1C4)алкил]2амино;
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(51) C 12G 3/00,
(11)
903907
C 12H 1/00
(13)
Т1
(21) 2010/229
(22) 20/08/2010
		
(45) 29/02/2012
(30) 20080118978 22/05/2008 TW
(96) 19/05/2009 EP09160559.2
(97) 04/08/2010 EP2128238
(73) Green Health Biotechnology Co., Ltd.
150 Kangnan Road, Dungshr Shiang Yunlin,
TW
(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПJЕ
бул. „Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8,
1000, Скопје
(72) Wei, Jaw Yi;
Wu, Yu Chien;
Lee, Sarina and
Lin, Shengfu
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(54) ПОСТАПКА ЗА ЗРЕЕЊЕ НА АЛКОХОЛНИ
ТЕЧНОСТИ
(57) 1. Постапка за зреење на алкохолна
течност, во којашто алкохолната течност
е естерифицирана во присуство на
естерификационен
катализатор,
карактеристична во тоа што наведената
алкохолна течност е естерифицирана во
надкритичен јаглероден диоксид така што
се редуцира времето потребно за зреење на
алкохолната течност.
Има уште 11 патентни барања.
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(51) C 07D 265/30,
(11)
903905
A 61K 31/5375, 31/5377,
(13)
Т1
A 61P 25/22,
(22) 20/08/2010
C 07D 413/06
(45) 29/02/2012
(21) 2010/230		
(30) 20030026148 10/11/2003 GB and
20040535459P 09/01/2004 US
(96) 28/10/2004 EP04794209.9
(97) 18/08/2010 EP1682523
(73) ELI LILLY AND COMPANY
Lilly Corporate Center, Indianapolis,
IN 46285, US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) MASTERS, John Joseph;
CAMPBELL, Gordon Iain, ;
CASES-THOMAS, Manuel J.,;
MAN, Teresa;
RUDYK, Helene C.E., and
WALTER, Magnus Wilhelm
(54) МОРФОЛИНСКИ
ДЕРИВАТИ
КАКО
НОРЕПИНЕФРИНСКИ
ПРЕЗЕМАЧКИ
ИНХИБИТОРИ
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(57) 1. Соединение со формула (VI)

каде што,
R1 e C1-C6 алкил (опционално супституиран
со 1, 2 или 3 флуорни атоми) или C3C6 циклоалкил кадешто една C-C врска
во рамките на циклоалкил половината е
опционално супституирана со О-C врска;
R2 e C1-C4 алкил (опционално супституиран
со 1, 2 или 3 флуорни атоми), C1-C4 алкокси
(опционално супституиран со 1, 2 или 3
флуорни атоми) или фенил (опционално
супституиран со 1, 2 или 3 флуорни атоми)
и R5 e H или F; или негова фармацевтски
прифатлива сол.
Има уште 6 патентни барања.
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(51) A 61K 31/501,
(11)
903953
A 61P 25/28
(13)
Т1
(21) 2010/231
(22) 23/08/2010
		
(45) 29/02/2012
(30) 20060000555 03/07/2006 HU
(96) 03/07/2007 EP07766491.0
(97) 26/05/2010 EP2049113
(73) EGIS GYOGYSZERGYAR
Nyilvanosan Mukodo
Kereszturi ut 30-38 / 1106 Budapest , HU
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) SIMIG, Gyula;
LEVAY, Gyorgy;
GACSALYI, Istvan;
KOMPAGNE, Hajnalka;
SZENASI, Gabor;
HARSING, Laszlu, Gabor;
BARKOCZY, Jozsef;
GIGLER, Gabor;
AGOSTON, Marta;
KERTESZ, Szabolcs and
MORICZ, Krisztina
(54) МЕДИКАМЕНТ
ЗА
ЗАЈАКНУВАЊЕ
НА
КОГНИТИВНАТА
ФУНКЦИЈА
И
НЕВРОЗАШТИТАТА

Patenti

19/1,

str. 1-137, fevruri 2012 Skopje

27

(57) 1. Употреба на 4-хлоро-5-{2-[4-(6-флуоро1,2-бенз[d]изоксазол-3-ил)пиперидин-1-ил]
етил-амино}-2-метил-3-(2H) пиридазинон со
формулата (I)

или негова фармацевтски прифатлива сол за
производство на медикамент за спречување
или тратирање нервонална смрт, ментално
пропаѓање,
мултиплекс
склероза,
Кројцфелд-Јакобова болест, Хантингтонсиндром, амиотропска латерална склероза,
Паркинсонова-болест или удар.
Има уште 3 патентни барања.
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(51) B 29C 53/80
(11)
903906
		
(13)
Т1
(21) 2010/233
(22) 30/08/2010
		
(45) 29/02/2012
(30) 02779492.4 17/10/2002 EP
(96) 17/10/2002 EP02779492.4
(97) 23/06/2010 EP1551615
(73) EHA Spezialmaschinenbau GmbH
35239 Steffenberg, DE
(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) WEG, Johannes
(54) СИСТЕМ
ЗА
ОДВОЈУВАЊЕ
И
ПОВРЗУВАЊЕ НА КОМПОЗИТНИ ВЛАКНА
(57) 1. Уред за одвојување и врзување на
композитни влакна, ровници и слично во една
машина за одмотување и намотување (10)
за производство на ротационо-симетрични
намотки (70),

903906

- со инсталација за снабдување (11), со
матичен материјал - котур со импрегнирано
влакно (12) што се наоѓа на едно ротирачко
основно тело , и
- со најмалку една инсталација за одвојување
(30) која поминува низ котурот со влакна (12)
за да го турка крајот на својот страничен
котур спротивно на комплетираната намотка
(70),
што се карактеризира со тоа што има
најмалку една инсталација за врзување (50)
за да го зацврсти слободниот крај на котурот
со влакна (14) за соседното ново, рамно
основно тело (20).
Има уште 25 патентни барања.
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(51) C 08B 37/10,
(11)
903912
A 61K 31/727
(13)
Т1
(21) 2010/234
(22) 31/08/2010
		
(45) 29/02/2012
(30) 20000009572 21/07/2000 FR
(96) 18/07/2001 EP01955436.9
(97) 09/06/2010 EP1307491
(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) PERRIN, Elisabeth;
VISKOV, Christian;
DIAZ, Jacques and
PECQUET, Christelle
(54) МЕШАВИНА
НА
ПОЛИСАХАРИДИ
ИЗВЕДЕНИ ОД ХЕПАРИН, ПОСТАПКА ЗА
НИВНО ДОБИВАЊЕ И ФАРМАЦЕВТСКИ
СОСТАВИ КОИ ГИ СОДРЖАТ
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(57) 1. Мешавини на сулфатни полисахариди,
назначени со тоа што ја поседуваат
општата
структура
на
составните
полисахариди на хепарин и ги покажуваат
следните карактеристики:
- имаат средна молекулска тежина од 1500
до 3000 далтони, анти-Xa дејство од 100 до
150 IU/mg, анти-IIa дејство од 0 до 10 IU/mg,
а односот на анти-Xa дејство/анти-IIa дејство
е поголем од 10, со исклучок на:
	
полисахарид кој има молекулска тежина од
2777 далтони, анти-Xa дејство од 100 IU/mg
и анти-IIa дејство од 4 IU/mg;
	
полисахарид кој има молекулска тежина од
2161 далтони, анти-Xa дејство од 100 IU/mg
и анти-IIa дејство од 2 IU/mg,
- составните полисахариди на мешавините
содржат од 2 до 26 сахаридни единици и
на еден од своите краеви имаат единица
на 4,5-незаситена глукуронска киселина
2-O-сулфат,
во вид на алкална или сол на алкално-земјен
метал.
Има уште 18 патентни барања.
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(51) C 12N 15/62,
(11)
903866
A 61K 39/385
(13)
Т1
(21) 2010/235
(22) 01/09/2010
		
(45) 29/02/2012
(30) 20060123974 13/11/2006 EP;
2006086548P 13/11/2006 US and
20070939140P 21/05/2007 US
(96) 13/11/2007 EP07822513.3
(97) 02/06/2010 EP2092067
(73) AEterna Zentaris GmbH
Weismullerstrasse 50,
D-60314 Frankfurt, DE
(74) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М,
1000 Скопје
(72) GOEBEL, Werner;
GENTSCHEV, Ivaylo;
FENSTERLE, Joachim and
RAPP, Ulf R.
(54) МИКРООРГАНИЗМИ КАКО НОСИТЕЛИ НА
НУКЛЕОТИДНИ СЕКВЕНЦИ КОИ КОДИРААТ
ЗА АНТИГЕНИ И ПРОТЕИНСКИ ТОКСИНИ,
ПРОЦЕС ЗА НИВНО ПРОИЗВЕДУВАЊЕ И
УПОТРЕБА
(57) 1. Микроорганизам како носител на
нуклеотидни секвенци кои кодираат за
антигени и протеиниски токсини се состои од
следниве компоненти:
(I) најмалку една нуклеотидна секвенција
која кодира за најмалку еден целосен или
делумен антиген на барем еден протеин од
див вид или мутиран; и
(II) најмалку една нуклеотидна секвенција
која кодира најмалку еден протеински токсин
и/или барем една подгрупа протеински
токсин;
и
(III)

903866

а) најмалку една нуклеотидна секвенца
кoja кодира эа најмалку еден транспортен
систем кој и овозможува на експресијата од
експресијата производи од компонентата (I) и
компонентата (II) на надворешната површина
на микроорганизми и/или овозможува
лачење на експресијата на производи на
компонентата (I) и компонентата (II) и /
или за кодирање на најмалку еден сигнал
секвенца која му овозможува на лачењето
на експресијта на производи на компонента
(I) и компонента (II) и / или
б) опционално, барем една нуклеотидна
секвенца која кодира за барем еден протеин
за разлолжување на микроорганиэамот
во цитозолот на клетките кај цицачите и за
меѓуклеточното ослободување плаэмиди
или експресија на вектори, кои се содржат
во разложениот микроорганизам; и
(IV) најмалку една нуклеотидна секвенција
за најмалку една активирана секвенца
за експресија на една или повеќе од
компонентите (I) до (III), каде што
споменатата активирачка секвенца може да
биде активирана во микроорганизми и / или
е ткиво специфична-клетка, специфичнатумор
клетка,
специфичен-макрофаг,
специфичен-дендрит,
специфиченлимфоцит, специфична-функција или неклеточно-специфична;
каде што која било од компонентите (I) до
(IV) можат да бидат присутни или еднаш
или неколку пати и ако компонента од
компонентите (I) до (IV) е присутна неколку
пати може самостојно едни од други да
бидат или идентични или различни; и
доколку компонентата (I) и компонента (II)
не се идентични, всушност компонентата (I)
не се кодира за најмалку една нуклеотидна
секвенца која кодира за најмалку еден
протеински токсин и/или барем една
подгрупата протеински токсин.
Има уште 18 патентни барања.
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(51) A 63F 13/00,
(11)
903867
H 04L 29/06
(13)
Т1
(21) 2010/236
(22) 06/09/2010
		
(45) 29/02/2012
(30) 20080004274 07/03/2008 GB
(96) 30/04/2008 EP08155517.9
(97) 09/06/2010 EP2106830
(73) Virtually Live Ltd
PO Box 3136 Akara Building, Road Town 24
De Castro Street Wickhams Cay 1, Tortola,
VG
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. „Народен Фронт” 21/4-5 1000 Скопје
(72) HORMIGO CEBOLLA, Jesus and
El-Imad, Jamil Nadim, Dr.
(54) МЕДИСКИ СИСТЕМ И МЕТОДа
(57) Единица (5,6) на виртуелната светска
животна средина компатибилна да симулира
актуелен настан во живо во значително
реално време, симулацијата вклучува:
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симулирана
арена
базирана
на
библиотекарски информации за арената,
симулиран објект во арената кажаниот објект
што е инфолвиран во актуелниот настан во
живо,
симулираното движење на објектот во
арената базиран на значителните реално
временски локациски податоци примени од
единица за објектот,
симулиран виртуелен гледачки простор кој е
одделен од симулираната арена, и
симулиран корисник во симулиран вирутелен
гледачки простор, при што на корисникот му
е дозволено да ја набљудува симулацијата
на актуелниот настан во живо, и
да обезбеди интеракциски команди кои
дозволуваат корисникот да комуницира со
најмалку уште еден корисник.
Има уште 12 патентни барања.
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(51) C 07D 213/82,
(11)
903903
A 61K 31/44,
(13)
Т1
31/4439, 31/444,
(22) 07/09/2010
C 07D 401/04, 401/12,
(45) 29/02/2012
401/14, 413/04
(21) 2010/237		
(96) 31/10/2007 EP07824375.5
(97) 28/07/2010 EP2086939
(73) AstraZeneca AB
151 85 Sodertalje , SE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) MCCOULL, William;
PACKER, Martin;
SCOTT, James Stewart and
WHITTAMORE, Paul Robert Owen
(54) ПИРИДИН
КАРБОКСАМИДИ
КАКО
11-БЕТА-HSD1 ИНХИБИТОРИ
(57) 1. Соединение со формулата (1):

назначен со тоа што:
Q е единечна врска, -O-, -S- или -N(R15)каде што R15 е водород, C1-3алкил или C2алканоил или R15 и R1 заедно со азотниот
3
атом на кој тие се прикачени формираат 4-7
член заситен прстен;
R1 е C1-6алкил, C2-6алкенил, C2-6алкинил,
C3-7циклоалкил,
C3-7циклоалкилC1алкил,
C
циклоалкилC
алкенил,
C33-7
2-3
3
циклоалкилC
алкинил,
фенил,
фенилC
2-3
17
алкил, хетероарил, хетероарилC1-3алкил,
3
хетероциклил
или
хетероциклилC1алкил
[секој
од
наведените
е евентуално
3
супституиран од 1, 2 или 3 супституенти
независно одбрани од C1-3алкил, хидрокси,
хало, оксо, циано, трифлуорометил, C1алкокси, карбоксиC1-3алкил, C1-3алкилS(O)
3
- (каде што n e 0, 1, 2 или 3), R5CON(R5’)-,
n
(R5’)(R5’’)NC(O)-, R5’C(O)-, R5’OC(O)- и (R5’)(R5’’)
NSO2- (каде што R5 е C1-3алкил евентуално
супституиран од 1, 2 или 3 супституенти
независно одбран од хидроксил, хало и
циано; и
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R5’ и R5’’ се независно одбрани од водород
и C1-3алкил евентуално супституиран од 1,
2 или 3 супституенти независно одбрани
од хидроксил, хало, C1-3алкокси, карбокси и
циано или R5’ и R5’’ заедно со азотниот атом
на кој се прикачени формираат 4-7 член
заситен прстен)] и евентуално супституенти
за хетероциклил и хетероциклил групата
во хетероциклилC1-3алкил се дополнително
одбрани од R21, R21CO-R21S(O)k (каде што k
е 0, 1 или 2) и R21CH2OC(O)- каде што R21 е
фенил евентуално супституиран од 1 или 2
супституенти независно одбрани од хало,
хидрокси, циано и трифлуорометил; или
кога Q е врска R1 може исто така да е
водород, каде што хетероциклил е 4-7
заситен, моноцикличен прстен кој има
1-3 прстен хетероатоми одбрани од азот,
кислород и сулфур;
R2 е одбран од C3-7циклоалкил(CH2)m-,
и C6-12полициклоалкил(CH2)m- (каде што
циклоалкил и полициклоалкил прстените
евентуално содржат 1 или 2 прстен атоми
независно одбрани од азот, кислород и
сулфур; m е 0, 1 или 2 и прстените се
евентуално супституирани од 1, 2 или 3
супституенти независно одбрани од R6);
R3 е одбран од водород, C1-4алкил C3циклоалкил и C3-5циклоалкилметил;
5
R2 и R3 заедно со азотниот атом на кој
се прикачени формираат заситен моно,
бицикличен или мостест прстенест систем
кој евентуално содржи 1 или 2 дополнителни
прстен хетероатоми одбрани од азот,
кислород и сулфур и кој е евентуално
кондензиран до заситен, делумно заситен
или незаситен моноцикличен прстен каде
што резултирачкиот прстенест систем е
евентуално супституиран од 1, 2 или 3
супституенти независно одбрани од R7;
R4 е независно одбран од хало, C1-2алкил,
циано, C1-2алкокси, и трифлуорометил;
R8 и R7 се независно одбрани од
хидроксил, хало, оксо, карбокси, циано,
трифлуорометил, R9, R9О-, R9CO-, R9C(O)
O-, R9CON(R9’)-, (R9’)(R9’’)NC(O)-, (R9’)(R9’’)
N-, R9’S(O)a- каде што а е 0 до 2, R9’OC(O)-,
(R9’)(R9’’)NSO2-, R9SO2N(R9’)-, (R9’)(R9’’)NC(O)
N(R9’’)-, фенил и хетероарил [каде што
фенил и хетероарил групите се евентуално
соединети со фенил, хетероарил или заситен
или делумно-заситен 5- или 6- член прстен
кој евентуално содржи 1, 2 или 3 хетероатоми
независно одбрани од азот, кислород и
сулфур и резултантниот прстенест систем
е евентуално супституиран од 1, 2 или 3
Patenti
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супституенти независно одбрани од C1алкил, хидроксил, циано, трифлуорометил,
4
трилфуоромокси, хало, C1-4алкокси, C1алкоксиC1-4алкил,
C1-4алкоксиC1-4алкил,
4
амино, N-C1-4алкиламино, ди-N,N-(C1-4алкил)
амино,
N-C1-4алкилкарбамоил,
ди-N,N(C1-4алкил)карбамоил, C1-4алкилS(O)r-, C1алкилS(O)rC1-4алкил (каде што r e 0, 1 и 2)];
4
каде што хетероарил, само доколку поинаку
не е назначено, е целосно незаситен,
моноцикличен прстен кој содржи 5 или 6
атоми од кои барем 1, 2 или 3 прстен атоми
се независно одбрани од азот, сулфур или
кислород, кои може, доколку поинаку не е
назначено, да е поврзан со јаглерод
R9 е независно C1-3алкил евентуално
супституиран од 1, 2 или 3 супституенти
независно одбрани од хидроксил, хало, C1алкокси, карбокси и циано;
4
R9, R9’ и R9’’ се независно одбрани од водород
и C1-3алкил евентуално супституиран од
хидроксил, хало, C1-4алкокси, карбокси или
циано);
p е 0, 1 или 2;
или X е -О(CH2)q-, -S(CH2)q- или -N(R12)(CH2)
- каде што R12 е водород, C1-3алкил или C1q
алканоил и q е 0 или 1; и
3
Y е:
1) C3-7циклоалкидил
прстен,
фенилен
прстен, адамантдиил група, 5-7 член
заситен хетероцикличен прстен (поврзан
со прстенест јаглероден атом) кој содржи
1 или 2 прстенести хетероатоми одбрани
од азот, кислород и сулфур, или -[C(Rx)(Ry)]
-(каде што Rx и Ry заедно со јаглеродниот
v
атом на кој се прикачени формираат C3циклоалкидил прстен и v е 1, 2, 3, 4 или 5)
7
и кога v е повеќе од 1 -[C(Rx)(Ry)]v- групата
може евентуално да е прекината од -O-, -Sили -N(R20)- група каде што R20 е водород или
C1-3алкил; или
2) -X-Y- заедно претставува група со
формулата:
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А е 4-7 член моно-, би- или спиро
хетероцикличен прстен систем вклучува
пиперазинил, пиперидинил и морфолинил
кој содржи прстенест азотен атом преку кој е
поврзан со пиридин прстенот и дополнително
евентуално еден друг прстенест хетероатом
одбран од азот, кислород и сулфур;
Z е -О-, -S- или -N(R16)- каде што R16 е
водород, C1-3алкил или C1-3алканоил;
t e 0 или 1 под услов да кога s e 0 тогаш t e 0;
R10 e независно одбрано од C1-3алкил, C2алкенил, C2-3алкинил, хидрокси, хало,
3
оксо, циано, трифлуорометил, C1-3алкокси,
C1-3алкилS(O)n- (каде што n e 0, 1, 2 или 3),
R11CON(R11’), (R11’)(R11’’)NC(O)-, R11’OC(O)и (R11’’)NSO2- (каде што R11 е C1-3алкил
евентуално супституиран од хидроксил,
хало или циано; и
R11 и R11’ се независно одбрани од водород
и C1-3алкил евентуално супституиран од
хидроксил, хало, C1-3алкокси, карбокси или
циано) или R11’ и R11’’ заедно со азотниот атом
на кој тие се прикачени формираат 4-7 член
прстен;
u e 0, 1 или 2;
R13 и R14 се независно одбрани од водород
и C1-3алкил или R13 и R14 можат заедно со
јаглеродниот атом на кој тие се прикачени
да формираат C3-7циклоалкил прстен; и
s е 0, 1 или 2;
или негова фармацевтски-прифатлива сол
или ин виво хидролизирачки естер;
под услов соединението да не е:
{(3S)-1-[5-(адамантан-1-илк арбамоил)
п и р и д и н - 2 - и л ] п и п е р и д и н - 3 - и л } о цет н а
киселина; или
{(3S)-1-[5-(цик л охек силк арбамоил)-6(пиперазин-1-ил)пиридин-2-ил]пиперидин-3ил}оцетна киселина;
или негова фармацевтски-прифатлива сол
или ин виво хидролизирачки естер.
Има уште 15 патентни барања.

каде што:
прстен А е поврзан со пиридин групата и -(Z)
[C(R13)(R14)]e- е поврзан со карбокси групата;
t
и
Patenti
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(51) C 07C 317/22,
(11)
903904
A 61K 31/192,
(13)
Т1
A 61P 11/00
(22) 07/09/2010
(21) 2010/238
(45) 29/02/2012
(96) 05/10/2006 EP06794649.1
(97) 04/08/2010 EP1937633
(73) AstraZeneca AB
151 85 Sodertalje , SE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) THOM, Stephen;
DICKINSON, Mark;
LUKER, Timothy, Jon and
MOHAMMED, Rukhsana, Tasneem
(54) ДЕРИВАТИ НА БИФЕНИЛОКСИОЦЕТНА
КИСЕЛИНА
ЗА
ТРЕТИРАЊЕ
РЕСПИРАТОРНО ЗАБОЛУВАЊЕ
(57) 1. Соединение со формулата (I) негова
фармацевтски прифатлива сол:

903904

назначено со тоа што:
A и D се независно одбрани од водород,
халоген, нитрил, C1-3 алкил, C1-3 алкокси, каде
што последните 2 групи можат евентуално
да бидат супституирани од еден или повеќе
халоген атоми;
X е халоген, или C1-3 алкил кој е евентуално
супституиран од еден или повеќе халоген
атоми;
Y е врска;
Z е арил или хетероарил евентуално
супституиран од еден или повеќе одбрани
од халоген, нитрил, C1-6 алкил, C1-6 алкокси,
SO2C1-6алкил,
хетероарил;
последните
четири групи можат евентуално да бидат
супституирани од халоген атоми, нитрил или
SO2C1-6алкил;
R1 и R2 независно претставуваат водороден
атом, или C1-3 алкил група;
или
R1 и R2 заедно можат да формираат 3-8
член прстен кој евентуално содржи еден или
повеќе атоми одбрани од O, S, NR3 и самиот
евентуално супституиран од еден или повеќе
C1-C3 алкил; и
R3 e водород или C1-6 алкил.
Има уште 21 патентно барање.
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(51) C 07D 239/84,
(11)
903878
A 61K 31/517,
(13)
Т1
A 61P 25/28
(22) 15/10/2010
(21) 2010/278
(45) 29/02/2012
(30) 20040599810P 06/08/2004 US
(96) 08/08/2005 EP05780525.1
(97) 29/09/2010 EP1789398
(73) Janssen Pharmaceutica NV
Turnhoutseweg 30 2340 Beerse, BE
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) BISHOFF, Francois, Paul;
BRAEKEN, Mirelle;
PIETERS, Serge, Maria, Aloysius;
MERCKEN, Marc, Hubert;
DE WINTER, Hans, Louis, Jos and
BERTHELOT, Dieder, Jean-Claude
(54) 2-АМИНО-КИНАЗОЛИН ДЕРИВАТИ КОИ
СЕ КОРИСТАТ КАКО ИНХИБИТОРИ НА
В-СЕКРЕТАЗА
(57) 1. Соединение со формула (III)

каде што
R0 е избран од групата која се состои од
водород, метил и CF3 ;
R1 е избран од групата која се состои
од водород, хидрокси, метил, етил,
трифлуорометил,
2-2-2-трифлуороетил,
метокси, етокси и метил-карбонил;
R6 е избран од групата која се состои од C1-6
алкил и C1-8 алкил супституиран со хидрокси;
d е цел број од 0 до 1;
L2 е избран од групата која се состои од
-О-, -S(О)0-2 и -NRQ-; кадешто RQ е избран
од групата која се состои од водород и C1-4
алкил;
R7 е избран од групата која се состои од
циклоалкил, циклоалкил-C1-4алкил, арил,
C1-4алкил-арил, арил-C1-4алкил, делумно
незаситен карбоциклил, делумно незаситен
карбоциклил-C1-4алкил,
хетероарил,
хетероарил-C1-4алкил, хетероциклоалкил и
хетероциклоалкил-C1-4алкил;
кадешто арилот, циклоалкилот, делумно
незаситениот карбоциклил, хетероарил
Patenti
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или хетероциклоалкилната група, било
сама или како дел од супституирана група,
е опционално супституиран со еден или
повеќе супституенти независно избран
од групата која се состои од C1-4алкил, C1алкокси, C1-4алкил супституиран со халоген,
4
C1-4алкокси супституиран со халоген,
C1-4алкил
супституиран
со
хидрокси,
хидрокси, карбокси, цијано, нитро, амино,
C1-4алкиламино,
ди(C1-4алкил)амино,
5-тетразолил и 1-(1,4-дихидро-тетразол-5он);
L3 е избран од групата која се состои од -O-,
-S-, -C(O)-, -C(S)-, -C(O)O-, -OC(O)-, -NRA-,
-N(CN)-, -NRA-C(O)-, -C(O)-NRA-, -NRA-C(S)-,
-C(S)-NRA-, -NRA-SO2-, -SO2-NRA-, -NRA-SO-,
-SO-NRA, -NRA-C(O)O-, -OC(O)-NRA-,-O-SO2NRA-, -NRA-SO2-O-, -NRA-C(O)-NRB-, -NRAC(S)-NRB- и -NRA-SO2-NRB-;
кадешто секој RA и RB е независно избрани
од групата која се состои од водород,
C1-8алкил,
C1-4алкил
супстититуиран
со хидрокси, C1-4алкил супстититуиран
со C1-4аралкилокси, циклоалкил, арил,
хетероарил, хетероциклоалкил, циклоалкилC1-4алкил,
C1-4аралкил,
хетероарил-C1алкил-,
хетероциклоалкил-C1-4алкили
4
спиро-хетероциклил;
кадешто
циклоалкилот,
арилот,
хетероарилот,
хетероциклоалкилот
или
спирохетероциклилот,
било
сам
или како дел од супституирана група, е
опционално супституиран со еден или
повеќе супституенти независно избрани од
групата која се состои од халоген, хидрокси,
оксо, карбокси, C1-4алкил, C1-4алкокси, C1алкокси-карбонил, нитро, цијано, амино,
4
C1-4алкиламино, ди(C1-4алкил)амино, -SO2N(RCRD),
5-тетразолил и 1-(1,4-дихидротетразол-5-он);
кадешто секој RC и RD е независно избран
од групата која се состои од водород и C1алкил;
4
R8 е избран од групата која се состои од
C1-10алкил, циклоалкил, арил, бифенил,
делумно
незаситен
карбоциклил,
хетероарил, хетероциклоалкил, циклоалкилC1-4алкил, C1-4аралкил, делумно незаситен
карбоциклил-C1-4алкил,
хетероарил-C1алкил,
хетероциклоалкил-C
алкил и спиро1-4
4
хетероциклил;
кадешто C1-10 алкил, циклоалкил, арил,
делумно
незаситениот
карбоциклил,
хетероарилот,
хетероциклоалкилот
и
спиро-хетероциклилот; било сам или како
дел од супституирана група е опционално
903878
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супституиран со еден или повеќе супституенти
независно избрани од групата која се состои
од халоген, хидрокси, оксо, карбокси,
-C(O)-C1-4 алкил, -C(O)-C1-4аралкил, -C(O)
O-C1-4алкил, -C(O)O-C1-4аралкил, -C1-4алкилC(O)O-C1-4алкил,
-C1-4алкил-S-C1-4алкил,
-C(O)-N(RLRM),
-C1-4алкил-C(O)-N(RLRM),
-NRL-C(O)-C1-4алкил, -SO2-C1-4алкил, -SO2арил, -SO2-N(RLRM),-C1-4алкил-SO2-N(RLRM),
C1-4алкил, флуоро супституиран C1-4 алкил,
хидрокси супституиран C1-4 алкил, карбокси
супституиран C1-4алкил, C1-4 алкокси, флуоро
супституиран C1-4 алкокси, нитро, цијано,
амино, C1-4 алкиламино, ди(C1-4алкил)амино,
фенил и хетероарил;
кадешто фенилот или хетероарилот е
опционално супституиран со еден или
повеќе супституенти независно избран од
групата составена од халоген, хидрокси,
оксо, карбокси, C(O)O-C1-4алкил, C(O)-C1алкил, C1-4алкил, флуоро супституиран C14
алкил, C1-4алкокси, нитро, цијано, амино,
4
C1-4 алкиламино и ди(C1-4алкил)амино;
кадешто секој RL и RM е независно избран од
групата составена од водород и C1-4алкил и
циклоалкил;

a е цел број од 0 до 3;
секој R10 e независно избран од групата
составена од хидрокси, халоген, C1-4алкил,
C1-4алкокси, халоген супституиран C1-4алкил,
халоген супституиран C1-4алкокси, C(O)NRVRW, -SO2-NRVRW, -C(O)-C1-4алкил и -SO2C1-4алкил;
кадешто секој Rv и Rw e независно избран од
групата составена од водород и C1-4 алкил;
алтернативно Rv и Rw се земени заедно
со N атомот кон којшто се сврзани за да
формираат 5 до 6 заситен член, делумно
незаситен или ароматична прстенеста
структура;
со тоа што халогените на халогенот
супституиран C1-4 алкил или халоген
супституиран C1-4 алкокси се избрани од
групата составена од хлор и флуор;
или негова фармацевтски прифатлива сол.
Има уште 16 патентни барања.

(51) A 61K 9/20, 9/32
(11)
903890
		
(13)
Т1
(21) 2010/279
(22) 18/10/2010
		
(45) 29/02/2012
(30) 20040573881P 24/05/2004 US
(96) 14/04/2005 EP05735411.00
(97) 28/07/2010 EP1753395
(73) Warner Chilcott Company, LLC
P.O Box 1005 Union Street KM I.I. Fajardo
Puerto Rico 00738-1005, PR
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) DANSEREAU, Richard, John and
BURGIO, David, Ernest, Jr.

(54) ЕНТЕРИЧНА ЦВРСТА ОРАЛНА ДОЗИРНА
ФОРМА НА БИФОСФОНАТ КОЈА ШТО
СОДРЖИ ХЕЛИРАЧКИ АГЕНС
(57) 1. Орална дозирана форма на фармацевтски
состав којшто содржи:
a) бисфосфонат избран од ризедронат
и соли, естери, хидрати, хемихидрати,
полиморфи и негови раствори и комбинации;
б) од 75мг до 250мг на динатриум ЕДТА и
в) ентерично обвиткување коешто обезбедува
ослободување на бифосфонатите и ЕДТА
во долниот гастроинтестинален тракт кај
цицачи;
кадешто моларниот однос на динатриум
ЕДТА со бифосфонатите е барем 2:1.
Има уште 8 патентни барања.

903878
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(51) G 01N 33/68,
(11)
903885
C 07K 16/22
(13)
Т1
(21) 2010/280
(22) 18/10/2010
		
(45) 29/02/2012
(30) 19970833504 07/04/1997 US and
19970908469 06/08/1997 US
(96) 03/04/1998 EP06024703.8
(97) 23/05/2007 EP1787999
(73) Genentech, Inc.
1 DNA Way, South San Francisco,
CA 94080-4990, US
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. „Народен Фронт” 21/4-5 1000 Скопје
(72) Baca, Manuel;
Chen, Yvonne Man-Yee;
Presta, Leonard G.;
Wells, James A. and
Lowman, Henry B.
(54) АНТИТЕЛА НА
АНТИ-ВАСКУЛАРНО
ЕНДОТЕЛНО РАСТЕЧКИ ФАКТОР
(57) Човечко
анти-васкуларно
ендотелен
растечки фактор антитело за употреба во
in vivio дијагностичко испитување, кадешто
антителото спречува VEGF-индуцирана
антигиогенеза in vivo и/или врзува човечки
VEGF со Kd вредност од не повеќе од 1х108М и/или има ED50 вредност од не повеќе
од 5nM за спречување VEGF-индуцирана
пролиферација на ендотелни клетки in vitro,
антителото имајќи тешко врзлив вариабилен
домен вклучувајќи ги консензуалната рамка
на региони на човечка тешко врзлива
подгрупа III како што е прикажано во SEQ ID
NO: 11 и хипервариабилните региони CDRH1,
CDRH2 и CDRH3, имајќи ги следниве амино
киселински секвенции:
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CDRH1: GYX1X2X3X4YGX5N (SEQ ID NO: 117),
кадешто X1 e D, T или Е, Х2 е F, W или Y, X3 e
T, Q, G или S,
X44 e H или Н и X5 e M или I;
CDRH2: WINTX1TGEPTYAADFKR (SEQ ID
NO: 118), кадешто X1 e Y или W; и
CDRH3: YPX1YX2X3X4X5HWYFDV (SEQ ID
NO: 119), кадешто X1 e H или Y, X2 e Y, R, K, I,
T, E или W, X3 e
G, N, A, D, Q, E, T, K или S, X4 e S, T, K, Q, N,
R, A, E или G и X5 e S или G; и имајќи лесно
врзлив вариабилен домен консензуалната
рамка на региони на човечка kappa лесно
врзлива подгрупа I како што е прикажано
во SEQ ID NO: 12 и хипервариабилни
региони CDRL21, CDRL2 и CDRL3, имајќи ги
следниве амино киселински секвенци:
CDRL1: X1AX2X3X4X5SNYLN (SEQ ID NO:
121), кадешто X1 e R или S, X2 e S, X2 e S или
N, X3 e Q или Е, X4 e Q или
D и X5 e I или L;
CDRL2: FTSSLHS (SEQ ID NO: 122);
CDRL3: QQYSX1X2PWT (SEQ ID NO: 123),
каде што X1 e Т, А или N и X2 e V или Т,
каде што спореден со SEQ ID NO: 11 тешко
врзлив вариабилен домен има замена на
било кое или повеќе од следниве остгатоци
на консензуалната рамка на региони: 37H,
49H, 67H, 69H, 71H, 73H, 75H, 76H, 78H и
94Н, и кадешто споредено со SEQ ID NO:
12 лесно врзливиот вариабилен домен или
има заменител на, и само на остатокот 46L
на консензуалната рамка на региони или
има заменители на остатоците 4L и 46L на
консензуалната рамка на региони, кадешто
нумерирањето на остатоците е како што е
прикажано во Сл. 1.
Има уште 28 патентни барања.
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(51) C 07D 401/04,
(11)
903892
A 61K 31/498,
(13)
Т1
A 61P 25/04,
(22) 19/10/2010
C 07D 451/14,
(45) 29/02/2012
471/04, 471/08
(21) 2010/281		
(30) 20070880955P 16/01/2007 US and
20070930035P 11/05/2007 US
(96) 15/01/2008 EP08727696.0
(97) 22/09/2010 EP2076506
(73) Shionogi &Co., Ltd. and
Purdue Pharma L.P.
1-8, Doshomachi 3-chome Chuo-ku Osakashi, Osaka 5410045, JP and
1 Stamford Forum, 8th Floor Stamford,
CT 06901-3431, US
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) BABA, Yoshiyasu;
BROWN, Kevin C.;
GOEHRING, R.Richard and
TSUNO, Naoki
(54) ХЕТЕРОЦИКЛИЧНО-СУПСТИТУИРАНИ
ПИПЕРИДИНИ КАКО ORL-1 ЛИГАНДИ
(57) 1. Соединение со формулата (I):

или негов фармацевтски прифатлив дериват
назначен со тоа што:
секое R2 е независно одбрано од:
(a) -хало, -CN, -NO2, -OT3, -C(O)T3, -C(O)OT3,
УC(O)N(T1)(T2), -S(O)3H, УS(O)T3, УS(O)2T3,
-S(O)2N(T1)(T2),
-N(T1)(T2),
-N(T3)C(O)T3,
УN(T3)C(O)N(T1)(T2), УN(T3)S(O)2T3, или -N(T3)
S(O)2N(T1)(T2); или
(б) -(C1-C6)алкил, -(C2-C6)алкенил, -(C2C6)алкинил,
-(C1-C6)алкокси,
-(C3-C7)
циклоалкил,
У(C6-C14)бициклоалкил,
-(C8-C20)трициклоалкил,
-(C5-C10)
циклоалкенил,
-(C7-C14)бициклоалкенил,
-(C8-C20)трициклоалкенил,
У(5или
903892

6-член)хетероцикл, или -(7- до 10-член)
бициклохетероцикл, секое од нив е
несупституирано или супституирано со 1, 2
или 3 независно одбрани R8 групи; или
(c) фенил, -нафталенил, -(C14)арил, или
-(5- или 6-член)хетероарил, секое од нив е
несупституирано или супституирано со 1, 2
или 3 независно одбрани R7 групи;
a е цел број одбран од 0, 1 или 2;
R3 е одбрано од:
(a) -H; или
(б) -(C1-C6)алкил, -(C2-C6)алкенил, -(C2-C6)
алкинил, -O(C1-C6)алкил, УO(C2-C6)алкенил,
-O(C2-C6)алкинил, -(C3-C7)циклоалкил, -(C3C7)циклоалкенил, -(C3-C7)циклоалкокси, -(C6C14)бициклоалкил, -(C8-C20)трициклоалкил,
-(C5-C10)циклоалкенил,
-(C7-C14)
бициклоалкенил, -(C8-C20)трициклоалкенил,
-(3- до 7-член)хетероцикл, или -(7- до 10член)бициклохетероцикл, секое од нив е
несупституирано или супституирано со 1, 2
или 3 независно одбрани R8 групи; или
(в) фенил, -нафталенил, -(C14)арил, или
У(5- до 10-член)хетероарил, , секое од нив е
несупституирано или супституирано со 1, 2
или 3 независно одбрани R7 групи; или
(г) -(C1-C6)алкил(=O)W1, -(C1-C6)алкил(=NH)
W1, -C(O)OV1, УC(O)N(V1)2, УS(O)2N(V1)2, или
УS(O)2(C1-C6)алкил; или
(д) -(C1-C4)алкил супституиран со 1, 2 или 3
супституенти независно одбрани од -(C3-C7)
циклоалкил, -(C3-C7)циклоалкенил, -(C3-C7)
циклоалкокси, -(C6-C14)бициклоалкил, -(C8C20)трициклоалкил, -(C5-C10)циклоалкенил,
-(C7-C14)бициклоалкенил,
У(C8-C20)
трициклоалкенил, -(3- до 7-член)хетероцикл,
-(7- до 10-член)бициклохетероцикл, Уфенил,
-нафталенил, -(C14)арил, или У(5- до 10член)хетероарил; или
(ѓ) -(C1-C3)алкил супституиран со супституент
одбран од -N(R6)2, УS(O)2N(V1)2, -N(R9)C(O)
W1, УN(R9)S(O)2W1, и -C(O)N(V1)2;
секое W1 е независно одбрано од:
(а) -H, -(C1-C6)алкил, -(C3-C7)циклоалкил,
УO(C1-C6)алкил,
-(C3-C7)циклоалкокси,
-CH2CH2OH, УN(R6)2; или
(б) У(5- или 6-член)хетероарил евентуално
супституиран со 1, 2 или 3 независно
одбрани -(C1-C6)алкил;
секое V1 е независно одбрано од -H, -(C1C6)алкил, У(C3-C7)циклоалкил, фенил, или
бензил;
секое Y е независно одбрано од O или S;
A и B се независно одбрани од:
Patenti
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(а) -H, -CN, -C(O)OT3, -C(O)N(T)1(T2), У(C3-C12)
циклоалкил, -(C3-C12)цикло-алкокси, У(C1-C6)
алкил, -(C2-C6)алкенил, -(C2-C6)алкинил или
-(C1-C6)алкокси, секое од истите У(C3-C12)
циклоалкил, -(C3-C12)циклоалкокси, -(C1-C6)
алкил, -(C2-C6)алкенил или У(C2-C6)алкинил
е несупституиран или супституиран со 1
или 2 супституенти независно одбрани од
-OH, УS(O)2NH2, УN(R6)2, =NR6, УC(O)OT3,
-C(O)N(R6)2, УN(R6)C(O)R9 и У(5- или 6-член)
хетероцикл или 1, 2 или 3 независно одбран
-хало; или
(б) A-B заедно формираат (C2-C6)мост, кој
е несупституиран или супституиран со 1, 2
или 3 независно одбрани R8 групи, и кој мост
евентуално содржи УHC=CH- во рамките на
(C2-C6)мостот; каде што пиперазин прстенот
кој е соединет со фенил групата може да е во
ендо- или ексо- конформацијата во однос на
A-B мостот; или
(в) A-B заедно формираат -CH2-N(Ra)-CH2мост,

мост, или

мост;
каде што пиперазин прстенот кој е соединет
со фенил групата може да е во ендо- или
ексо- конформацијата во однос на A-B
мостот;
Ra е одбрано од -H, -(C1-C6)алкил, -(C3-C7)
циклоалкил, УCH2УC(O)-Rc, У(CH2)УC(O)ORc,
У(CH2)УC(O)-N(Rc)2,
-(CH2)2-O-Rc,
-(CH2)2-S(O)2-N(Rc)2, Fc, или У(CH2)2-N(Rc)
S(O)2-Rc;
Rb е одбрано од:
(a) -H, -(C1-C6)алкил, -(C3-C7)циклоалкил,
-(3- до 7-член)хетероцикл, УN(Rc)2, -N(Rc)(C3-C7)циклоалкил, или -N(Rc)-(3- до 7-член)
хетероцикл; или
(б) -фенил, -нафталенил, или-(5- или 6-член)
хетероарил, секое од нив е несупституирано
или супституирано со 1, 2 или 3 независно
одбрани R7 групи; или
Patenti
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(в) -N(Rc)-фенил, -N(Rc)-нафталенил, УN(Rc)(C14)арил, или УN(Rc)-(5- до 10-член)
хетероарил, секое од нив е несупституирано
или супституирано со 1, 2 или 3 независно
одбрани R7 групи;
секое Rc е независно одбрано од -H или -(C1C4)алкил;
C е одбрано од -H, -хало, -CN, -OT3, -C(O)
OT3, -C(O)N(T)1(T2), -(C3-C12)циклоалкил,
-(C3-C12)циклоалкокси, -N(R6)2, -N(R6)C(O)
R9, -NR6SO2N(R6)2, УNR6УC(=NR6)N(R6)2,
-(C1-C6)алкил, -(C2-C6)алкенил, или -(C2-C6)
алкинил, секое од истите У(C1-C6)алкил,
-(C2-C6)алкенил или У(C2-C6)алкинил е
несупституирано или супституирано со 1
или 2 супституенти независно одбрани од
-OH, -S(O)2NH2, УN(R6)2, =NR6, УC(O)OT3,
УC(O)N(R6)2, УN(R6)C(O)R9 и У(5- или 6-член)
хетероцикл или од 1 до 3 независно одбрани
Ухало;
испрекинатата линија во пиперидинот или
мостестиот пиперидин централен прстен
го означува присуството или отсуството
на врска, и кога испрекинатата линија го
означува присуството на врска тогаш D е
отсустно, во спротивно D е:
(а) -H, -CN, -C(O)OT3, или -C(O)N(T1)(T2); или
(б) -(C1-C10)алкил кое е несупституирано
или супституирано со 1, 2 или 3 независно
одбрани R8 групи, и, евентуално, во која
било која D група јаглеродниот атом врзан
директно за пиперидинот или мостестиот
пиперидин централен прстен, е независно
заменет од O или S; или
(в) -фенил, -нафталенил, или -(5- или
6-член)хетероарил, секое од истите е
несупституирано или супституирано со 1, 2
или 3 независно одбрани R7 групи;
Z е врска;
R1 е одбрано од:

m е цел број одбран од 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 или 7;
e и f се секое цел број, каде што е е одбрано
од 1, 2, 3, 4 или 5 и f е независно одбрано од
0, 1, 2, 3, 4 или 5 под услов да 2 ≤ (e + f) ≤ 5;
j и k се секое цел број независно одбран од
0, 1, 2, 3 или 4 под услов да 1 ≤ (j + k) ≤ 4;
секое T1, T2, и T3 е независно -H или -(C1C10)алкил кое е несупституирано или
903892
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супституирано со 1, 2 или 3 независно
одбрани R8 групи, и, евентуално, во кои било
кој јаглероден атом е независно заменет од O
или S, или T1 и T2 заедно можат да формираат
5- до 8-член прстен каде бројот на атоми во
прстенот го вклучува азотниот атом за кој
T1 и T2 се врзани, наведениот 5- до 8-член
прстен е несупституиран или супституиран
со 1, 2 или 3 независно одбрани R8 групи
и, евентуално, било кој јаглероден атом во
наведениот 5- до 8-член прстен е независно
заменет од O или S;
секое R6 е независно одбрано од -H, -(C1-C6)
алкил, или -(C3-C7)циклоалкил, или две R6
групи прикачени на истиот азотен атом може
да формираат 5- до 8-член прстен, бројот
на атоми во прстенот го вклучува азотниот
атом, во кој еден од прстенестите јаглеродни
атоми е евентуално заменет од O или S;
секое R7 е независно одбрано од -(C1-C4)
алкил, -(C2-C6)алкенил, -(C2-C6)алкинил,
-OR9,
УSR9,
УC(хало)3,
УCH(хало)2,
УCH2(хало), УCN, Ухало, -N3, -NO2, УCH=NR9,
-NR9OH, -C(O)OR9, -OC(O)R9, -OC(O)OR9,
УS(O)R9, или УS(O)2R9;

903892

секое R8 е независно одбрано од -(C1-C4)
алкил, -(C2-C6)алкенил, -(C2-C6)алкинил,
-OR9,
УSR9,
УC(хало)3,
УCH(хало)2,
УCH2(хало), УCN, oxo, =S,-фенил, Ухало, УN3,
-NO2, -CH=NR9, -NR9OH, -C(O)OR9, -OC(O)R9,
-OC(O)OR9, УS(O)R9, или УS(O)2R9;
секое R9 е независно одбрано од -H, -(C1C6)алкил, -(C2-C6)алкенил, -(C2-C6)алкинил,
-(C3-C8)циклоалкил, -(C5-C8)циклоалкенил,
-фенил, -бензил, -(3- до 7-член)хетероцикл,
-C(хало)3, -CH(хало)2, или -CH2(хало);
секое p е цел број независно одбран од 0 или
1;
R11 е одбрано од -H, -C(O)OR9, УC(O)N(R6)2,
или -(C1-C4)алкил кое е несупституирано
или супституирано со -OH, -(C1-C4)алкокси,
-N(R6)2, -C(O)OR9, или УC(O)N(R6)2; и
секое хало е независно одбрано од -F,
-Cl, -Br, или -I и каде што фармацевтски
прифатливиот дериват е одбран од
групата: фармацевтски прифатлива сол,
солват, радиоетикетиран, стереоизомер,
енантиомер,
диастереоизомер,
други
стереоизомерни
форми,
рацемска
мешавина, геометриски изомер и/или
таутомер.
Има уште 27 патентни барања.
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каде што
R1 е -OC(O)(CH2)nNR8R9, -O-(CH2)nNR8R9,
-OC(O)N(R7)(CH2)nNR8R9,

-O(CH2)nCN, -OC(O)(CH2)nN(CH2)nNR8R9, или
-OC(O)CH=CH2 под услов ако R1 is -OC(O)
CH=CH2, R3 не може да биде метил;
R2 е водород или хидроксилна заштитна
група;
R4 е водород, C1-4 алкил или C2-6 алкенил;
R5 е хидроксил, метокси група, -OC(O)(CH2)
NR8R9, -O-(CH2)nNR8R9, или -O(CH2)nCN;
n
R6 е хидроксил; или
R5 и R6 земени заедно со интевенирачките
атоми од цикличната група ја имаат следнава
структура:

каде што Y е двовалентен радикал избран
од -CH2-, -CH(CN)-, -O-, -N(R7)- и -CH(SR7)-;
R7 е водород или C1-6 алкил;
R8 и R9 секој независно преставува водород,
C3-7 циклоалкил, or C1-18 алкил, кадешто C1-18
алкилот е:
(i) неиспрекинат или испрекинат од страна
1-3 двовалентни радикални групи избрани
од -O-, -S- and -N(R7)- ; и/или
(ii) несупституиран или супституиран од
страна на 1-3 групи избрани од халоген,
OH, NH2, N-(C1-C6)алкиламино, N, N-ди(C1C8-алкил)амино, CN, NO2, OCH3, C3-8 член
не-ароматичен прстен којшто е заситен или
незаситен, не-ароматичен хетероцикличен
прстен којшто содржи 2 - 6 јаглеродни атоми
којшто се заситени или незаситени и содржат
од 1 - 2 хетероатоми избрани од кислород,
сулфур и азот, алкилкарбонилалкокси и
алкоксикарбониламино; или
R8 и R9 земени заедно со азот кон кого
се прикачени формираат не-ароматичен
хетероцикличен прстен којшто содржи 2 - 6
јаглеродни атоми којшто е:
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(iii) заситен или незаситен и содржи од 0
или 1 дополнителен хетероатом избран од
кислород, сулфур и азот; и/или
(iv) несупститиран или супституиран од 1 - 2
групи избрани од C1-5 алканоил и C1-6 алкил,
кадешто C1-6 алкилот е неиспрекинат или
испрекинат од 1-3 двовалентни радикални
групи избрани од -O-, -S и -N(R7)-, и/или се
несупституирани или супституирани од 1-2
групи избрани од OH,NH2, не-ароматичен
хетероцикличен прстен којшто содржи 2 - 6
јаглеродни атоми и којшто е несупституиран
или супституиран од група избрана од C1-4
алкил, хало, NH2, OH, SH, C1-6 алкокси и C1-4
хидроксиалкил, C3-7 циклоалкил којшто е
несупституиран или супституиран од група
избрана од C1-4 алкил, хало, NH2, OH, SH, C1-6
алкокси and C1-4 хидроксиалкил;

n претставува цел број од 1 до 8; и
а) A e двовалентен радикал избран од
-C(O)-, -N(R7)CH2-, -CH2N(R7)-, -CH(OH)- и
-C(=NOR7)-; и R3 е водород; или
б) A е двовалентен радикал избран од
-NHC(O)-, -C(O)NH-; и R3 е водород или
несупституиран C1-4 алкил или C1-4 алкил
супституиран во терминален јаглероден
атом со CN или NH2 група, или C1-5 алканоил;
или нивна фармацевтски прифатлива сол.
Има уште 22 патентни барања.

(51) A 61K 9/36, 31/165,
(11)
903883
A 61P 1/00, 25/20,
(13)
Т1
25/24, 3/04, 9/00
(22) 20/10/2010
(21) 2010/283
(45) 29/02/2012
(30) 20050012647 14/12/2005 FR
(96) 14/12/2006 EP06291919.6
(97) 21/07/2010 EP1800669
(73) LES LABORATOIRES SERVIER
12, Place de la Defense
92415 Courbevoie Cedex, FR
(74) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М,
1000 Скопје
(72) Tharrault, Francois;
Wuthrich, Patrick;
Julien, Marc and
Pean, Jean-Manuel

(54) ОРОДИСПЕРСИБИЛЕН ФАРМАЦЕВТСКИ
СОСТАВ ЗА ОРАЛНА, ОРОМУКОЗНА ИЛИ
СУБЛИНГВАЛНА АДМИНИСТРАЦИЈА НА
АГОМЕЛАТИН
(57) 1. Цврсто обложен ородиспресибилен
фармацевтски состав на агомелатин, кој се
карактеризира со тоа што се состои од:
- централно јадро или централен слој кој
се состои од агомелатин и ексципиенси кои
овозможуваат да се добие ородисперсибилна
формулацијa,
- ородисперсибилен слој.
Има уште 18 патентни барања.

903883
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(51) C 12N 15/86
(11)
903888
		
(13)
Т1
(21) 2010/284
(22) 20/10/2010
		
(45) 29/02/2012
(30) 20060003036 28/11/2006 ES and
20070000882 03/04/2007 ES
(96) 28/11/2007 EP07858264.0
(97) 25/08/2010 EP2097533
(73) Proyecto de Biomedicina Cima, S.L.
Avenida. Pio XII, 22 Oficina 1
31008 Pamplona - Navarra, ES
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) PRIETO VALTUENA, Jesus;
SMERDOU PICAZO, Cristian;
CASALES ZOCO, Erkuden;
RODRDUEZ MADOZ, Juan Roberto;
RAZQUIN ERRO, Nerea;
RUIZ GUILLEN, Marta and
CUEVAS LABRADOR, Yolanda
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(54) ВИРАЛЕН ВЕКТОР И НЕГОВА УПОТРЕБА
(57) 1.
Вирусен
вектор
којшто
содржи
репликат на Семлики шумски вирус (SFV),
кадешто спомениот репликат содржи: (i)
нуклеотидна секвенца којашто го кодира
SFV репликантниот ензим со мутации
P718T и R649H во субединица nsp2, (ii)
полинуклеотид којшто содржи избран
ген, и (iii) полинуклеотид којшто содржи
нуклеотидна секвенција којашто кодира
хетерологен производ од интерес.
Има уште 14 патентни барања.
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(51) C 07K 7/06,
(11)
903887
A 61K 38/08, 38/10,
(13)
Т1
A 61P 1/16, 43/00,
(22) 20/10/2010
C 12N 15/11
(45) 29/02/2012
(21) 2010/285		
(30) 20030002020 22/08/2003 ES
(96) 05/07/2004 EP04742049.2
(97) 01/09/2010 EP1669367
(73) Proyecto de Biomedicina Cima, S.L.
Avda. Pio XII, 22 Oficina 1
31008 Pamplona - Navarra, ES
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) LASARTE SAGASTIBELZA, Juan Jose;
PRIETO VALTUENA, Jesus;
BORRAS CUESTA, Francisco;
DOTOR DE LAS HERRERIAS, Javier and
LOPEZ VAZQUEZ, Ana Belen

903887

(54) ПЕПТИДИ КОИШТО МОЖАТ ДА СЕ ВРЗАТ
ЗА ТРАНСФОРМИРАЧКИОТ ФАКТОР НА
РАСТ БЕТА 1 (TGF-BETA1)
(57) 1. Пептид којшто се карактеризира со
тоа што неговиот капацитет за врзување
кон трансформирачкиот фактор за раст
(TGF-β1), каде што аминокиселинската
секвенција од споменатиот пептид е SEQ
ID NO:17 или дел од пептидот со капацитет
на врзување за TGF-β1, содржи помеѓу 9 и
14 последователни аминокиселини и нивни
прифатливи фармацевтски соли.
Има уште 13 патентни барања.
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(51) F 16L 21/04
(11)
903891
		
(13)
Т1
(21) 2010/286
(22) 21/10/2010
		
(45) 29/02/2012
(30) 20050000337 04/03/2005 DK
(96) 02/03/2006 EP06706095.4
(97) 01/09/2010 EP1864049
(73) Aage V.Kjars Maskinfabrik A/S
Sondergade 3, 8464 Galten, DK
(74) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(54) СПОЈКА ЗА ЦЕВКИ
(57) 1. Спојка за цевки (1), каде што, истата
опфаќа:
- кружен ракав (2) кој има најмалце еден
крај за воведување кој е обликуван така да
во него може да влезе крај од некоја цевка,
ама така што да се воведува во насока на
воведувањето (I), при што спомнатиот ракав
содржи раб (4) кој има крај на предната
страна (6) кој е шилест во насоката на
воведувањето на цевката,
- кружно средство за затегнивање (13) кое
има предна страна за затегнување (24) која
је свртена према надворешната предна
страна на цевката,
- кружно еластично средство за затворање
(12) кое са наоѓа помеѓу работ (4) и
средството за затегнување (13) кога се
посматра во аксијална насока,
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- кружно средство за притисок (8), и
- средство за прицврстување од типот
штраф/матица за поместување на ракавот
(2) и на средството за притисок (8) еден
према другиот со цел да се помести предната
страна за затегнување од средството за
затегнување (13) и самото средство за
затворање (12) спрема внатре така што
дојде до затегнување и до затворање,
при што надворешната предна страна на
цевката се карактеризирана со тоа
што средството за притисок (8) е поделено
на бројни одвоени прстенасти сегменти
(10) и содржи потпорна страна (9) која е
прилагодена да го допира крајот на предната
површина (6) од работ (4) и која е обликувана
така со помош на аксијално поместување
на средството за притисок во однос на
спомнатиот раб сегментите од средството
за притисок се поместуваат спрема внатре
и према надворешната предна страна (16)
на цевката, и со тоа што штрафовите кои
се протегаат низ продолжените, радијално
насочени отвори (29, 30) на работ (4), а тие
средства се обезбедени со цел значајно
да ги задржат штрафовите радијално во
однос на средството за притисок (8) така
што истовремено со поместувањето на
прстеновите сегменти (10) од средството
за притисок (8) спрема внатре самите
штрафови да се поместуваат исто така
према внатре.
Има уште 9 патентни барања.
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(51) C 07D 263/58,
(11)
903879
A 61K 31/4184,
(13)
Т1
31/423, 31/424, 31/428,
(22) 21/10/2010
A 61P 3/06, 3/10,
(45) 29/02/2012
C 07D 235/30, 277/82,
413/12, 498/04
(21) 2010/287
(30) 20030317353 09/09/2003 JP;
20030364817 24/10/2003 JP and
20030499357P 03/09/2003 US
(96) 02/09/2004 EP04772699.7
(73) Kowa Co., Ltd.
6-29, Nishiki 3-chome Naka-ku Nagoya-shi,
Aichi 460-8625, JP
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) YAMAZAKI, Yukiyoshi;
OKUDA, Ayumu;
ARAKI, Takaaki;
TOMA, Tsutomu;
NISHIKAWA, Masahiro;
OZAWA, Hidefumi;
ABE, Kazutoyo and
ODA, Soichi
(54) PPAR-АКТИВИРАЧНО СОЕДИНЕНИЕ И
ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВ КОЈШТО ГО
СОДРЖИ ИСТОТО
(57) 1. Соединение претставено со следнава
формула (1):

903879

каде што секој од R1 и R2, коишто можат
да бидат идентични или различни еден со
друг, претставуваат, атом на водород, метил
група, или етил група; секој од R3a, R3b, R4a,
и R4b, коишто можат да бидат идентични
или различни еден со друг, претставуваат
атом на водород, халоген атом, азотна група,
хидроксил група,
C1-4 алкил група, трифлуорометил група,
C1-4 алкокси група, C1-4 алкилкарбонилокси
група, ди-C1-4 алкиламино група, C1-4
алкилсулфонилокси група,
C1-4
алкилсулфонил
група,
C1-4
алкилсулфинил група, или C1-4 алкилтио
група, или R3a и R3b, или R4a, и R4b можат
да бидат поврзани заедно за да формираат
алкилендиокси група; X претставува атом
на кислород, атом на сулфур или N-R5 (R5
претставува атом на водород, C1-4 алкил
група, C1-4 алкилсулфонил група, или C1-4
алкилоксикарбонил група); Y преставува
атом на кислород, S(O)1 (1 е број од 0 до
2), карбонил група, карбониламино група,
аминокарбонил
група,
сулфониламино
група, аминосулфонил група, или NH; Z
претставува CH или N; (n е број од 1 до 6; и
m е број од 2 до 6) или нивна сол.
Има уште 11 патентни барања.
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(51) A 61K 31/00,
(11)
903877
31/517, 31/519,
(13)
Т1
A 61P 9/10
(22) 22/10/2010
(21) 2010/288
(45) 29/02/2012
(30) 20040598432P 04/08/2004 US
(96) 04/08/2005 EP08153077.6
(97) 20/08/2008 EP1949893
(73) Shire Biopharmaceuticals
Holdings Ireland Limited
22 Grenville Street St Heller JE4 8PX,
Jersey, GB
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) FRANKLIN, Richard
(54) КИНАЗОЛИН
ДЕРИВАТИ
КОРИСНИ
ЗА
ЛЕКУВАЊЕТО
НА
ПЕРИФЕРНА
АРТЕРИСКА
БОЛЕСТ
И
КАКО
ФОСФОДИЕСТЕРАЗНИ ИНХИБИТОРИ
(57) 1. Соединение со формула
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R2 e

R3 e OH, халоген, SH; O-C1-6 алкил или NH2 и
X и Y се независно H или халоген, за
употреба во покачување на висина на
густина на липопротеин и аполипопротеин
нивоата во плазма или за употреба во
лекување на периферна артериска болест,
атеросклероза, интермитентна клаудикација,
конгестивно срцево нарушување, болест
поврзана со зголемување на агрегацијата на
тромбоцитите, тромбоза, удар или сексуална
дисфункција.
Има уште 15 патентни барања.

негова еквилибрирана форма, фармацевтски
прифатлива сол од соединението или негова
еквилибрирана форма, каде што R1 e H, C1-6
алкил, C2-6 алкенил, C2-8алкинил, C1-6алкокси
или C6-10арил;
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(51) C 07K 14/59,
(11)
903882
A 61K 38/24,
(13)
Т1
C 12N 15/16
(22) 25/10/2010
(21) 2010/289
(45) 29/02/2012
(30) 20060759486P 17/01/2006 US
(96) 16/01/2007 EP07716617.1
(97) 10/11/2010 EP1981908
(73) Merck Serono SA
Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH
(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПJЕ
бул. „Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8,
1000, Скопје

903882

(72) MUDA, Marco;
JIANG, Xuliang and
MCKENNA, Sean D.
(54) НОВА
ВАРИЈАНТА
D3N
НА
ГЛИКОЗИЛАЦИЈА НА ФСХ
(57) 1. Мутантен ФСХ, каде што β-подединицата
содржи SEQ ID NO: 3 и каде што
α-подединицата содржи SEQ ID NO: 4.
Има уште 14 патентни барања.
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(51) A 61K 31/205,
(11)
903881
A 23L 1/29,
(13)
Т1
A 61K 31/22,
(22) 25/10/2010
A 61P 15/08
(45) 29/02/2012
(21) 2010/290		
(30) 2002RM00194 09/04/2002 IT
(96) 08/04/2003 EP03720869.1
(97) 11/08/2010 EP1492521
(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) CAVALLINI, Giorgio,;
BIAGIOTTI, Giulio;
KOVERECH, Aleardo, and
SARDELLI, Francesca,
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(54) КОМБИНИРАНА
УПОТРЕБА
НА
Л-КАРНИТИН, АЦЕТИЛ Л-КАРНИТИН И
ПРОПИОНИЛ Л-КАРНИТИН ЗА ТРЕТИРАЊЕ
НА ОЛИГОАСТЕНОТЕРАТОСПЕРМИЈА
(57) 1. Употреба на комбинација на внатрешни
соли на L-карнитин, ацетил L-карнитин
и пропионил L-карнитин или нивни
фармацевтски
прифатливи
соли,
за
подготовка на лек за третирање на
олигоастенотератоспермија.
Има уште 14 патентни барања.
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(51) C 07D 205/04,
(11)
903876
A 61K 31/397,
(13)
Т1
A 61P 25/00,
(22) 25/10/2010
C 07D 401/12,
(45) 29/02/2012
403/12, 417/12
(21) 2010/291		
(30) 20000002776 03/03/2000 FR
(96) 01/03/2001 EP01909939.9
(97) 25/08/2010 EP1263722
(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) ACHARD, Daniel;
BOUCHARD, Herve;
BOUQUEREL, Jean;
FILOCHE, Bruno;
GRISONI, Serge;
HITTINGER, Augustin and
MYERS, Michael
(54) ФАРМАЦЕВТСКИ
СОСТАВИ
КОИ
СОДРЖАТ ДЕРИВАТИ НА АЗЕТИДИН,
НОВИ ДЕРИВАТИ НА АЗЕТИДИН И НИВНО
ДОБИВАЊЕ
(57) 1. Фармацевтски состав, назначен со тоа
што како активна состојка содржи најмалку
едно соединение со формулата:

каде што:
R1 претставува радикал -N(R4)R5, -N(R4)CO-R5, -N(R4)-SO2R6;
R2 и R3, кои може да бидат исти или
различни, претставуваат или ароматик
одбран од фенил, нафтил и инденил, при
што наведените ароматици може да бидат
несупституирани или супституирани со еден
или повеќе атоми на халоген, или радикали
на алкил, алкокси, формил, хидроксил,
трифлуорометил, трифлуорометокси, -COalk, цијано, -COOH, COOalk, -CONR7R8,
-CO-NH-NR9R10,
алкилсулфанил,
алкилсулфинил,
алкилсулфонил,
903876

алкилсулфанилалкил, алкилсулфинилалкил,
алкилсулфонилалкил, хидроксиалкил или
-alk-NR7R8; или хетероароматик одбран
од прстен на бензофурил, бензотиазолил,
бензотиенил,
бензоксазолил,
хроманил,
2,3-дихидробензофурил,
2,3-дихидробензотиенил,
фурил,
имидазолил,
изохроманил,
изохинолил,
пиролил,
пиридил,
пиримидил,
хинолил,
1,2,3,4-тетрахидроизохинолил,
тиазолил
и тиенил, при што е можно наведените
хетероароматици да бидат несупституирани
или супституирани со атом на халоген или
радикал на алкил, алкокси, хидроксил,
трифлуорометил, трифлуорометокси, цијано,
-COOH, COOalk, -CO-NH-NR9R10, -CONR7R8,
-alk-NR9R10, алкилсулфанил, алкилсулфинил,
алкилсулфонил,
алкилсулфанилалкил,
алкилсулфинилалкил, алкилсулфонилалкил
или хидроксиалкил;
R4 претставува радикал -C(R11)(R12)-Het,
-Het, -(CR11)(R12)-Ar, Ar, циклоалкил или
норборнил;
R5 претставува атом на водород или радикал
на хидроксил, -alk-COOalk, -alk-CONR7R8,
-alk-NR7R8, алкокси, Ar, Het, -CH2Ar, -CH2Het
или алкил, кој може да биде супституиран со
еден или повеќе атоми на халоген;
R6 претставува радикал на хидроксиалкил,
-alk-COOalk,
-alk-CONR7R8,
-alk-NR7R8,
алкокси, Ar, Het, -CH2Ar, -CH2Het или алкил,
кој може да биде супституиран со еден или
повеќе атоми на халоген;
R7 и R8, кои може да бидат исти или различни,
претставуваат атом на водород или радикал
на алкил, или алтернативно, R7 и R8, заедно
со азотниот атом за кој се прикачени,
формираат 3- до 10-член заситен моноили бицикличен хетероциклик, кој може да
содржи и додатен хетероатом одбран од
кислород, сулфур и азот и кој може да биде
супституиран со еден или повеќе радикали
на алкил;
R9 и R10, кои може да бидат исти или
различни,
претставуваат
атом
на
водород или радикал на алкил, -COOalk,
циклоалкил, алкилциклоалкил, -alk-O-alk
или хидроксиалкил, или алтернативно,
R9 и R10, заедно со азотниот атом за кој се
прикачени, формираат 3- до 10-член заситен
или незаситен моно- или бицикличен
хетероциклик, кој може да содржи и додатен
хетероатом одбран од кислород, сулфур
и азот и кој може да биде супституиран со
еден или повеќе радикали на алкил, -COalk,
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-COOalk, -CO-NHalk, -CS-NHalk, оксо,
хидроксиалкил, -alk-O-alk или -CO-NH2;
R11 претставува атом на водород или
радикал на хидроксиалкил, -alk-COOalk, -alkCONR7R8, -alk-NR7R8, алкоксиалкил, Ar, Het,
-CH2Ar, -CH2Het или алкил, кој може да биде
супституиран со еден или повеќе атоми на
халоген;
R12 претставува атом на водород или
радикал на хидроксиалкил, -alk-COOalk,
-alk-CONR7R8, -alk-NR7R8, алкоксиалкил или
алкил, кој може да биде супституиран со
еден или повеќе атоми на халоген;
или алтернативно, R11 и R12, заедно со
јаглеродниот атом за кој се прикачени,
формираат 3- до 10-член заситен моно- или
бицикличен прстен, кој може да содржи и
додатен хетероатом одбран од кислород,
сулфур и азот и кој може да биде супституиран
со еден или повеќе радикали на алкил;
Ar претставува радикал на фенил, нафтил
или инденил, при што наведените различни
радикали може да бидат супституирани
со еден или повеќе атоми на халоген или
радикали на алкил, алкокси, -CO-alk, цијано,
-COOH, -COOalk, -CONR13R14, -CO-NHNR15R16, алкилсулфанил, алкилсулфинил,
алкилсулфонил,
-alk-NR15R16,
-NR15R16,
алкилтиоалкил, формил, CF3, OCF3, Het,
-O-alk-NH-циклоалкил, SO2NH2, хидроксил,
хидроксиалкил,
-NHCOalk,
NHCOOalk,
или врз два соседни јаглеродни атоми со
диоксиметилен;
Het претставува 3- до 10-член незаситен или
заситен моно- или бицикличен хетероциклик,
кој содржи еден или повеќе хетероатоми
одбрани од кислород, сулфур и азот и кој
може да биде супституиран со еден или
повеќе атоми на халоген или радикали
на
алкил,
алкокси,
алкоксикарбонил,
оксо или хидроксил, при што наведените
хетероциклици кои содржат азот може да
бидат претставени во N-оксидирана форма;
R13 и R14, кои може да бидат исти или
различни, претставуваат атом на водород
или радикал на алкил, или алтернативно,
R13 и R14, заедно со азотниот атом за кој се
прикачени, формираат 3- до 10-член заситен
моно- или бицикличен хетероциклик, кој може
да содржи и додатен хетероатом одбран од
кислород, сулфур и азот и кој може да биде
супституиран со еден или повеќе радикали
на алкил;
R15 и R16, кои може да бидат исти или
различни, претставуваат атом на водород
или радикал на алкил, или алтернативно,
Patenti

19/1,

str. 1-137, fevruri 2012 Skopje

51

R15 и R16, заедно со азотниот атом за кој се
прикачени, формираат 3- до 10-член заситен
моно- или бицикличен хетероциклик, кој може
да содржи и додатен хетероатом одбран од
кислород, сулфур и азот и кој може да биде
супституиран со еден или повеќе радикали
на алкил;
alk претставува радикал на алкил или
алкилен;
радикалите на алкил и алкилен и нивните
делови, како и радикалите на алкокси и
нивните делови се претставени во вид на
праволиниски или разгранет ланец и содржат
1 до 6 јаглеродни атоми, а радикалите на
циклоалкил содржат 3 до 10 јаглеродни
атоми;
оптичките
изомери
на
наведените
соединенија и нивните фармацевтски
прифатливи соли со неорганска или органска
киселина.
Има уште 21 патентни барања.

903876

52

Glasnik

19/1,

str. 1-137, fevruari 2012 Skopje

(51) C 07D 403/04, 253/06,
(11)
903875
405/04, 409/04, 453/02
(13)
Т1
(21) 2010/292
(22) 25/10/2010
		
(45) 29/02/2012
(30) 20050004042 22/04/2005 FR
(96) 21/04/2006 EP06755440.2
(97) 18/08/2010 EP1874761
(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) GENEVOIS-BORELLA, Arielle;
BOHME, Andrees;
TOUYER, Gaetan;
ZHANG, Jidong and
BENEDETTI, Yannick
(54) ДЕРИВАТИ НА 4Н-1,2,4-ТРИАЗИН-5ОН,
ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ И НИВНА
УПОТРЕБА
КАКО
РЕЦЕПТОРИ
НА
АЦЕТИЛХОЛИН ОД ВИДОТ НА НИКОТИНИ
АЛФА 7
(57) 1. Соединение претставено со формулата (I):

- група -(CH2)mR6, каде што:
m е еднакво на 0, 1, 2, 3 или 4, а
R6 претставува (C3-C9)хетероциклоалкилна
група која содржи најмалку еден атом на
азот и е врзана со прстенот на триазин преку
јаглероден атом, при што наведената (C3C9)хетероциклоалкилна група може да биде
супституирана со една или повеќе (C1-C4)
алкилни групи;
или алтернативно, R2 и R3, заедно со азотниот
атом за кој се прикачени, формираат (C5-C9)
хетероциклоалкилна група која содржи 2
атоми на азот;
под услов кога R1 претставува фенил, R4 и R5
да не претставуваат истовремено метил;
во вид на база или киселинска адитивна сол,
како и во вид на хидрат или солват.
Има уште 14 патентни барања.

назначено со тоа што:
R1 претставува хетероарилна или арилна
група, при што наведената хетероарилна или
арилна група може да биде супституирана со
една или повеќе групи одбрани од атоми на
халоген и (C1-C4)алкилна, (C1-C4)алкокси, (C3C7)циклоалкилна, арилна, хидрокси, цијано,
-NH2, -NO2 групи;
R2 претставува атом на водород или (C1-C4)
алкилна група;
R3 претставува:
- група -(CH2)n-NR4R5, каде што:
n е еднакво на 2, 3 или 4, а
R4 и R5, независно еден од друг, претставуваат
(C1-C4)алкилна или (C3-C7)циклоалкилна
група, или алтернативно, R4 и R5, заедно со
азотниот атом за кој се прикачени, формираат
(C3-C9)хетероциклоалкилна група; или
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(51) A 61K 31/425,
(11)
903946
A 61P 3/10, 9/10,
(13)
Т1
C 07D 277/70, 513/04
(22) 01/12/2010
(21) 2010/329
(45) 29/02/2012
(30) 0270034P 20/02/2001 US
(96) 19/02/2002 EP02721032.7
(97) 24/11/2010 EP1370260
(73) CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA
5-1, Ukima 5-chome, Kita-ku,
Tokyo,115-8543, JP
(74) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ
Ул. ‘’Илинденска’’ 2/ 13, 1400, Велес
(72) ARRHENIUS, Thomas;
CHENG, Jie Fei;
WILSON, Mark;
SERAFIMOV, Rossy;
NADZAN, Alex;
LOPASCHUK, Gary and
DYCK, Jason
(54) АЗОЛИ
КАКО
МАЛОНИЛ-КОА
ИНХИБИТОРИ НА ДЕКАРБОКСИЛАЗАТА
ПОГОДНИ
КАКО
МОДУЛАТОРИ
НА
МЕТАБОЛИЗМОТ
(57) 1. Соединението [5,4 - b]пиридин се состои
од член избран од групата на следните
амидо соединенија:
N-(2-меркапто[1,3]тиазоло[5,4
-b]пиридин5-ил)-N-(1-метилетил)-4-(трифлуорометил)
бензамид,
N-(2-меркапто[1,3]тиазоло[5,4 -b]пиридин-5ил)-N-(1-метилетил)пиридин-4-карбоксамид,
4-{[(2-меркапто[1,3]тиазоло[5,4 -b]пиридин-5ил)(1-метилетил)амино]карбонил}бензоева
киселина,
N-(2-меркапто[1,3]тиазоло[5,4 -b]пиридин-5ил)-N-(1-метилетил)-4-(2H-тетраазол-5-ил)
бензамид,
4-циано-N-(2-меркапто[1,3]тиазоло[5,4
-b]
пиридин-5-ил)-N-(1-метилетил)бензамид,
4-(3-хидроксиоксазол-5-ил)-N-(2меркапто[1,3]тиазоло[5,4 -b]пиридин-5-ил)N-(1-метилетил)бензамид,
4-(цианометил)-N(2-меркапто[1,3]
тиазоло[5,4
-b]пиридин-5-ил)-N-(1метилетил)бензамид,
7-[(2-меркапто[1,3]тиазоло[5,4 -b]пиридин-5ил)-N-(1-метилетил)амино]-7-оксохептанска
киселина,
N-(2-меркапто[1,3]тиазоло[5,4 -b]пиридин-5ил)-N-(1-метилетил)-6-(1H-тетраазол-5-ил]
хексанамид,
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N-(2-меркапто[1,3]тиазоло[5,4 -b]пиридин5 - и л ) - N - ( 1 - м ет и л ет и л ) - 4 - [ ( 1 , 1 , 3 , 3 , 3 пентафлуоропропил)окси]бензамид,
4-(аминосулфонил)-N-(2-мерк апто[1,3]
тиазоло[5,4
-b]пиридин-5-ил)-N-(1метилетил)бензамид,
N-(2-меркапто[1,3]тиазоло[5,4 -b]пиридин-5ил)-N-(2-метилпропил)-4-(трифлуорометил)
бензамид,
N-(2-меркапто[1,3]тиазоло[5,4 -b]пиридин5 - и л ) - N - ( 2 - м ет и л п р о п и л ) п и р и д и н - 4 карбоксамид,
4-{[(2-меркапто[1,3]тиазоло[5,4 -b]пиридин5-ил)(
2-метилпропил)амино]карбонил}
бензоева киселина,
N-(2-меркапто[1,3]тиазоло[5,4 -b]пиридин5-ил)-N-(2-метилпропил)-4-(2H-тетраазол-5ил)бензамид,
4-циано-N-(2-меркапто[1,3]тиазоло[5,4
-b]
пиридин-5-ил)-N-(2-метилпропил)бензамид,
4-(3-хидроксиоксазол-5-ил)-N-(2меркапто[1,3]тиазоло[5,4 -b]пиридин-5-ил)N-(2-метилпропил)бензамид,
4-(цианометил)-N(2-меркапто[1,3]
тиазоло[5,4
-b]пиридин-5-ил)-N-(2метилпропил)бензамид,
7-[(2-меркапто[1,3]тиазоло[5,4 -b]пиридин5-ил)-N-(2-метилпропил)амино]-7оксохептанска киселина,
N-(2-меркапто[1,3]тиазоло[5,4 -b]пиридин-5ил)-N-(2-метилпропил)--6-(1H-тетраазол-5ил]хексанамид,
N-(2-меркапто[1,3]тиазоло[5,4 -b]пиридин5-ил)-N-(2-метилпропил)-4-[(1,1,3,3,3пентафлуоропропил)окси]бензамид,
4-(аминосулфонил)-N-(2-мерк апто[1,3]
тиазоло[5,4
-b]пиридин-5-ил)-N-(2метилпропил)бензамид,
5-((2-меркапто[1,3]тиазоло[5,4 -b]пиридин5-ил){[4-(трифлуорометил)фенил]карбонил}
амино)пентанска киселина,
5-((2-меркапто[1,3]тиазоло[5,4 -b]пиридин-6ил)(пиридин-4-илкарбонил)амино)пентанска
киселина,
4 - { [ ( к а р б о к с и бу т и л ) - ( 2 - м е р к а п т о [ 1 , 3 ]
тиазоло[5,4
-b]пиридин-5-ил)амино]
карбонил}бензоева киселина,
5-((2-меркапто[1,3]тиазоло[5,4 -b]пиридин-5ил){[4-2H-тетраазол-5-ил)фенил]карбонил}
амино)пентанска киселина,
5-[[(цијанофенил)карбонил](2-меркапто[1,3]
тиазоло[5,4
-b]пиридин-5-ил)амино)
пентанска киселина,
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5-[{[4-(3-хидроксиокасазол-5-ил)фенил]
карбонил}(2-меркапто[1,3]тиазоло[5,4
-b]
пиридин-5-ил)амино)пентанска киселина,
5 - [ { [ 4 - ( ц и а н о м ет и л ) ф е н и л ] к а р б о н и л }
(2-меркапто[1,3]тиазоло[5,4
-b]пиридин-5ил)амино)пентанска киселина,
7 - [ ( 4 - к а р б о к с и бу т и л ) ( 2 - м е р к а п то [ 1 , 3 ]
тиазоло[5,4
-b]пиридин-5-ил)амино]-7оксохептанска киселина,
5-((2-меркапто[1,3]тиазоло[5,4 -b]пиридин-5ил)[6-1H-тетраазол-5-ил)хексаноил]амино}
пентанска киселина,
5-[(2-меркапто[1,3]тиазоло[5,4 -b]пиридин-5ил)({ 4-[(1,1,3,3,3-пентафлуоропропил)окси]
фенил}карбонил)амино]пентанска киселина,
5-[{[4-(аминосулфонил)фенил]карбанил}
(2-меркапто[1,3]тиазоло[5,4
-b]пиридин-5ил) амино]пентанска киселина,
N-(2-меркапто[1,3]тиазоло[5,4 -b]пиридин5-ил)-N-[4-(2H-тетраазол-5-ил)бутил]-4(трифлуорометил)бензамид,
N-(2-меркапто[1,3]тиазоло[5,4 -b]пиридин-5ил)-N-[4-(2H-тетраазол-5-ил)бутил]-пиридин4-карбоксамид,
4-{[(2-меркапто[1,3]тиазоло[5,4 -b]пиридин5-ил)[4-(2H-тетраазол-5-ил)бутил]-амино]
карбонил}бензоева киселина,
N-(2-меркапто[1,3]тиазоло[5,4 -b]пиридин5-ил)[4-(2H-тетраазол-5-ил)бутил]-4-(2Hтетраазол-5-ил)бензамид,
4-циано-N-(2-меркапто[1,3]тиазоло[5,4
-b]
пиридин-5-ил)-N-[4-(2H-тетраазол-5-ил)
бутил]бензамид,
4-(3-хидроксиоксазол-5-ил)-N-(2меркапто[1,3]тиазоло[5,4 -b]пиридин-5-ил)N-[4-(2H-тетраазол-5-ил)бутил]бензамид,
4-(цианометил)-N(2-меркапто[1,3]
тиазоло[5,4
-b]пиридин-5-ил)-N-[4-(2Hтетраазол-5-ил)бутил]бензамид,
7-[(2-меркапто[1,3]тиазоло[5,4 -b]пиридин5-ил)[4-(2H-тетраазол-5-ил)бутил]-амино]-7оксохептанска киселина,
N-(2-меркапто[1,3]тиазоло[5,4 -b]пиридин5-ил)-6-(1H-тетраазол-5-ил)-N-[4-(2Hтетраазол-5-ил)бутил хексанамид,
N-(2-меркапто[1,3]тиазоло[5,4 -b]пиридин-5ил)-4-[(1,1,3,3,3-пентафлуоропропил)окси]
)-N-[4-(2H-тетраазол-5-ил)бутил]бензамид,
4-(аминосулфонил)-N-(2-мерк апто[1,3]
тиазоло[5,4
-b]пиридин-5-ил)-N-[4-(2Hтетраазол-5-ил)бутил]бензамид,
N-етил-N-(2-мерк апто[1,3]тиазол о[5,4
-b]пиридин-5-ил){[4-(трифлуорометил)
бензамид,
903946

N-етил-N -((2-меркапто[1,3]тиазоло[5,4 -b]
пиридин-5-ил)(пиридин-4-карбоксамид,
4-{[етил(2-меркапто[1,3]тиазоло[5,4
-b]
пиридин-5-ил)амино]карбонил}бензоева
киселина,
N-етил-N-(2-меркапто[1,3]тиазоло[5,4
-b]
п и р и д и н - 5 - и л ) - 4 - ( 2 H - тет р а азол - 5 - и л )
бензамид,
4-циано-N-етил-N
-(2-меркапто[1,3]
тиазоло[5,4 -b]пиридин-5-ил)бензамид,
N-етил-N -4-(3-хидроксиокасазол-5-ил)-N-(2меркапто[1,3]тиазоло[5,4 -b]пиридин-5-ил)
бензамид,
4-(цианометил)-N-етил-N-2-меркапто[1,3]
тиазоло[5,4 -b]пиридин-5-ил)бензамид,
7-[етил(2-меркапто[1,3]тиазоло[5,4
-b]
пиридин-5-ил)амино]-7-ок с охептанск а
киселина,
N-етил-N-(2-мерк апто[1,3]тиазол о[5,4
-b]пиридин-5-ил)[6-1H-тетраазол-5-ил)
хексанамид,
N-етил-N
-[(2-меркапто[1,3]
тиазоло[5,4
-b]пиридин-5-ил)4-[(1,1,3,3,3-пентафлуоропропил)окси]
бензамид,
4-(аминосулфонил)-N-етил-N-(2меркапто[1,3]тиазоло[5,4 -b]пиридин-5-ил)
бензамид,
N-(2-меркапто[1,3]тиазоло[5,4 -b]пиридин5 - и л ) - N - ( м ет и л ) - 4 - ( т р и фл у о р о м ет и л )
бензамид,
N-(2-меркапто[1,3]тиазоло[5,4 -b]пиридин-5ил)-N-(метил)пиридин-4-карбоксамид,
4-{[(2-меркапто[1,3]тиазоло[5,4 -b]пиридин5-ил)(метил)амино]к арбонил}бензоева
киселина,
N-(2-меркапто[1,3]тиазоло[5,4 -b]пиридин5-ил)-N-(метил)-4-(2H-тетраазол-5-ил)
бензамид,
4-циано-N-(2-меркапто[1,3]тиазоло[5,4
-b]
пиридин-5-ил)-N-метилбензамид,
4-(3-хидроксиоксазол-5-ил)-N-(2меркапто[1,3]тиазоло[5,4 -b]пиридин-5-ил)N-метилбензамид,
4-(цианометил)-N(2-меркапто[1,3]
тиазоло[5,4
-b]пиридин-5-ил)-Nметилбензамид,
7-[(2-меркапто[1,3]тиазоло[5,4 -b]пиридин5-ил)-N-(метил)амино]-7-оксохептанска
киселина,
N-(2-меркапто[1,3]тиазоло[5,4 -b]пиридин5 - и л ) - N - м ет и л - 6 - ( 1 H - т ет р а а з ол - 5 - и л ]
хексанамид,
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N-(2-меркапто[1,3]тиазоло[5,4
-b]
п и р и д и н - 5 - и л ) - N - м ет и л - 4 - [ ( 1 , 1 , 3 , 3 , 3 пентафлуоропропил)окси]бензамид,
4-(аминосулфонил)-N-(2-мерк апто[1,3]
тиазоло[5,4
-b]пиридин-5-ил)-Nметилбензамид,
N-етил-N-(2-меркапто[1,3]тиазоло[5,4
-b]
пиридин-5-ил)-N’-[-4-(2H-тетраазол-5-ил)
фенил]уреа,
N’-(4-цианофенил)N-етил
N-(2меркапто[1,3]тиазоло[5,4 -b]пиридин-5-ил)N-(1-метилетил)-N’-[4-(трифлуорометил)
фенил]уреа,
N-(2-меркапто[1,3]тиазоло[5,4 -b]пиридин-5ил)-N-(1-метилетил) -N’-пиридин-4-илуреа,
4-{[(2-меркапто[1,3]тиазоло[5,4 -b]пиридин5-ил)(1-метилетил)амино]карбонил}амино)
бензоева киселина,
N-(2-меркапто[1,3]тиазоло[5,4 -b]пиридин-5ил)-N-(1-метилетил) -N’-[-4-(2H-тетраазол-5ил)фенил]уреа,
N’-(4-цианофенил)-N-(2-мерк апто[1,3]
тиазоло[5,4
-b]пиридин-5-ил)-N-(1метилетил)уреа,
N’-[4-(3-хидроксиоксазол-5-ил)фенил]-N-(2меркапто[1,3]тиазоло[5,4 -b]пиридин-5-ил)N-(1-метилетил)уреа,
N’-[4-(цианометил)фенил]-N(2-меркапто[1,3]тиазоло[5,4
-b]пиридин-5ил)-N-(1-метилетил)уреа,
6-[(2-меркапто[1,3]тиазоло[5,4 -b]пиридин-5ил)-N-(1-метилетил)амино]карбонил}амино)
хексанска киселина,
N-(2-меркапто[1,3]тиазоло[5,4 -b]пиридин-5ил)-N-(1-метилетил) -N’-[5-(1H-тетраазол-5ил]пентил]уреа,
N-(2-меркапто[1,3]тиазоло[5,4 -b]пиридин5-ил)-N-(1-метилетил)
-N’-[-4-[(1,1,3,3,3пентафлуоропропил)окси]фенил]уреа,
4-{[(2-меркапто[1,3]тиазоло[5,4 -b]пиридин5-ил)(1-метилетил)амино]карбонил}амино)
бензансулфонамид,
N-(2-меркапто[1,3]тиазоло[5,4
-b]
пиридин-5-ил)-N-(2-метилпропил)-N’-[4(трифлуорометил)фенил]уреа,
N-(2-меркапто[1,3]тиазоло[5,4 -b]пиридин5-ил)-N-(2-метилпропил)
-N’-пиридин-4илуреа,
4-{[(2-меркапто[1,3]тиазоло[5,4 -b]пиридин5-ил)(
2-метилпропил)амино]карбонил}
амино)бензоева киселина,
N-(2-меркапто[1,3]тиазоло[5,4 -b]пиридин-5ил)-N-(2-метилпропил) -N’-[-4-(2H-тетраазол5-ил)фенил]уреа,
Patenti
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N’-(4-цианофенил)-N-(2-мерк апто[1,3]
тиазоло[5,4
-b]пиридин-5-ил)-N-(2метилпропил)уреа,
N’-[4-(3-хидроксиоксазол-5-ил)фенил]-N-(2меркапто[1,3]тиазоло[5,4 -b]пиридин-5-ил)N-(2-метилпропил)уреа,
N’-[4-(цианометил)фенил]-N(2-меркапто[1,3]тиазоло[5,4
-b]пиридин-5ил)-N-(2-метилпропил)уреа,
6-[(2-меркапто[1,3]тиазоло[5,4 -b]пиридин5-ил)-N-(2-метилпропил)амино]карбонил}
амино)хексанска киселина,
N-(2-меркапто[1,3]тиазоло[5,4 -b]пиридин-5ил)-N-(2-метилпропил) -N’-[5-(1H-тетраазол5-ил]пентил]уреа,
N-(2-меркапто[1,3]тиазоло[5,4 -b]пиридин5-ил)-N-(2-метилпропил) -N’-[-4-[(1,1,3,3,3пентафлуоропропил)окси]фенил]уреа,
4-{[(2-меркапто[1,3]тиазоло[5,4 -b]пиридин5-ил)(
2-метилпропил)амино]карбонил}
амино)бензансулфонамид,
5-((2-меркапто[1,3]тиазоло[5,4 -b]пиридин5-ил){[4-(трифлуорометил)фенил]амино}
карбонил}амино)пентанска киселина,
5-((2-меркапто[1,3]тиазоло[5,4 -b]пиридин6-ил)(пиридин-4-иламино)карбонил)амино)
пентанска киселина,
4 - { [ ( к а р б о к с и бу т и л ) - ( 2 - м е р к а п т о [ 1 , 3 ]
тиазоло[5,4
-b]пиридин-5-ил)амино]
карбонил}бензоева киселина,
5-((2-меркапто[1,3]тиазоло[5,4 -b]пиридин5-ил){[4-2H-тетраазол-5-ил)фенил] амино}
карбонил}амино)пентанска киселина,
5-[[(цијанофенил)
амино}карбонил]
(2-меркапто[1,3]тиазоло[5,4
-b]пиридин-5ил)амино)пентанска киселина,
5-[{[4-(3-хидроксиокасазол-5-ил)фенил]
амино}карбонил}(2-меркапто[1,3]
тиазоло[5,4
-b]пиридин-5-ил)амино)
пентанска киселина,
5-[{[4-(цианометил)фенил] амино}карбонил}
(2-меркапто[1,3]тиазоло[5,4
-b]пиридин-5ил)амино)пентанска киселина,
6 - [ ( 4 - к а р б о к с и бу т и л ) ( 2 - м е р к а п то [ 1 , 3 ]
тиазоло[5,4
-b]пиридин-5-ил)амино]
карбонил}амино)хексанска киселина,
5-((2-меркапто[1,3]тиазоло[5,4 -b]пиридин5-ил)[6-1H-тетраазол-5-ил)пентил]амино}
карбонил)амино)пентанска киселина,
5-[(2-меркапто[1,3]тиазоло[5,4 -b]пиридин-5ил)({ 4-[(1,1,3,3,3-пентафлуоропропил)окси]
фенил}
амино}карбонил)амино]пентанска
киселина,
5-[{[4-(аминосулфонил)фенил]
амино}
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карбонил}(2-меркапто[1,3]тиазоло[5,4
-b]
пиридин-5-ил) амино]пентанска киселина,
N-(2-меркапто[1,3]тиазоло[5,4
-b]пиридин5-ил)-N-[4-(2H-тетраазол-5-ил)бутил]-N’-[4(трифлуорометил)фенил]уреа,
N-(2-меркапто[1,3]тиазоло[5,4
-b]пиридин5-ил)-N-[4-(2H-тетраазол-5-ил)бутил]-N’пиридин-4-уреа,
4-{[(2-меркапто[1,3]тиазоло[5,4 -b]пиридин5-ил-[4-(2H-тетраазол-5-ил)бутил]амино]
карбонил}амино)бензоева киселина,
N-(2-меркапто[1,3]тиазоло[5,4 -b]пиридин-5ил)-N-[4-(2H-тетраазол-5-ил)бутил]
-N’-[-4(2H-тетраазол-5-ил)фенил]уреа,
N ’ - ( 4 - ц и а н о ф е н и л ) - N - ( 2 - м е р к а п то [ 1 , 3 ]
тиазоло[5,4
-b]пиридин-5-ил)-N-[4-(2Hтетраазол-5-ил)бутил]уреа,
N’-[4-(3-хидроксиоксазол-5-ил)фенил]-N-(2меркапто[1,3]тиазоло[5,4 -b]пиридин-5-ил)-N[4-(2H-тетраазол-5-ил)бутил]уреа,
N’-[4-(цианометил)фенил]-N- (2-меркапто[1,3]
тиазоло[5,4
-b]пиридин-5-ил)-N-[4-(2Hтетраазол-5-ил)бутил]уреа,
6-[(2-меркапто[1,3]тиазоло[5,4
-b]пиридин5-ил)-N-[4-(2H-тетраазол-5-ил)бутил]амино]
карбонил}амино)хексанска киселина,
N-(2-меркапто[1,3]тиазоло[5,4 -b]пиридин-5ил)-N-[4-(2H-тетраазол-5-ил)бутил]-N’-[5-(1Hтетраазол-5-ил]пентил]уреа,
N-(2-меркапто[1,3]тиазоло[5,4
-b]пиридин5-ил)-N-[4-(2H-тетраазол-5-ил)бутил]-N’-[-4[(1,1,3,3,3-пентафлуоропропил)окси]фенил]
уреа,
4-{[(2-меркапто[1,3]тиазоло[5,4 -b]пиридин5-ил)[4-(2H-тетраазол-5-ил)бутил]амино]
карбонил}амино)бензансулфонамид,
N-етил-N-(2-меркапто[1,3]тиазоло[5,4
-b]
пиридин-5-ил))-N’-[4-(трифлуорометил)
фенил]уреа,
N-етил-N-(2-меркапто[1,3]тиазоло[5,4
-b]
пиридин-5-ил) -N’-пиридин-4-илуреа,
4-{[етил(2-меркапто[1,3]тиазоло[5,4
-b]
пиридин-5-ил)амино]карбонил}амино)
бензоева киселина,
-N-(2-меркапто[1,3]тиазоло[5,4 -b]пиридин-5ил)уреа,
N-етил-N’-[4-(3-хидрок сиок сазол-5-ил)
фенил]-N-(2-меркапто[1,3]тиазоло[5,4
-b]
пиридин-5-ил)уреа,
N’-[4-(цианометил)фенил]N-етил-N(2-меркапто[1,3]тиазоло[5,4 -b]пиридин-5-ил)
уреа,
6-[(етил(2-меркапто[1,3]тиазоло[5,4
-b]
903946

пиридин-5-ил)амино]к арбонил}амино)
хексанска киселина,
N-етил-N-(2-меркапто[1,3]тиазоло[5,4
-b]
пиридин-5-ил)-N’-[5-(1H-тетраазол-5-ил]
пентил]уреа,
N-етил-N-(2-мерк апто[1,3]тиазол о[5,4
-b]пиридин-5-ил)
-N’-[-4-[(1,1,3,3,3пентафлуоропропил)окси]фенил]уреа,
4-{[етил(2-меркапто[1,3]тиазоло[5,4
-b]
пиридин-5-ил)амино]к арбонил}амино)
бензансулфонамид,
N-(2-меркапто[1,3]тиазоло[5,4 -b]пиридин-5ил)-N-метил-N’-[4-(трифлуорометил)фенил]
уреа,
N-(2-меркапто[1,3]тиазоло[5,4 -b]пиридин-5ил)-N-метил -N’-пиридин-4-илуреа,
4-{[(2-меркапто[1,3]тиазоло[5,4 -b]пиридин-5ил)(метил)амино]карбонил}амино)бензоева
киселина,
N-(2-меркапто[1,3]тиазоло[5,4 -b]пиридин5-ил)-N-метил-N’-[-4-(2H-тетраазол-5-ил)
фенил]уреа,
N’-(4-цианофенил)-N-(2-мерк апто[1,3]
тиазоло[5,4 -b]пиридин-5-ил)-N-метилуреа,
N’-[4-(3-хидроксиоксазол-5-ил)фенил]-N-(2меркапто[1,3]тиазоло[5,4 -b]пиридин-5-ил)N-метилуреа,
N’-[4-(цианометил)фенил]-N(2-меркапто[1,3]тиазоло[5,4
-b]пиридин-5ил)-N-метилуреа,
6-({[(2-меркапто[1,3]тиазоло[5,4 -b]пиридин5-ил)-N-(метил)амино]карбонил}амино)
хексанска киселина,
N-(2-меркапто[1,3]тиазоло[5,4 -b]пиридин5-ил)-N-метил-N’-[5-(1H-тетраазол-5-ил]
пентил]уреа,
N-(2-меркапто[1,3]тиазоло[5,4
-b]
пиридин-5-ил)-N-метил-N’-[-4-[(1,1,3,3,3пентафлуоропропил)окси]фенил]уреа,
4-{[(2-меркапто[1,3]тиазоло[5,4 -b]пиридин5 - и л ) ( м ет и л ) а м и н о ] к а р б о н и л } а м и н о )
бензансулфонамид,
4-(трифлуорометил)фенил (2-меркапто[1,3]
тиазоло[5,4 -b]пиридин-5-ил)(1-метилетил)
карбамат,
4-(2H-тетраазол-5-ил)фенил(2-меркапто[1,3]
тиазоло[5,4
-b]пиридин-5-ил(1-метилетил)
карбамат,
4-хлорофенил(2-меркапто[1,3]тиазоло[5,4
-b]пиридин-5-ил)(1-метилетил)карбамат,
4-цианофенил(2-меркапто[1,3]тиазоло[5,4
-b]пиридин-5-ил)(1-метилетил)карбамат,
4 - ( 3 - х и д р о к с и о к с а з ол - 5 - и л ) ф е н и л ( 2 Patenti
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меркапто[1,3]тиазоло[5,4
-b]пиридин-5-ил)
(1-метилетил)карбамат,
4-(цианометил)фенил(2-мерк апто[1,3]
тиазоло[5,4 -b]пиридин-5-ил)(1-метилетил)
карбамат,
6-({[(2-меркапто[1,3]тиазоло[5,4 -b]пиридин5-ил)1-метилетил)амино]карбонил}окси)
хексанска киселина,
5-(1H-тетраазол-5-ил)пентил(2меркапто[1,3]тиазоло[5,4
-b]пиридин-5-ил)
(1-метилетилкарбамат,
4-[(1,1,3,3,3-пентафлуоропропил)окси]
пентил(2-меркапто[1,3]тиазоло[5,4
-b]
пиридин-5-ил)(1-метилетил)карбамат,
4-(аминосулфонил)фенил(2-меркапто[1,3]
тиазоло[5,4 -b]пиридин-5-ил)(1-метилетил)
карбамат,
4-(трифлуорометил)фенил](2-меркапто[1,3]
тиазоло[5,4 -b]пиридин-5-ил)(2-метилпропил)
карбамат,
4-(2H-тетраазол-5-ил)фенил]2-меркапто[1,3]
тиазоло[5,4 -b]пиридин-5-ил)(2-метилпропил)
карбамат,
4-хлорофенил)(2-меркапто[1,3]тиазоло[5,4
-b]пиридин-5-ил)(2-метилпропил)карбамат,
4-цианофенил)(2-меркапто[1,3]тиазоло[5,4
-b]пиридин-5-ил)(2-метилпропил)карбамат,
4-(3-хидроксиоксазол-5-ил)фенил2меркапто[1,3]тиазоло[5,4
-b]пиридин-5-ил)
(2-метилпропил)карбамат,
4-(цианометил)фенил(2-мерк апто[1,3]
тиазоло[5,4 -b]пиридин-5-ил)(2-метилпропил)
карбамат,
6-({[(2-меркапто[1,3]тиазоло[5,4 -b]пиридин5-ил)(2-метилпропил)амино]карбонил}окси)
хексанска киселина,
5-(1H-тетраазол-5-ил]пентил 2-меркапто[1,3]
тиазоло[5,4 -b]пиридин-5-ил(2-метилпропил)
карбамат,
4-[(1,1,3,3,3-пентафлуоропропил)окси]
фенил2-меркапто[1,3]тиазоло[5,4
-b]
пиридин-5-ил)(2-метилпропил)карбамат,
4-(аминосулфонил)фенил2-меркапто[1,3]
тиазоло[5,4 -b]пиридин-5-ил)( 2-метилпропил)
карбамат,
5-((2-меркапто[1,3]тиазоло[5,4 -b]пиридин5-ил){[4-(трифлуорометил)фенил]
оксикарбонил}амино)пентанска киселина,
5-((2-меркапто[1,3]тиазоло[5,4 -b]пиридин6-ил)(пиридин-4-илокси)карбонил)амино)
пентанска киселина,
5-((2-меркапто[1,3]тиазоло[5,4 -b]пиридин-5ил){[4-2H-тетраазол-5-ил)фенил]карбонил}
окси}амино)пентанска киселина,
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5-[{[(хлорофенил)окси]карбонил]
(2-меркапто[1,3]тиазоло[5,4
-b]пиридин-5ил)амино)пентанска киселина,
5-[{[(цијанофенил)окси]карбонил]
(2-меркапто[1,3]тиазоло[5,4
-b]пиридин-5ил)амино)пентанска киселина,
5-[{[4-(3-хидроксиокасазол-5-ил)фенил]окси}
карбонил}(2-меркапто[1,3]тиазоло[5,4
-b]
пиридин-5-ил)амино)пентанска киселина,
5-[{[4-(цианометил)фенил]окси}карбонил}
(2-меркапто[1,3]тиазоло[5,4
-b]пиридин-5ил)амино)пентанска киселина,
6-({[(4-к арбоксибутил)(2-мерк апто[1,3]
тиазоло[5,4
-b]пиридин-5-ил)амино]
карбонил}окси)хексанска киселина,
5-((2-меркапто[1,3]тиазоло[5,4 -b]пиридин5-ил)({[5-1H-тетраазол-5-ил)пентил]окси]
карбонил)амино}пентанска киселина,
5-[(2-меркапто[1,3]тиазоло[5,4 -b]пиридин5-ил)([{
4-[(1,1,3,3,3-пентафлуоропропил)
окси]фенил}окси}карбонил)амино]пентанска
киселина,
5-[{[4-(аминосулфонил)фенил]окси}
карбанил}(2-меркапто[1,3]тиазоло[5,4
-b]
пиридин-5-ил) амино]пентанска киселина,
4-(трифлуорометил)фенил (2-меркапто[1,3]
тиазоло[5,4
-b]пиридин-5-ил)
[4-(2H-тетраазол-5-ил)бутил]карбамат,
4-(2H-тетраазол-5-ил)фенил(2меркапто[1,3]тиазоло[5,4 -b]пиридин-5-ил)
[4-(2H-тетраазол-5-ил)бутил]карбамат,
4-хлорофенил(2-меркапто[1,3]тиазоло[5,4
-b]пиридин-5-ил)[4-(2H-тетраазол-5-ил)
бутил]карбамат,
4-цианофенил(2-меркапто[1,3]тиазоло[5,4
-b]пиридин-5-ил)(
[4-(2H-тетраазол-5-ил)
бутил]карбамат,
4 - ( 3 - х и д р о к с и о к с а з ол - 5 - и л ) ф е н и л ( 2 меркапто[1,3]тиазоло[5,4 -b]пиридин-5-ил) )
[4-(2H-тетраазол-5-ил)бутил]карбамат,
4-(цианометил)фенил(2-мерк апто[1,3]
тиазоло[5,4
-b]пиридин-5-ил)
)
[4-(2H-тетраазол-5-ил)бутил]карбамат,
6-({[(2-меркапто[1,3]тиазоло[5,4 -b]пиридин5-ил)
)[4-(2H-тетраазол-5-ил)бутил]амино]
карбонил}окси)хексанска киселина,
5-(1H-тетраазол-5-ил)пентил(2меркапто[1,3]тиазоло[5,4 -b]пиридин-5-ил) )
[4-(2H-тетраазол-5-ил)бутил]карбамат,
4-[(1,1,3,3,3-пентафлуоропропил)окси]
пентил(2-меркапто[1,3]тиазоло[5,4
-b]
пиридин-5-ил)[4-(2H-тетраазол-5-ил)бутил]
карбамат,
4-(аминосулфонил)фенил(2-меркапто[1,3]
903946
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тиазоло[5,4
-b]пиридин-5-ил)
)
[4-(2H-тетраазол-5-ил)бутил]карбамат,
4-(трифлуорометил)фенилетил(2меркапто[1,3]тиазоло[5,4
-b]пиридин-5-ил)
карбамат,
пиридин-4-ил
етил(2-меркапто[1,3]
тиазоло[5,4 -b]пиридин-5-ил)карбамат,
4-(2H-тетраазол-5-ил)фенил
етил(2меркапто[1,3]тиазоло[5,4
-b]пиридин-5-ил)
карбамат,
4-хлорофенил
етил(2-меркапто[1,3]
тиазоло[5,4 -b]пиридин-5-ил)карбамат,
4-циа
нофенил
етил(2-меркапто[1,3]
тиазоло[5,4 -b]пиридин-5-ил))карбамат,
4-(3-хидроксиоксазол-5-ил)фенил
етил(2меркапто[1,3]тиазоло[5,4
-b]пиридин-5-ил)
карбамат,
4-(цианометил)фенил етил(2-меркапто[1,3]
тиазоло[5,4 -b]пиридин-5-ил)карбамат,
6-({[етил(2-меркапто[1,3]тиазоло[5,4
-b]
пиридин-5-ил)амино]карбонил}окси)
хексанска киселина,
5-(1H-тетраазол-5-ил)пентил
етил(2меркапто[1,3]тиазоло[5,4
-b]пиридин-5-ил)
карбамат,
4-[(1,1,3,3,3-пентафлуоропропил)окси]фенил
етил(2-меркапто[1,3]тиазоло[5,4 -b]пиридин5-ил)карбамат,
4-(аминосулфонил)фенил
етил(2меркапто[1,3]тиазоло[5,4
-b]пиридин-5-ил)
карбамат,
4-(трифлуорометил)фенилетил(2меркапто[1,3]тиазоло[5,4
-b]пиридин-5-ил)
карбамат,
пиридин-4-ил
етил(2-меркапто[1,3]
тиазоло[5,4 -b]пиридин-5-ил)карбамат,
4-(2H-тетраазол-5-ил)фенил (2-меркапто[1,3]
тиазоло[5,4
-b]пиридин-5-ил)(метил)
карбамат,
4-хлорофенил (2-меркапто[1,3]тиазоло[5,4
-b]пиридин-5-ил)(метил)карбамат,
4-цианофенил (2-меркапто[1,3]тиазоло[5,4
-b]пиридин-5-ил)(метил)карбамат,
4-(3-хидроксиоксазол-5-ил)фенил
(2-меркапто[1,3]тиазоло[5,4 -b]пиридин-5-ил)
(метил)карбамат,
4-(цианометил)фенил
(2-меркапто[1,3]
тиазоло[5,4
-b]пиридин-5-ил)
(метил)
карбамат,
6-({[(2-меркапто[1,3]тиазоло[5,4 -b]пиридин5-ил)(метил)амино]карбонил}окси)хексанска
киселина,
903946

5-(1H-тетраазол-5-ил)пентил
етил(2меркапто[1,3]тиазоло[5,4 -b]пиридин-5-ил)
карбамат,
4-[(1,1,3,3,3-пентафлуоропропил)окси]
фенил
2-меркапто[1,3]тиазоло[5,4
-b]
пиридин-5-ил) (метил)карбамат,
5-(изопропил)амино-тиазоло[5,4-b]пиридин2-тиол;
5-етиламино-тиазоло-[5,4-b]пиридин-2-тиол
и
4-(аминосулфонил)фенил (2-меркапто[1,3]
тиазоло[5,4
-b]пиридин-5-ил(метил)
карбамат,
или некоја од нивните фармацевтски
прифатливи соли.
Има уште 14 патентни барања.

Patenti

Glasnik

(51) C 07J 53/00
(11)
903900
		
(13)
Т1
(21) 2011/1
(22) 03/01/2011
		
(45) 29/02/2012
(96) 26/07/2007 EP07014742.6
(97) 15/12/2010 EP2019114
(73) Newchem S.p.A.
Via De Amicis, 47 20123 Milano, IT
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) Andriolo, Erika;
Montorsi, Mauro;
Rancan, Stefano and
Mariani, Edoardo
(54) ПОСТАПКА
ЗА
ПОДГОТВУВАЊЕ
ДРОСПИРЕНОН
(57) 1. Постапка за подготвување 6β,7β,15β,16
β-диметилен-3-оксо-17α-прегн-4-ен-21,17карболактон (I) назначенa со тоа што ги
опфаќа следниве чекори:
1) реакција на соединние 6
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i) силил дериват Q3Si, каде што Q, независно
едно од друго, претставуваат (C1-C6)алкил,
(C6-C10)арил, (C1-C4)алкиларил или (C1-C4)
алкоксиарил,
ii)

каде што n e 1 или 2;
каде што се добива соединение 8:

2) оксидација на соединение 8 со MnIV/
-базиран оксиданс со отстранување на
заштитната група R’ на тој начин давајќи
дроспиренон I:
VII

Има уште 7 патентни барања.
со соединение со формулата II:

при што X е халоген и R- e -CH2-OR’, каде што
R’ е едно од следниве хидроксил-заштитни
групи;
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(51) A 61K 31/485,
(11)
903893
A 61P 25/14
(13)
Т1
(21) 2011/2
(22) 03/01/2011
		
(45) 29/02/2012
(30) 20040013469 08/06/2004 EP
(96) 01/06/2005 EP0574710.1
(97) 03/11/2010 EP1781291
(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) FLEISCHER, Wolfgang;
REIMER, Karen and
GAWORA, Karin
(54) ОПИОИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ ВОЗНЕМИ–
РЕНОСТ НА ДОЛНИТЕ ЕКСТРЕМИТЕТИ

903893

(57) 1. Орална дозирна форма со продолжено
ослободување на опиоид која содржи
мешавина од опиоиден агонист одбран од
групата составена од оксикодон, хидрокодон,
хидроморфон,
морфин,
метадон,
оксиморфон, фентанил и суфентанил,
во форма на слободната база или
фармацевтски прифатлива сол, и опиоиден
антагонист одбран од групата составена
од налтрексон, налмефен и налоксон, во
форма на слободна база или фармацевтски
прифатлива сол, за употреба при третманот
на пациенти со синдром на немирни нозе
(RLS).
Има уште 10 патентни барања.
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(51) A 61K 31/439,
(11)
903898
31/4995, 31/55, 31/553,
(13)
Т1
A 61P 31/04
(22) 04/01/2011
(21) 2011/4
(45) 29/02/2012
(30) 20020000951 28/01/2002 FR
(96) 27/01/2003 EP03709903.3
(97) 13/10/2010 EP1480644
(73) NOVEXEL
102, Avenue Gaston Roussel,
93230 Romainville, FR
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) ROWLANDS, David, Alan;
FROMENTIN, Claude;
ASZODI, Jozsef and
LAMPILAS, Maxime
(54) НОВИ ХЕТЕРОЦИКЛИЧНИ СОЕДИНЕНИЈА
КОИ СЕ АКТИВНИ КАКО ИНХИБИТОРИ НА
БЕТА + ЛАКТАМАЗИ
(57) 1. Употреба на соединението со општа
формула (I):

каде што:
R1 претставува атом на водород, a COOH,
CN, COOR, CONR6,R7, (CH2)n’R5 или радикал
				
⁄ ⁄NR6
				
C
				
\NR7
R е избран од група составена од алкил
радикал кој што содржи 1 до 6 јаглеродни
атоми, опционално супституирани со
пиридил или карбамоил радикал, -CH2алкенил радикал којшто содржи вкупно од 3
до 9 јаглеродни атоми, арил којшто содржи 6
до 10 јаглеродни атоми или аралкил којшто
содржи 7 до 11 јаглеродни атоми, јадрото на
арил или аралкил радикалот е опционално
супституиран со OH, NH2, NO2, алкил радикал
којшто содржи 1 до 6 јаглеродни атоми,
алкокси којшто содржи 1 до 6 јаглеродни
атоми или со еден или повеќе халоген атоми,
R6 и R7, идентични или различни, се избрани
од групата којашто се состои од водороден
атом, алкил радикал којшто содржи 1 до
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6 јаглеродни атоми, арил којшто додржи
6 до 10 јаглеродни атоми и аралкил
којшто содржи 7 до 11 јаглеродни атоми,
опционално супституирани со карбамоил,
уреидо или диметиламино радикал, и алкил
радикал којшто содржи 1 до 6 јаглеродни
атоми супституирани со пиридил радикал, n’
е еднаков на 1 или 2
R5 е избран од групата којашто се состои од
COOH, CN, OH, NH2, CO-NR6R7, COOR, OR,
OCHO, OCOR,OCOOR, OCONHR, OCONH2,
NHR, NHCOH, NHCOR, NHSO2R, NH-COOR,
NH-CO-NHR или NHCONH2 радикал, R, R6 и
R7 се дефинирани како погоре;
R2 претставува водороден атом или (CH2)
’ R група, n’1 е еднаков на 0, 1 или 2, и R5 е
n1 5
дефиниран како погоре; претставува атом на
водород или алкил радикал којшто содржи 1
до 6 јаглеродни атоми;
A претставува врска помеѓу два јаглерода
коишто ги носат R1 и R2 или група,

R4 претставува водороден атом или (CH2)
’ R група, n’1 и R5 се дефинирани како
n1 5
погоре, испрекинатата линија опционално
претставува дополнителна врска со еден
или повеќе јаглероди коишто ги носат
супституентите R1 и R2,
n е еднаков на 1 или 2,
X претставува двовалентен -C(O)-B- група
поврзана со атомот на азот преку атомот
на јаглерод, B претставува двовалентна
-O-(CH2)n” - група поврзана со карбонил
преку атомот на кислород, NR8-(CH2)n” - или
-NR8-O- група поврзана со карбонил преку
атомот на азот, n” е еднаков на 0 или 1 и R8, во
случај кога -NR8-(CH2)n”- е избран од групата
составен од водород, OH, R, OR, Y, OY, Y1,
OY1, Y2, OY2, Y3, OCH2CH2SOmR, OSiRaRbRc
и SiRaRbRc радикал, и во случај кога -NR8-Oе избран од групата составена од водород,
R, Y, Y1, Y2, Y3 и SiRaRbRc радикал, Ra, Rb и
Rc индивидуално претставува линеарен или
разгранет алкил радикал којшто содржи 1
до 6 јаглеродни атоми или арил радикал
којшто содржи 6 до 10 јаглеродни атоми, R е
дефиниран како претходно и m е еднаков на
0, 1 или 2,
Y е избран од групата составена од COH,
COR, COOR, CONH2, CONHR, CONHOH,
CONHSO2R,
CH2COOH,
CH2COOR,
CH2CONHOH, CH2CONHCN, CH2тетразол,
заштитен CH2 тетразол, CH2SO3H, CH2SO2R,
903898
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CH2PO(OR)2, CH2PO(OR)(OH), CH2PO(R)
(OH) и CH2PO(OH)2 радикали,
Y1 е избран од групата којашто се состои
од
SO2R,
SO2NHCOH,
SO2NHCOR,
SO2NHCOOR, SO2NHCONHR, SO2NHCONH2
и SO3H радикали,
Y2 е избран од групата којашто се состои од
PO(OH)2, PO(OR)2, PO(OH)(OR) и PO(OH)(R)
радикали,
Y3 е избран од групата којашто се состои
од следниве радикали тетразол, тетразол
супституиран со R радикал, скуарат, NH или
NR тетразол, NH или NR тетразол радикали
супституирани со R радикал, NHSO2R и
NRSO2R радикал, R е дефиниран како
погоре;
веќе е познато дека кога n е еднаков на 1 и A
претставува група

903898

во којашто R4 е атом на водород и
- или X претставува -C(O)-O-(CH2)n” група во
којашто n” е 0 или 1,
- или X претставува -CO-NR8-(CH2)n” група во
којашто n” е 1 и R8 е изопропилната група,
или X претсавува -CO-NR8-(CH2)n” група во
којашто n” е 0 и R8 е водород или фенил,
тогаш R1, R2 and R3 истовремено не
претставуваат сите три атом на водород,
како и нивни фармацевтско прифатливи
соли, за подготовка на медикамент со
намера да го инхибираат производството на
β-лактамаза преку патогена бактерија,
и се карактеризира со тоа што
соединението со формула (I) е комбинирано
со антибиотик од тип β-лактамин, за
подготовка на лек со намена за симултана
администрација, одвоена администрација
или временски продолжена администрација
на активните состојки во антибактериска
терапија.
Има уште 24 патентни барања.
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(51) C 07D 209/42
(11)
903895
		
(13)
Т1
(21) 2011/5
(22) 04/01/2011
		
(45) 29/02/2012
(30) 20030318953 10/09/2003 JP
(96) 01/09/2004 EP04772605.4
(97) 03/11/2010 EP1666463
(73) Eisai R&D Management Co., Ltd
6-10, Koishikawa, 4-chome, Bunkyo-ku,
Tokyo 112-8088 , JP
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) TAKAHASHI, Keiko, Eisai Co., Ltd.;
HAYASHI, Kenji, Eisai Co., Ltd.;
ABE, Taichi, Eisai Co., Ltd., Kashima Plant;
OMAE, Takao, Eisai Co., Ltd., Tsukuba
Laboratory and
KATO, Takashi, Eisai Co., Ltd.
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(54) КРИСТАЛ НА СУЛФОНАМИД КОЈ СОДРЖИ
ИНДОЛ СОЕДИНЕНИЕ И ПОСТАПКА ЗА
ДОБИВАЊЕ НА ИСТИОТ
(57) 1. Кристална форма (Форма C) на
N - ( 3 - ц и ј а н о - 4 - м ет и л - 1 H - и н д ол - 7 - и л ) 3-цијанобензенсулфонамид
којшто
има највисока точка на дифракција на
дифракционен агол (2И±0,20) на 11.4о на
прашкаста дифракција со X-зраци.
Има уште 22 патентни барања.

903895

64

Glasnik

19/1,

str. 1-137, fevruari 2012 Skopje

(51) C 07C 231/10, 233/08,
(11)
903896
C 07D 221/20
(13)
Т1
(21) 2011/6
(22) 05/01/2011
		
(45) 29/02/2012
(30) 2004MI01271 24/06/2004 IT
(96) 22/06/2005 EP05776192.6
(97) 17/11/2010 EP1765770
(73) Zach System S.p.A.
20091 Bresso (Milano), IT
(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) CANNATA, Vincenzo;
CORCELLA, Francesco;

903896

VERZINI, Massimo;
VILLA, Marco;
PIAOCCHI, Maurizio;
ARRIGHI, Katiuscia and
SORIATO,Giorgio
(54) ПРОЦЕС
ЗА
ПОДГОТОВКА
НА
ГАБАРЕНТИН
(57) 1. Процес за подготовка на 1,1-циклохексан
диацетик и моноамид кој што ја опфаќа
основната реакција на хидролиза на α,
α’-диаминокарбонил-β,β-пентаметилен
глутаримид.
Има уште 20 патентни барања.
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(51) C 07D 471/04,
(11)
903897
A 61K 31/4375,
(13)
Т1
A 61P 35/04
(22) 05/01/2011
(21) 2011/7
(45) 29/02/2012
(30) 20050655981P 24/02/2005 US
(96) 23/02/2006 EP06735794.7
(97) 01/12/2010 EP1904494
(73) ELI LILLY AND COMPANY
Lilly Corporate Center, Indianapolis,
IN 46285, US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) WANG, Zhao-Qing;
REMICK, David, Michael;
YIP, Yvonne, Yee, Mai;
HENRY, James Robert;
BURKHOLDER, Timothy, Paul;
CLAYTON, Joshua, Ryan;
HAO, Yan;
HEATH, Perry, Clark;
KNOBELOCH, John, Monte;
MENDEL, David;
MCLEAN, Johnathan, Alexander;
REMPALA, Mark, Edward and
ZHONG, Boyu
(54) ИМИДАЗО[1,2-A] ПИРИДИН СОЕДИНЕНИЈА
КАКО VEGF-R2 ИНХИБИТОРИ
(57) 1. Соединение од формула (I)

каде што:
R1: is
(a) 2-пиридонил опционално супституиран со
-(CH2)1-4 NR2R3; или
(б) фенил, тиенил, тиазолил, имидазолил,
пиразолил, триазолил, оксазолил, пиридинил,
N-оксо-пиридинил, или пиримидинил, сите од
нив се опционално супституирани со -(CH2)0-4
NR2R3, C1-C6 алкил опционално супституиран
со амино, пиролидинил или морфонилил,
или 1-2 супституенти независно избрани од
групата која се состои од C1-C4 алкокси, хало,
(C1-C6 алкил)сулфонил, нитро, - сулфонил
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(CH2)0-4 NR2R3 , и -карбонил(CH2)0-4 NR2R3;
R2 е водород или C1-C6 алкил опционално
супституиран со хидрокси;
R3 е водород или C1-C6 алкил опционално
супституиран со хидрокси, трифлуорометил,
или пиролидинил; или R2, R3, и азотот кон
кого се сврзани формира пиперидинил,
пиперазинил опционално супституиран со
C1-C6 алкил, или морфолинил;
R4 е фенил опционално супституиран
со 1-3 суституенти избрани од групата
којашто се состои од хало, амино, метил,
трифлуорометил, и нитро;
R5 е C(O)NHR6, OC(O)NHR6, NHC(O)CH2R6,
NHC(O)NHR6 или C(S)NHR6;
n е 0-4 за OC(O)NHR6, NHC(O)CH2R6,
NHC(O)NHR6 и n е 1-4 за
C(O)NHR6 и C(S)NHR6; и
R6 е
(a)
несупституиран
тетрахидробензо–
тиазолил; или
(б) фенил, пиридинил, пиримидинил,
пиразолил,
тиазолил,
изотиазолил,
тиадазолил, изоксазолил, сите од нив
се опционално супституирани со 1-3
супституенти независно избрани од групата
која се состои од C1-C6 алкил опционално
супституиран со хидрокси, диметиламино,
пиролидинил, пиперидинил, или морфолинил,
C2-C6 алкенил опционално супституиран
со диметиламинокарбонил, C1-C6 алкокси,
трифлуорометил,
дифлуорометокси,
трифлуорометокси,
диметиламиноетокси,
фенокси, толил, хало, метилсулфонил,
диметиламино, диетиламино, цијано, C3C6 циклоалкил опционално супституиран
со хидрокси, метокси, метоксиетокси,
или метил, 3,4-диметилизокс-азол-5-иламиносулфонил,
тетрахидропиранил,
тетрахидропираниламинокарбонил,
C2-C6
алкилкарбонил,
морфолинилкарбонил,
и
пиперазинкарбонил;
или
нивна
фармацевтски прифатливи соли.
Има уште 10 патентни барања.
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(51) B 42D 15/10
(11)
903899
		
(13)
Т1
(21) 2011/8
(22) 05/01/2011
		
(45) 29/02/2012
(30) 20061031396 17/03/2006 NL
(96) 19/03/2007 EP07715922.6
(97) 20/10/2010 EP2001687
(73) Sdu Identification B.V
Oudeweg 32 2031 CC Haarlem, NL
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) van Westenbrugge, Andries

903899

(54) ДОКУМЕНТ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА СО
СПЛЕТЕНО ЗАЈАКНУВАЊЕ
(57) 1. Идентификациона документ/банковна
картичка (1) којашто вклучува број на
меѓусебно поврзани слоеви и број на
автентични карактеристики, вклучувајќи
перфорација, обезбедена на споменатите
слоеви, кадешто е обезбеден и зајакнат слој
(8) со плетеници кои се протегаат во близина
на перфорацијата (3), се карактеризира со
тоа што перфорациите се протегаат низ
споменатиот зајакнат слој.
Има уште 16 патентни барања.
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(51) C 07D 403/12,
(11)
903894
A 61K 31/497,
(13)
Т1
31/5355, 31/541,
(22) 05/01/2011
A 61P 35/00,
(45) 29/02/2012
C 07D 413/12, 417/12
(21) 2011/9		
(30) 20050666026P 29/03/2005 US
(96) 29/03/2006 EP06748900.5
(97) 01/12/2010 EP1869020
(73) ICOS Corporation
22021 20th Avenue S.E. Bothell,
WA 98201, US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) DIAZ, Frank;
FAROUZ, Francine, S.;
HOLCOMB, Ryan;

KESICKI, Edward, A.;
OOI, Hua, Chee;
RUDOLPH, Alexander;
STAPPENBECK, Frank;
THORSETT, Eugene;
GAUDINO, John, Joseph;
FISHER, Kimba, L. and
COOK, Adam, Wade
(54) ДЕРИВАТИ НА ХЕТЕРОАРИЛ УРЕА
КОРИСНИ ЗА ИНХИБИЦИЈА НА СНК1
(57) 1. Соединение коешто е 1-[5-бромо-4метил-2-S-(морфолин-2-илметокси)-фенил]3-(5-метил-пиразин-2-ил)-уреа или негова
фармацевтски прифатлива сол.
Има уште 4 патентни барања.

(51) H 04M 1/02
(11)
903880
		
(13)
Т1
(21) 2011/10
(22) 11/01/2011
		
(45) 29/02/2012
(30) 20050669606P 08/04/2005 US
(96) 07/04/2006 EP06724633.0
(97) 03/11/2010 EP1865990
(73) LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL
and Unimed Pharmaceuticals, LLC
3, rue du Bourg l’Abbe, 75003 Paris, FR and
901 Sawyer Road Marietta, GA 30062, US
(74) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ
Ул. ‘’Илинденска’’ 2/ 13, 1400, Велес
(72) WOUN, Seo
(54) МЕТОД ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА ДИЈАБЕТ ОД
ТИПОТ 2
(57) 1. Смеса со трансдермален хидроалкохолен
гел за употреба при третман на дијабет од
типот 2 кај субјекти на кои им е потребен,
каде трансдермалниот хипоалкохолен гел се
состои од:

а. 0.01% до 15% (м/м) тестостерон;
б. 0.01% до 50% (м/м) агенс за зголемување
на пенетрацијата;
в. 0.01% до 50% (м/м) агенс за згуснување;
г. 30% до 98% (м/м) прост алкохол; и
д. балансирана вода;
назначена со тоа што концентрацијата
на серумот од тестостерон кај субјектот е
барем 600 нгр/дл до 1050 нгр/дл по најмалку
30 денови секојдневна употреба на смесата.
Има уште 14 патентни барања.
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(51) A 61M 15/00
(11)
903958
		
(13)
Т1
(21) 2011/29
(22) 01/02/2011
		
(45) 29/02/2012
(30) 0100276 09/05/2006 GR
(96) 09/05/2007 EP07733817.6
(97) 03/11/2010 EP2015813
(73) Pentafragas, Dimitrios
17 Elaionon Street,
190 09 Pikermi Attika, GR
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) Pentafragas, Dimitrios
(54) ПОДОБРУВАЊЕ НА ИНХАЛАТОР ЗА СУВ
ПРАШОК
(57) 1. Уред за инхалација за администрација на
лекови во форма на сув прашок кадешто
лекот е спакуван во форма на капсули
во ленти со капсули со единечна доза,
кадешто споменатиот уред содржи усница
(А), површина за прифаќање на лентата
(Б) и преграда за складирање на лента

903958

(Ц), кадешто усницата (А) е подвижно
соединета со прифатната површина (Б),
кадешто усницата содржи горен (2) и долен
(3) внатрешен дел, кадешто долниот дел
(3) содржи најмалку еден отвор (5) за влез
на воздухот во него, отвор (6) за влез на
воздухот во капсулата која содржи прашок и
отвор (7) за излез на прашокот од капсулата,
кадешто прифатната површина содржи
точка на приклучок (14), вдлабнатина (12)
којашто ја прима капсулата од лентата
и водилки (15), отворот (7) за излезот од
прашокот од капсулата претставувајќи ја
основата на цилиндарот (8) чија висина
е барем еднаква со висината на долниот
дел (3) од усницата се карактеризира со
тоа што долниот дел (3) на усницата е
запечатен со навлака (9) којашто има отвор
(10) низ којшто поминува цилиндарот (8), и
кадешто големината на отворот е поголем
од дијаметарот на цилиндирот (8), оставајќи
процеп помеѓу цилиндарот (8) и отворот (10).
Има уште 7 патентни барања.

Patenti

Glasnik

(51) A 61K 31/535, 31/40,

(11)

903916

31/41, 31/415, 31/42,

(13)

Т1

A 61P 25/00, 29/00, 37/00

(22) 08/02/2011

(21) 2011/42

(45) 29/02/2012

(30) 20030489711P 23/07/2003 US
(96) 22/07/2004 EP04786102.6
(97) 22/12/2010 EP1651232
(73) Synta Pharmaceuticals Corporation
45 Hartwell Avenue, Lexington,
MA 02421, US
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) SUN, Lijun;
CHEN, Shoujun;
ONO, Mitsunori;
XIE, Yu;
HOLMQVIST, Mats;
MAHIOU, Jerome;
ZHANG, Shijie;
JIANG, Jun;
CHIMMANAMADA, Dinesh and
YU, Chih-Yi
(54) СОЕДИНЕНИЈА
ЗА
ВОСПАЛЕНИЕ
И
УПОТРЕБИ
ПОВРЗАНИ
СО
ИМУНОЛОШКИОТ СИСТЕМ
(57) 1. Ин-витро метода за инхибирање активација
на имунолошка клетка која опфаќа давање
соединение со формулата (I) на клетката:

или негова фармацевтски прифатлива сол,
солват или клатрат назначена со тоа што:
X е евентуално супституиран фенил,
евентуално
супституиран
триазолил,
евентуално супституиран пиридил, или
евентуално супституиран индолизинил;
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Y е евентуално супституиран арил или
евентуално супституиран хетероарил кој
може да е евентуално супституиран со 1-3
супституенти независно одбрани од хало,
C1-C4 алкил, халогениран C1-C4 алкил, или
C1-C4 алкокси;
А е -CH=CH-, -CZ=CH-, или -CH=CZ-;
секое Z е независно одбрано од групата
составена од евентуално супституиран
алкил, евентуално супституиран алкенил,
евентуално
супституиран
алкинил,
евентуално
супституиран
циклоалкил,
евентуално супституиран циклоалкенил,
евентуално супституиран хетероциклил,
евентуално супституиран арил, евентуално
супституиран
хетероарил,
евентуално
супституиран
аралкил,
евентуално
супституиран хетераралкил, халоалкил,
-C(O)NR1R2, -NR4C(O)R5, хало, -OR4, циано,
нитро, халоалкокси, -C(O)R4, -NR1R2, -SR4,
-C(O)OR4, -OC(O)R4, -NR4C(O)NR1R2, -OC(O)
NR1R2, -NR4C(O)OR5, -S(O)pR4, или -S(O)
NR1R2;
p
L e поврзувач одбран од групата составена
од -NRCH2-, и -NR-C(O)-;
секое R е независно одбрано од -H,
алкил,
ацетил,
терцбутоксикарбонил,
бензилоксикарбонил;
R1 и R2, за секој случај се, независно H,
евентуално супституиран алкил, евентуално
супституиран
алкенил,
евентуално
супституиран
алкинил,
евентуално
супституиран
циклоалкил,
евентуално
супституиран циклоалкенил, евентуално
супституиран хетероциклил, евентуално
супституиран арил, евентуално супституиран
хетероарил,
евентуално
супституиран
аралкил, или евентуално супституиран
хетераралкил; или R1 и R2 земени заедно со
азотот на кој тие се прикачени е евентуално
супституиран хетероциклил или евентуално
супституиран хетероарил;
R4 и R5, за секој случај се, независно H,
евентуално супституиран алкил, евентуално
супституиран
алкенил,
евентуално
супституиран
алкинил,
евентуално
супституиран
циклоалкил,
евентуално
супституиран циклоалкенил, евентуално
супституиран хетероциклил, евентуално
супституиран арил, евентуално супституиран
хетероарил,
евентуално
супституиран
аралкил, или евентуално супституиран
хетераралкил;
n е 0 или цел број од 1 до 4; и
p е 0, 1, или 2.
Има уште 60 патентни барања.
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(51) C 07D 401/14,
(11)
903917
A 61K 31/4439,
(13)
Т1
A 61P 35/00,
(22) 08/02/2011
C 07D 401/04
(45) 29/02/2012
(21) 2011/43		
(30) 20040605244P 26/08/2004 US and
20050690803P 14/06/2005 US
(96) 15/08/2005 EP05782821.2
(97) 22/12/2010 EP1784396
(73) Pfizer Inc.
235 East 42nd Street New York,
NY 10017, US
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(72) CUI, Jingrong Jean,;
FUNK, Lee Andrew,;
JIA, Lei,;
KUNG, Pei-Pei,;
MENG, Jerry Jialun,;
NAMBU, Mitchell David,;
PAIRISH, Mason Alan,;
SHEN, Hong, and
TRAN-DUBE, Michelle Bich,
(54) АМИНОХЕТЕРОАРИЛНИ СОЕДИНЕНИЈА
СУПСТИТУИРАНИ СО ПИРАЗОЛ, КАКО
ИНХИБИТОРИ НА ПРОТЕИН КИНАЗА
(57) 1. Соединение со формулата (1):

каде што:
Y е CR12;
A е фенил супституиран со една, две или три
групи R3;
R1 е одбран од:
кој може да биде супституиран со една, две
или три групи R13;
R2 е водород;
секој R3 е независно халоген, C1-12 алкил, C2алкенил, C2-12 алкинил, C3-12 циклоалкил,
12
C6-12 арил, 3- до 12-член хетероалициклик, 5до 12-член хетероарил, -S(O)mR4, -SO2NR4R5,
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-S(O)2OR4, -NO2, -NR4R5, -CN, -C(O)R4,
-OC(O)R4, -O(CR6R7)nR4, -O(CR6R7)(CR6R7)
NR4R5, -O(CR6R7)(CR6R7)nOR4, -NR4C(O)R5,
n
-(CR6R7)nC(O)OR4, -(CR6R7)nOR4, -(CR6R7)
C(O)NR4R5, -C(=NR6)NR4R5, -NR4C(O)NR5R6
n
или -NR4S(O)pR5;
секој R4, R5, R6 и R7 е, независно еден од друг,
водород, халоген, C1-12 алкил, C2-12 алкенил,
C2-12 алкинил, C3-12 циклоалкил, C6-12 арил, 3до 12-член хетероалициклик, 5- до 12-член
хетероарил;
R9 е метил, а R10 е водород;
R12 е водород;
секој R13 е, независно еден од друг, халоген,
C1-12 алкил, C2-12 алкенил, C2-12 алкинил, -S(O)
R4, -SO2NR4R5, -S(O)2OR4, -NO2, -NR4R5, -CN,
m
-OC(O)R4, -O(CR6R7)nR4, -NR4C(O)R5, -(CR6R7)
C(O)OR4, -(CR6R7)nOR4, -C(=NR6)NR4R5,
n
-NR4C(O)NR5R6, -NR4S(O)pR5, -(CR6R7)n(3- до
12-член хетероалициклик), -(CR6R7)n(C3-12
циклоалкил), -(CR6R7)n(C6-12 арил), -(CR6R7)
(5- до 12-член хетероарил), -(CR6R7)nC(O)
n
NR4R5 или -(CR6R7)nC(O)R4, групите R13 врз
соседни атоми може да се комбинираат и
да формираат C6-12 арилна, 5- до 12-члена
хетероарилна, C3-12 циклоалкилна или 3до 12-члена хетероалициклична група, а
секој атом на водород во R13 може да биде
супституиран со R3;
секој m е, независно еден од друг, 0, 1 или 2;
секој n е, независно еден од друг, 0, 1, 2, 3
или 4;
t е 1; и
секој p е, независно еден од друг, 1 или 2;
или негова фармацевтски прифатлива сол,
хидрат или солват,
под услов соединението да не биде
3 - [ 1 - ( 2 , 6 - д и х л о р о - 3 - фл у о р о - ф е н и л ) еток си]-5-[1-(2-пиролидин-1-ил-етил)1 H - п и р азол - 4 - и л ] - п и р и д и н - 2 - и л а м и н ,
3 - [ 1 - ( 2 , 6 - д и х л о р о - 3 - фл у о р о - ф е н и л ) етокси]-5-[1-(2-диизопропиламино-етил)1 H - п и р азол - 4 - и л ] - п и р и д и н - 2 - и л а м и н ,
3-[1-(2,6-дихлоро-3-флуоро-фенил)-етокси]5-[1-(2-морфолин-4-ил-етил)-1H-пиразол-4ил]-пиридин-2-иламин или 3-[1-(2,6-дихлоро3-флуорофенил)-етокси]-5-(1-метил-1Hпиразол-4-ил)-пиридин-2-иламин.
Има уште 9 патентни барања.
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(51) A 61K 38/00
(11)
903918
		
(13)
Т1
(21) 2011/44
(22) 08/02/2011
		
(45) 29/02/2012
(30) 19990137060P 01/06/1999 US and
20000176993P 19/01/2000 US
(96) 01/06/2000 EP00941220.6
(97) 08/12/2010 EP1471926
(73) BAYLOR COLLEGE OF MEDICINE
One Baylor Plaza, Houston, 77030 Texas, US
(74) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М,
1000 Скопје
(72) ZOGHBI, Huda, Y.;
BELLEN, Hugo;
BIRMINGHAM, Nessan;
HASSAN, Bassem and
BEN-ARIE, Nissim

903918

(54) СОСТАВИ И МЕТОДИ ЗА ТЕРАПЕВТСКА
УПОТРЕБА НА АТОНАЛНА-ПОВРЗАНА
НИЗА
(57) 1. Атонална-поврзана амино киселинска
низа или низа од нуклеинска киселина за
унапредување на терапевтски внатрешно
уво механорецептивен клеточниот раст кај
животно, при што споменатата атоналнаповрзана амино киселинска низа има или
споменатата атонална-поврзана низа од
нуклеинска киселина енкодира полипептид
кој има најмалку 80% идентичност со низата
AANARERRRMHGLNHAFDQLR.
Има уште 25 патентни барања.
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(51) E 03F 1/00
(11)
903941
		
(13)
Т1
(21) 2011/45
(22) 09/02/2011
		
(45) 29/02/2012
(30) 20072000638 09/05/2007 NL
(96) 09/05/2008 EP08753765.0
(97) 12/01/2011 EP2155975
(73) Pipelife Nederland B.V.
Flevolaan 7 1601 MA Enkhuizen, NL
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) HOEKSTRA, Hielke Dolf;
KRUIJER, Martinus Petrus and
SCHOUTEN, Michael Adrianus Jacobus
(54) УРЕД ВО ФОРМА НА КУТИЈА ЗА
ЗАДРЖУВАЊЕ НА ВОДА, КАКО И КУТИЈА
ЗА ДОЖДОВНИЦА, И ПОСТАПКА ЗА
УПОТРЕБА НА ИСТИОТ
(57) 1. Уред во форма на кутија за задржување
на вода, како што е кутија за дождовница,
која што содржи најмалку четири делумно
отворени странични зидови (1,2), панел (3)
којшто се издолжува помеѓу страничните
зидови (1,2) и кој што има правоаголна
форма, чија што ширина е половина од
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должината, чии што странични ѕидови (1, 2) и
чиј што панел (3) го заградуваат внатрешниот
простор во којштои водата може да се држи,
панелот (3) во внатрешноста е обезбеден
со столбови (12, 13) коишто суштински се
издолжуваат паралелно на внатрешните
ѕидови (1, 2) се карактеризира со тоа
што панелот (3) е обезбеден со слободна
празнина за инспекција (11) којашто се наоѓа
во центарот на една од двете квадратни
панелни половини (4, 5) на панелот (3) коишто
е одреден со правоаголната форма, со тоа
што слободната празнина за инспекција
(11) завршува во внатрешниот простор (27)
заграден со страничните зидови (1, 2) и
панелот (3), и има отворена комуникација со
внатрешниот простор (27) и/или формира дел
од внатрешниот простор (27), и со тоа што
празнината (11) е опкружена со столбовите
(12, 13) на тој начин што растојанието помеѓу
секое куќиште на столбовите од еден пар
столбови коишто ја опкружуваат празнината
(11) е релативно големо и растојанието
помеѓу столбовите на други парови столбови
е релативно мало.
Има уште 14 патентни барања.
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Glasnik
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(51) A 01N 43/56
(11)
903915
		
(13)
Т1
(21) 2011/46
(22) 10/02/2011
		
(45) 29/02/2012
(30) 20070008370 25/04/2007 EP
(96) 23/04/2008 EP087490078.5
(97) 08/12/2010 EP2150113
(73) Syngenta Participations AG
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, CH
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) TOBLER, Hans;
WALTER, Harald and
HAAS, Ulrich, Johannes
(54) ФУНГИЦИДНИ СОСТАВИ

(57) 1. Состав погоден за контрола на заболувања
предизвикани од фитопатогени кој содржи
(А) соединение со формулата I

(51) A 61K 38/28, 47/00
(11)
903919
		
(13)
Т1
(21) 2011/47
(22) 10/02/2011
		
(45) 29/02/2012
(30) 20011014178 23/03/2001 DE
(96) 09/03/2002 EP02729985.8
(97) 09/02/2011 EP1381385
(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) BODERKE, Peter
(54) ИНСУЛИНСКИ
ПРЕПАРАТИ
СО
ПОДОБРЕНА СТАБИЛНОСТ, КОИ НЕ
СОДРЖАТ ЦИНК ИЛИ СОДРЖАТ МАЛО
КОЛИЧЕСТВО ЦИНК

(57) 1. Водена фармацевтска формулација,
назначена со тоа што содржи човечки
инсулин Lys(B3), Glu(B29); површински
активно средство или комбинации од
одреден број површински активни средства,
каде што наведеното површински активно
средство претставува делумни и естри на
масни киселини и етери на полихидрични
алкохоли, на глицерол и сорбитол, при што
наведената фармацевтска формулација
содржи помалку од 0,2 тежински проценти
цинк во однос на содржината на инсулин во
препаратот.
Има уште 14 патентни барања.

903915

назначен со тоа што R1 e дифлуорометил
или трифлуорометил и X е хлоро, флуоро
или бромо; и
(B) најмалку едно соединение одбрано од
групата составена од
(B1) стробилурин фунгицид.
Има уште 12 патентни барања.

Patenti

Glasnik

(51) A 61K 31/4164,
(11)
903947
31/4025, 31/404,
(13)
Т1
31/405, 31/4178,
(22) 16/02/2011
31/4409, 31/5375,
(45) 29/02/2012
38/00, 38/21,
A 61P 35/00
(21) 2011/52		
(30) 2002105392 28/02/2002 RU
(96) 28/02/2003 EP03743087.3
(97) 17/11/2010 EP1491206
(73) Obschestvo s Ogranichennoi
Otvetstennostiyu „Pharmenterprises”
Prospekt Vernadskogo 86, stroenie 5,
Moscow 117571, RU
(74) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М,
1000 Скопје
(72) NEBOLSIN, Vladimir Evgenievich;
GORBUNOVA, Vera Andreevna;
TRESCHALIN, Ivan Dmitrievich;
RAIKHLIN, Natan Tanfelevich;
GARIN, Avgust Mikhailovich;
BYCHKOV, Mark Borisovich;
TRESCHALINA, Elena Mikhailovna and
ZHELTUKHINA, Galina Alexandrovna
(54) УПОТРЕБА НА ПЕПТИД ДЕРИВАТИ ЗА
ИНДУЦИРАЊЕ НА ДИФЕРЕНЦИЈАЦИЈА
НА КЛЕТКИ
(57) 1. Пептид дериват од општата формула
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каде што:
- n=0-4, m=1-4, к=0-1;
- R1 е C1-C3 јаглеводороден радикал
заменет со функционална група избрани
од амино, C1-C5 амидо- или карбоксилни
групи, карбоксилната група е опционално
естерифицирана; или
- R1 е C1-C3 јаглеводороден радикал
истовремено заменет од страна на (а) амино
група, која е опционално заменета со ацил
супституент и (b) карбоксилна група или
- R1 е C1-C3 јаглеводороден радикал заменет
со 5-6-членски незаситенa хетероцикличнa
група, во кои јаглеводородниот радикал може
истовремено да се состои од амино група
опционо заменета со ацил супституент;
или
- R1 е заситена хетероциклична група;
- R2 е водороден атом или функционална
група избрани од карбоксил, што може да се
естерифицира;
- R3 е 5-6-членска заситена или незаситена
циклична или хетероциклични група, или
амино-или карбоксилна група,
карбоксилната
група
е
опционално
естерифицирана; или негова фармацевтски
прифатлива сол, за употреба во третманот
на хемобластоза или меланом.
Има уште 8 патентни барања.
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(51) C 07K 14/475
(11)
903920
		
(13)
Т1
(21) 2011/73
(22) 14/03/2011
		
(45) 29/02/2012
(30) 435923 P 20/12/2002 US
(96) 19/12/2003 EP03814258.4
(97) 26/01/2011 EP1581649
(73) Amgen Inc
Thousand Oaks, CA 91320-1799, US
(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) BOONE, Thomas, Charles;
MIN, Hosung and
HAN, HQ
(54) ВРЗУВАЧКИ АГЕНСИ КОИ ШТО ГО
ИНХИБИРААТ МИОСТАТИНОТ

903920

(57) 1. Врзувачки агенс кој што содржи најмалку
еден пептид способен за врзување на
миостатин, при што пептидот ја содржи
низата Cb1b2Wb3WMCPP (НИЗА ИД БР: 353),
при што
b1 е селектиран од било која од
аминокиселините T, I, или R;
b2 е селектиран од било кој од R, S, Q;
b3 е селектиран од било кој од P, R и Q,
при што пептидот е помеѓу 10 и 50
аминокиселини по должина, и физиолошки
прифатливи соли од тоа.
Има уште 24 патентни барања.

Patenti

Glasnik

(51) C 07D 401/12,
(11)
903913
A 61K 31/501,
(13)
Т1
A 61P 25/00,
(22) 30/03/2011
C 07D 409/14
(45) 29/02/2012
(21) 2011/96		
(30) 20050110028 26/10/2005 EP;
20060101545 10/02/2006 EP and
20060100209 10/01/2006 EP
(96) 24/10/2006 EP06807495.4
(97) 12/01/2011 EP1943242
(73) Janssen Pharmaceutica N.V.
Turnhoutseweg 30 2340 Beerse, BE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) DE BRUYN, Marcel, Frans, Leopold;
MACDONALD, Gregor, James;
LANGLOIS, Xavier, Jean, Michel;
VAN DEN KEYBUS, Frans, Alfons, Maria;
VAN ROOSBROECK, Yves, Emiel, Maria and
KENNIS, Ludo, Edmond, Josephine
(54) ДЕРИВАТ
НА
ПИПЕРИДИН-4-ИЛПИРИДАЗИН-3-ИЛАМИН
КАКО
БРЗО
РАЗЛОЖУВАЧКИ
АНТАГОНИСТИ
НА
ДОПАМИН 2 РЕЦЕПТОР
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(57) 1. Соединение со формулата (I)

или негова фармацевтски прифатлива
сол, хидрат или солват, или негова
стереоизомерна форма, назначено со тоа,
што:
R е водород или C1-6алкил;
R1 е фенил; фенил супституиран со 1,
2 или 3 супституенти секој независно
одбран од групата составена од водород,
хало, циано, C1-4алкил, C1-4алкилилокси,
перфлуоро C1-4алкил, диC1-4алкиламино;
тиенил; тиенил супституиран со 1 или 2
супституенти одбрани од групата составена
од хало и C1-4алкил; C3-8циклоалкил; или C5циклоалкенил;
7
R2 е водород или C1-6алкил;
R3 е хало, C1-4алкил или перфлуороC1-4алкил;
и
R4 и R5 секое независно се водород или хало.
Има уште 10 патентни барања.
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(51) C 07D 487/04,
(11)
903914
A 61K 31/519,
(13)
Т1
A 61P 17/06, 31/04,
(22) 04/04/2011
33/02, 35/00, 37/06
(45) 29/02/2012
(21) 2011/98		
(30) 20060842867P 07/09/2006 US
(96) 07/09/2007 EP07834863.8
(97) 16/03/2011 EP2057165
(73) ALBERT EINSTEIN COLLEGE OF MEDICINE
OF YESHIVA UNIVERSITY and
INDUSTRIAL RESEARCH LIMITED
1300 Morris Park Avenue, Bronx, New York
10461, US and
Gracefield Research Centre 69 Gracefield
Road Lower Hutt, NZ
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) CLINCH, Keith;
EVANS, Gary Brian;
FURNEAUX, Richard Hubert;
KELLY, Peter Michael;
SCHRAMM, Vern L.;
TYLER, Peter Charles;
WOOLHOUSE, Anthony David and
GULAB, Shivali Ashwin
(54) АЦИКЛИЧНИ
АМИН
ИНХИБИТОРИ
НА
НУКЛЕОЗИД
ФОСФОРИЛАЗИ
И
ХИДРОЛИЗИ

903914

(57) 1. Соединение со формулата (I)

кадешто:
R4 е дихидроксипропил, дихидроксибутил,
трихидроксибутил, дихидроскипентил или
трихидроксипентил;
A е N или CH;
B е OH или алкокси; и
D е H, OH, NH2, или SCH3;
или негов таутомер, или негова фармацевтски
прифатлива сол, или негова естер пролек
форма.
Има уште 14 патентни барања.
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(51) A 61K 31/353, 31/357,
(11)
903945
A 61P 25/18, 25/24
(13)
Т1
(21) 2011/99
(22) 04/04/2011
		
(45) 29/02/2012
(30) 0612222 18/12/2006 US and
0751493P 19/12/2005 US
(96) 19/12/2006 EP06847788.4
(97) 16/03/2011 EP1968573
(73) Janssen Pharmaceutica N.V.
Turnhoutseweg 30 2340 Beerse, BE
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) SMITH-SWINTOSKY, Virginia L. and
REITZ, Allen B.
(54) УПОТРЕБА
НА
БЕНЗО-ФУЗИРАНИ
ХЕТЕРОЦИКЛИЧНИ
СУЛФАМИДНИ
ДЕРИВАТИ ЗА ЛЕКУВАЊЕ МАНИЈА И
БИПОЛАРНО НАРУШУВАЊЕ
(57) 1. Соединение со формула (I)

или негова фармацевтски прифатлива сол
за употреба во лекувањето на манија,
каде што
R1 и R2 се секој независно избрани од групата
составена од водород и понизок алкил;
R4 e избран од групата составена од водород
и понизок алкил; а е цел број од 1 до 2;
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и

каде што b e цел број од 0 до 4 и каде што c
e цел број од 0 до 2;
секој R5 e независно избран од групата
составена од халоген, понизок алкил и
азот; каде што „понискиот алкил” одговара
на составот од јаглеродната низа од 1-4
јаглеродни атоми, со тоашто кога

тогаш а е 1.
Има уште 15 патентни барања.

е избран од групата составена од
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(51) A 61K 9/12, 31/137,
(11)
903944
31/4704, 31/57, 45/06,
(13)
Т1
B 65D 83/14
(22) 05/04/2011
(21) 2011/100
(45) 29/02/2012
(30) W 0004635 22/05/2000 EP
(96) 18/05/2001 EP07004772.5
(97) 23/03/2011 EP1787639
(73) CHIESI FARMACEUTICI S.p.A.,
Via Palermo, 26/A 43100 Parma, IT
(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПJЕ
бул. „Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8,
1000, Скопје
(72) Ganderton, David;
Meakin, Brian;
Ferraris, Alessandra;
Brambilla, Gaetano and
Lewis, David
(54) СТАБИЛНИ ФАРМАЦЕВТСКИ РАСТВОРИ
НА СОСТАВИ ЗА ИНХАЛАТОРИ ПОД
ПРИТИСОК СО ДОЗЕР

903944

(57) 1. Состав на аеросолен раствор којшто
содржи
β2-агонист
лек
од
класата
на
фенилалкиламино
којшто
носи
функционална
група
осетлива
на
оксидациона и/или хидролитичка реакција
во раствор на втечнет HFA диспергатор,
ко-растворувач избран од фармацевтски
прифатливи алкохоли, каде што измерениот
pH на растворот изнесува помеѓу 2.5 и 5.0
со додавања на мали количества минерална
киселина избрана од хлороводордна, азотна
и фосфорна киселина, каде што активната
состојка е формотерол како β2-агонист лек
или негова сол во комбинација со стероид
избран од беклометазон дипропионат,
флутиказон
пропионат,
будезонид
и
неговиот 22R-епимер или антихолинергичен
атропински дериват избран од ипратропиум
бромид, окситропиум бромид и тиотропиум
бромид.
Има уште 10 патентни барања.
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Glasnik

(51) C 07D 405/04,
(11)
903943
A 61K 31/4178,
(13)
Т1
A 61P 25/22
(22) 07/04/2011
(21) 2011/101
(45) 29/02/2012
(30) GBA 0708818 08/05/2007 GB
(96) 06/05/2008 EP08741778.8
(97) 23/02/2011 EP2155731
(73) Bial-Portela & CA, S.A.
4745-457 S.Mamede do Coronado, PT
(74) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(72) SOARES DA SILVA, Patricio Manuel Vieira
Araujo and
LEARMONTH, David Alexander
(54) ДЕРИВАТИ НА 1,3-ДИХИДРОИМИДАЗОЛ-2ТИОН КАКО ИНХИБИТОРИ НА ДОПАМИНБЕТА-ХИДРОКСИЛАЗАТА
(57) 1. Соединение, каде што, истото е
представено со формула I:
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а во која R1, R2 и R3 се исти или различни и
означуваат водород, халоген, алкил, нитро,
амино, алкилкарбониламино, алкиламино
или диалкиламино група; R4 означува -алкиларил или -алкил-хетероарил; X означува CH2,
атом на кислород или атом на сулфур; n е 2
или 3; поединечни (R)- и (S)-енантиомери или
нивни мешавини; или негови фармацевтски
прифатливи соли или естери, а каде
поимот алкил означува јагленоводородни
вериги, прави или разгранети, кои содржат
од еден до шест атома на јаглерод, а
понекоаш се супституирани со арилна,
алкокси, халоген, алкоксикарбонилна или
хидроксикарбонилна група; а поимот арил
означува фенилна или нафтилна група,
која е понекогаш супституирана со алкилна,
алкилокси, халоген или нитро група; а
поимот халоген означува флуор, хлор, бром
или јод; а поимот хетероарил означува
хетероароматска група.
Има уште 21 патентни барања.
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(51) C 07K 16/10,
(11)
903942
A 61K 39/395,
(13)
Т1
A 61P 31/14,
(22) 08/04/2011
C 12N 15/13, 15/63, 5/10
(45) 29/02/2012
(21) 2011/102		
(30) PCT/050310 25/01/2005 EP;
PCT/050943 27/05/2004 EP;
PCT/050953 03/03/2005 EP;
PCT/051661 29/07/2004 EP;
PCT/052286 23/09/2004 EP;
PCT/052772 03/11/2004 EP and
575023 P 27/05/2004 US
(96) 26/05/2005 EP05747901.6
(97) 09/03/2011 EP1749029
(73) Crucell Holland B.V
Archimedesweg 4 2333 CN Leiden, NL
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) BAKKER, Alexander, Berthold, Hendrik;
MARISSEN, Willem Egbert;
KRAMER, Robert Arjen and
DE KRUIF, Cornelis Adriaan

903942

(54) ВРЗУВАЧКИ МОЛЕКУЛИ СПОСОБНИ ДА
НЕУТРАЛИЗИРААТ ВИРУС НА БЕСНИЛО
И НИВНА УПОТРЕБА
(57) 1. Молекул на врзување кој има
неутрализирачко дејство врз вирус на
беснило, назначен со тоа што врзувачкиот
молекул содржи променлив регион со тежок
ланец кој ја содржи аминокиселинската
секвенца на SEQ ID NO: 39 и променлив
регион со лесен синџир кој ја содржи
аминокиселинската секвенција на SEQ ID
NO: 63, или променлив регион со тежок и
лесен синџир кој има барем 80% хомологна
секвенција на истиот и каде што една
или повеќе амино киселини се променети
споредено со SEQ ID: 39 и SEQ ID NO: 63
и е способен да конкурира за специфично
врзување на вирусот на беснило или негов
фрагмент со врзувачкиот молекул кој содржи
SEQ ID: 39 и SEQ ID NO: 63, и сé уште има
неутрализирачко дејство врз вирусот на
беснило.
Има уште 14 патентни барања.

Patenti

Glasnik

(51) A 61K 38/26, 31/675,
(11)
903940
38/22, 38/23, 38/27,
(13)
Т1
A 61P 25/00
(22) 08/04/2011
(21) 2011/103
(45) 29/02/2012
(30) 427912 P 20/11/2002 US
(96) 20/11/2003 EP03772495.2
(97) 12/01/2011 EP1583541
(73) NeuroNova AB
Fiskartorpsvagen 15
A-D 114 33 Stockholm, SE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) BERTILSSON, Goran;
ERLANDSSON, Rikard;
FRISEN, Jonas;
HAEGERSTRAND, Anders;
HEIDRICH, Jessica;
HELLSTROM, Kristina;
HAGGBLAD, Johan;
JANSSON, Katarina;
KORTESMAA, Jarkko;
LINDQUIST, Per;
FRAMME, Hanna;
MCGUIRE, Jacqueline;
MERCER, Alex;
NYBERG, Karl;
OSSOINAK, Amina;
PATRONE, Cesare;
RONNHOLM, Harriet;
ZACHRISSON, Olof and
WIKSTROM, Lilian
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(54) СОЕДИНЕНИЈА
И
МЕТОДИ
ЗА
ПОКАЧУВАЊЕ НА НЕУРОГЕНЕЗАta
(57) 1. Барем едно средство кое ги покачува
меѓуклеточните cAMP нивоа во неврално
ткиво, назначено со тоа што наведеното
средство е одбрано од групата составена
од тирокалцитонин, калцитонин, пептид-1
сличен на глукагон (7-37), ексендин-3 и
ексендин-4, и аналози на пептид-1 сличен на
глукагон (7-37), ексендин-3 или ексендин-4,
каде што наведениот пептид-1 сличен на
глукагон (7-37), ексендин-3 или ексендин-4
аналог взаемно дејствува со рецептор споен
со G-протеин (GPCR) кој е пептид 1 рецептор
сличен на глукагон, и нивни комбинации,
или cAMP аналог, каде што наведениот
cAMP аналог е одбран од групата составена
од 8-pCPT-2-O-Me-cAMP, 8-Br-cAMP, RpcAMPS,
8-Cl-cAMP,
дибутирил
cAMP,
pCPT-cAMP, и N6-монобутириладенозин
3’,5’-цикличен монофосфат, за употреба во
покачување на неурогенеза во неврално
ткиво на пациент кој покажува пореметување
на централен нервен систем одбрано од
групата составена од неуродегенеративни
пореметувања, исхемиски пореметувања,
невролошки трауми, и пореметувања во
учењето и меморијата, каде што средството
ја покачува неурогенезата во пациентот,
со што ја покачува неурогенезата во
невралното ткиво на пациентот, и каде што
покачувањето на неурогенеза е покачување
на размножувањето, диференцијацијата,
миграцијата или опстанокот на возрасна
неурална стем клетка во наведеното
неурално ткиво.
Има уште 12 патентни барања.
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(51) C 07D 307/20, 493/04
(11)
903939
		
(13)
Т1
(21) 2011/104
(22) 08/04/2011
		
(45) 29/02/2012
(30) 06123752 09/11/2006 EP
(96) 09/11/2007 EP07822416.9
(97) 02/02/2011 EP2089371
(73) Tibotec Pharmaceuticals
Eastgate Village Eastgate Little Island,
Co Cork, IE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) LEMAIRE, Sebastien Francois Emmanuel;
HORVATH, Andras;
AELTERMAN, Wim Albert Alex and
RAMMELOO, Thomas Joachim Landewald
(54) МЕТОДИ
ЗА
ПОДГОТВУВАЊЕ
НА
ХЕКСАХИДРО-ФУРО[2,3-B]ФУРАН-3-ОЛ

(57) 1. Постапка за подготвување соединение
со формулата (V) која опфаќа реакција
на 2,3-дихидрофуран со формулата (II) со
дериват на глиоксилат со формулата (III) во
присуство на титаниум сол со формулата
Ti(Hal)n(OR)4-n во која Hal е халоген радикал,
n е 0, 1, 2 или 3 и R е алкил или арилалкил,
и подоцна реакција на производот од
резултантната реакција со алкохол со
формулата (IV) за да се формира соединение
со формулата (V):

(51) A 01N 43/56
(11)
903938
		
(13)
Т1
(21) 2011/105
(22) 12/04/2011
		
(45) 29/02/2012
(30) 07008370 25/04/2007 EP
(96) 23/04/2008 EP10157578.5
(97) 16/02/2011 EP2193716
(73) Syngenta Participations AG
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel , CH
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) Tobler, Hans;
Walter, Harald and
Haas, Ulrich Johannes
(54) ФУНГИЦИДНИ СОСТАВИ

(57) 1. Состав погоден за контрола на заболувања
предизвикани од фитопатогени кој содржи
(А) соединение со формулата I

903939

во која R1 е алкил или арилалкил и R2 е алкил
или арилалкил.
Има уште 15 патентни барања.

каде што R1 е дифлуорометил или
трифлуорометил и X е хлоро, флуоро или
бромо; и
(Б) соединението флудиоксонил.
Има уште 11 патентни барања.

Patenti

Glasnik

(51) A 61K 31/4035, 31/4439,
(11)
903937
A 61P 35/00,
(13)
Т1
C 07D 401/04,
(22) 12/04/2011
401/14, 405/14
(45) 29/02/2012
(21) 2011/106
(30) 0845227P 15/09/2006 US
(96) 14/09/2007 EP07838415.3
(97) 23/03/2011 EP2076260
(73) CELGENE CORPORATION
86 Morris Avenue, Summit, NJ 07901, US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) MULLER, George, W. and
CHEN, Roger, S.C.
(54) СОЕДИНЕНИЈА
НА
N-МЕТИЛАМИНОМЕТИЛ
ИЗОИНДОЛ,
СОСТАВИ КОИ ГИ СОДРЖИ И ПОСТАПКИte
ЗА УПОТРЕБА НА ИСТИТЕ
(57) 1. Соедининие кое што има структура од
формула (II):

или негова фармацевтски прифатлива сол,
солват или стереоизомер, каде што:
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* означува xирален центар
X е CH2 или C=O;
R е (C1-C6)алкил; (C1-C6)алкокси; амино; (C1C6)алкил-амино; диалкиламино, кадешто
секоја од алкилните групи е независно
(C1-C6)алкил;
(C0-C4)алкил-(C6-C10)арил,
опционално супституиран со еден или повеќе
(C1-C6)алкил, (C1-C6)алкокси или халоген;
5 до 10 член хетероарил, опционално
супституиран со еден или повеќе (C1-C6)
алкил; -NHR’; или (C0-C8)алкил-N(R”)2;
R’ е: (C1-C6)алкил;
(C0-C4)алкил-(C6-C10)арил,
опционално
супституиран со еден или повеќе:
(C1-C6)алкил, споменатиот алкил сам по
себе е опционално супституиран со еден
или повеќе халоген,
(C1-C6)алкокси, споменатиот алкокси сам по
себе е опционално супституиран со еден
или повеќе халоген,
(C1-C6)алкилен диокси, или
халоген; или
5 до 10 член хетероарил, опционално
супституиран со еден или повеќе (C1-C6)
алкил; и
секое појавување на R” е независно H,
(C2-C8)алкенил,
(C2-C8)
(C1-C8)алкил,
алкинил, бензил, (C6-C10)арил, 5 до 10 член
хетероарил, или (C0-C8)алкил-C(O)O-(C1-C8)
алкил.
Има уште 13 патентни барања.
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(51) A 61K 9/46, 9/20
(11)
903936
		
(13)
Т1
(21) 2011/107
(22) 13/04/2011
		
(45) 29/02/2012
(30) 533619 P 31/12/2003 US and
615665 P 04/10/2004 US
(96) 30/12/2004 EP04815716.8
(97) 16/02/2011 EP170868
(73) CIMA LABS INC.
10000 Valley View Road Eden Prairie,
MN 55344-9361, US
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) MOE, Derek;
AGARWAL, Vikas and
HABIB, Walid

903936

(54) ГЕНЕРАЛНО
ЛИНЕАРНА
ШУМЛИВА
ОРАЛНА ФЕНТАНИЛ ДОЗИРНА ФОРМА И
МЕТОДИ ЗА АДМИНИСТРИРАЊЕ
(57) 1. Дозирна форма која содржи: 90 до 880
микрограми фентанил, пресметани како
фентанил слободна база или еквивалентна
количина од негова сол,
шумлив пар
во количина од 5 до 85% од тежината
на дозирната форма, супстанција за pH
прилагодување во количина од 0.5 до 25% од
тежината на дозирната форма, скроб гликолат
во количина од 0.25 до 20% од тежината на
дозирната форма и манитол, наведената
дозирна форма е погодна за испорака на
наведениот фентанил низ оралната мукоза
на пациент преку букална, гингивална или
сублингвална администрација.
Има уште 19 патентни барања.
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(51) C 07K 5/078,
(11)
903935
A 61K 31/4709,
(13)
Т1
A 61P 31/14,
(22) 14/04/2011
C 07K 5/06
(45) 29/02/2012
(21) 2011/109		
(30) 05107066 29/07/2005 EP and
06101278 03/02/2006 EP
(96) 28/07/2006 EP06764263.7
(97) 26/01/2011 EP1913014
(73) Tibotec Pharmaceuticals and
MEDIVIR AB
Eastgate Village Eastgate Little Island, Co
Cork, IE and
Lunastigen 7 141 44 Huddinge, SE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) RABOISSON, Pierre, Jean-Marie, Bernard;
DE KOCK, Herman, Augustinus;
SIMMEN, Kenneth, Alan;
LINDSTROM, Mats Stefan;
NILSSON, Karl Magnus;
SAMUELSSON, Bengt Bertil;
ROSENQUIST, AAsa Annica Kristina;
KAHNBERG, Pia, Cecilia and
ANTONOV, Dmitry
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(54) МАКРОЦИКЛИЧНИ
ИНХИБИТОРИ
ХЕПАТИТИС Ц ВИРУС
(57) 1. Соединение кое ја има формулата
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НА

и негови N-оксиди, соли, и стереоизомери,
назначено со тоа што
испрекинатите
линии
претставуваат
евентуална двојна врска помеѓу атомите C7
и C8;
R1 е водород или C1-6алкил;
R2 е водород или C1-6алкил; и
n e 3, 4, 5, или 6.
Има уште 14 патентни барања.
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(51) C 07D 263/58,
(11)
903858
A 61K 31/42,
(13)
Т1
A 61P 25/16
(22) 15/04/2011
(21) 2011/114
(45) 29/02/2012
(30) 20030102573 18/08/2003 EP and
20030495708P 18/08/2003 US
(96) 18/08/2004 EP04766517.9
(97) 23/02/2011 EP1656358
(73) Abbott Healthcare Products B.V.
C.J. van Houtenlaan 36 1381 CP Weesp, NL
(74) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
бул. „Кочо Рацин” бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје
(72) ZWIER Klaas,;
KLEIN Gerrit,;
EIJGENDAAL Irene, and
TER HORST-VAN AMSTEL Maria, J.L.,

903858

(54) СТАБИЛЕН ПОЛИМОРФ НА МЕСИЛАТ НА
БИФЕПРУНОКС
(57) 1.
Кристалински
полиморф
од
7-[4-([1,1’-бифенил]-3-илметил)-1пиперазинил]-2(3H)-бензоксазолон
монометанесулфонат, изложен на шаблон
на дифракција на прав на ИКС-зраци кои
имаат карактеристични врвови изразени во
степени 2 θ на приближно 7.0, 9.3, 10.0, 12.5,
15.4, 16.7, 17.2, 17.4, 17.7, 18.7, 21.3, 22.2,
25.2, 27.2, 28.3, 28.8 и 30.1.
Има уште 27 патентни барања.

Patenti

Glasnik

(51) C 12N 15/82, 15/11
(11)
903925
		
(13)
Т1
(21) 2011/159
(22) 27/05/2011
		
(45) 29/02/2012
(30) USA 127735 03/08/1998 US and
USA 56767 08/04/1998 US
(96) 07/04/1999 EP99910592.7
(97) 27/04/2011 EP1068311
(73) Commonwealth Scientific and
Industrial Research Organisation
Limestone Avenue Campbell, ACT 2612, AU
(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПJЕ
бул. „Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8,
1000, Скопје
(72) WATERHOUSE, Peter, Michael;
WANG, Ming-Bo and
GRAHAM, Michael, Wayne
(54) ПОСТАПКИ И СРЕДСТВА ЗА ДОБИВАЊЕ
МОДИФИЦИРАНИ ФЕНОТИПОВИ
(57) 1. Постапка за редуцирање на фенотипска
експресија на нуклеинска киселина од
интерес, којашто може да биде експресирана
во еукариотска клетка, која што содржи
чекор на воведување внатре во наведената
клетка на химерична ДНА која што ги содржи
следните оперативно поврзани делови,
а) промотор, оперативен во наведената
еукариотска клетка;
б) регион на ДНА, којшто кога е
транскрибиран, произведува молекула на
РНА со нуклеотидна секвенција која што
содржи
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i. сенс нуклеотидна секвенца од најмалку
10 консекутивни нуклеотиди кои што
имаат помеѓу 75 и 100% идентичност на
секвенцата со најмалку дел од кодирачкиот
регион од наведената нуклеинска киселина
од инетерес; и
ii. антисенс нуклеотидна секвенца која
што вклучува најмалку 10 консекутивни
нуклеотиди, коишто имаат помеѓу 75%
до 100% идентичност на секвенцијата со
комплементот на наведените најмалку 10
консекутивни нуклеотиди од наведената
сенс нуклеотидна секвенца;
каде што РНА е способна за формирање на
вештачка спирална РНА структура со стебло
на РНА со двојна низа преку спарување на
базите помеѓу регионите со сенс и антисенс
нуклеотидни секвенци така што најмалку
наведените 10 консекутивни нуклеотиди
од сенс секвенцата ги спаруваат базите со
наведените 10 консекутивни нуклеотиди од
антисенс секвенцата; каде што наведената
нуклеинска киселина од интерес е ген
интегриран во геномот од наведената
екукариотска клетка,
и каде што наведената постапка не е
постапка за третирање на човечко или
животинско тело со хирургија или терапија,
или дијагностичка постапка практицирана
врз човечко или животинско тело.
Има уште 49 патентни барања.
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(51) C 07D 211/20,
(11)
903921
A 61K 31/451,
(13)
Т1
A 61P 25/04, 25/22,
(22) 30/05/2011
25/24, 25/28, 25/32,
(45) 29/02/2012
25/34, 25/36
(21) 2011/162		
(30) 00723 20/03/2007 DK;
00816 16/06/2006 DK and
805009 P 16/06/2006 US
(96) 15/06/2007 EP07764496.1
(97) 04/05/2011 EP2044020
(73) H. Lundbeck A/S
2500 Valby-Copenhagen, DK
(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) Bang-Andersen, Benny;
STENSBOL, Tine, Bryan;
FALDT, Andre;
MILLER, Silke and
LOPEZ DE DIEGO, Heidi

903921

(54) КРИСТАЛНИ
ФОРМИ
НА
4[2=4-МЕТИЛФЕНИЛСУЛФАНИЛ)-ФЕНИЛ]
ПИПЕРИДИН
СО
КОМБИНИРАН
СЕРОТОНИН
И
=ИНХИБИЦИЈА
НА
ПОВТОРНО ЗЕМАЊЕ НА ОРЕПИНЕФРИН
ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА НЕВРОПАТСКА
БОЛКА
(57) 1. Соединението кое е 4-[2-(4-метилфенилсулфанил)фенил]пиперидин

HBr дополнителна сол во кристална форма.
Има уште 14 патентни барања.
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(51) H 01R 4/24, 12/58
(11)
903951
		
(13)
Т1
(21) 2011/163
(22) 31/05/2011
		
(45) 29/02/2012
(30) 102005033998 21/07/2005 DE
(96) 17/07/2006 EP06762657.2
(97) 06/04/2011 EP1905217
(73) ADC GmbH
Beeskowdamm 3-11 14167 Berlin, DE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) KLEIN, Harald;
LOUWAGIE, Dominic, joseph and
MULLER, Manfred
(54) ИЗОЛИРАН
ЗАМЕНЛИВ
ПРИКЛУЧЕН
КОНЕКТОР И УРЕД ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ
И ТЕХНОЛОГИЈА НА ПОДАТОЦИ
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(57) 1. Изолиран заменлив приклучен конектор за
телекомуникации и технологија на податоци,
кој содржи куќиште и број на контактни
елементи, при што секој од контактните
елементи има изолиран заменлив контакт за
поврзување на жици и пин контакт за правење
контакт со печатена плоча, назначен со
тоа што барем едно издолжување (55) е
поставено помеѓу изолираниот заменлив
контакт (54) и пин контактот (53), два
закривени елементи (57) кои се закривени во
спротивна смисла, еден во однос на друг се
поставени на крајот на издолжувањето (55)
поврзани со пин контактот (53).
Има уште 13 патентни барања.
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(51) C 07C 249/08,
(11)
903922
A 61K 47/48,
(13)
Т1
C 07C 249/14, 251/54,
(22) 31/05/2011
C 07K 1/107, 14/61
(45) 29/02/2012
(21) 2011/164		
(30) 0734589 P 08/11/2005 US
(96) 08/11/2006 EP06837144.2
(97) 02/03/2011 EP1954710
(73) Ambrx, Inc.
10975 North Torrey Pines Road,
Suite 100 La Jolla CA 92037, US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) TIAN, Feng and
MIAO, Zhenwei
(54) КАТАЛИЗАТОРИ ЗА МОДИФИКАЦИЈА
НА НЕ-ПРИРОДНИ АМИНОКИСЕЛИНИ
И НЕ-ПРИРОДНИ АМИНОКИСЕЛИНСКИ
ПЕПТИДИ
(57) 1. Реакциона смеса којашто содржи
соединение коешто содржи ароматична
кетонска половина, соединение коешто
содржи
хидроксиламин
половина
и
катализатор избран од групата составена
од бифункционални ароматични амини,
оксоамински деривати и соединенија коишто
ја имаат следната структура:

903922

каде што Rx, Ry и Rz се избрани од групата
составена од Lx-H, Lx-алкил, Lx-арил, Lxхетероарил, Lx-алкенил, Lx-алкинил, Lxалкокси и Lx-алкиламин, кадешто Lx e врска,
C(=O), C(=NH), C(=NH)-NH, SO и SO2; и
кадешто бифункионалниот ароматичен амин
е избран од групата составена од:
Бифункционални ароматични амини

и кадешто оксоаминот е избран од групата
составена од:
Оксоамин деривати:

Има уште 20 патентни барања.

Patenti

Glasnik

(51) A 61K 6/00
(11)
903924
		
(13)
Т1
(21) 2011/165
(22) 01/06/2011
		
(45) 29/02/2012
(30) USP 499802 02/09/2003 US
(96) 02/09/2004 EP04783331.4
(97) 08/06/2011 EP1694271
(73) Merck Serono SA
Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH
(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПJЕ
бул. „Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8,
1000, Скопје
(72) BRONDYK, William, H.;
ARKINSTALL, Stephen, J.;
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JIANG, Xuliang;
GARONE, Louise, M.;
CAMPBELL, Robert, K.;
MCKENNA, Sean, D. and
TEPPER, Mark
(54) МУТАНТ НА ГЛИКОЗИЛАЦИЈА НА ФСХ
(57) 1. Рекомбинантен ФСХ, каде што алфа
подединицата на ФСХ ја содржи секвенцијата
од SEQ ID NO: 3 и каде што бета подединицата
на ФСХ ја содржи секвенцијата од SEQ ID
NO: 4.
Има уште 12 патентни барања.
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(51) C 07C 237/42,
(11)
903923
A 61K 31/16,
(13)
Т1
A 61P 3/10,
(22) 01/06/2011
C 07C 233/56,
(45) 29/02/2012
255/60, 317/32,
C 07D 211/26, 333/34
(21) 2011/166		
(30) EPA 02100078 29/01/2002 EP and
EPA 02100410 25/04/2002 EP
(96) 27/01/2003 EP03734697.0
(97) 25/05/2011 EP1470102
(73) Merck Serono SA
Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH
(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПJЕ
бул. „Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8,
1000, Скопје
(72) BOMBRUN, Agnes;
GONZALEZ, Jerome;
SWINNEN, Dominique;
GERBER, Patrick and
PITTET, Pierre-Andre
(54) СУПСТИТУИРАНИ ДЕРИВАТИ НА МЕТИЛЕН
АМИД КАКО МОДУЛАТОРИ НА ПРОТЕИН
ТИРОЗИН ФОСФАТАЗИ ( PTP)
(57) 1. Супституиран дериват на метилен амид од
формулата (I):

како и неговите геометриски изомери,
неговите оптички активни форми како
енантиомери, диастереомери и неговите
рацематни
форми,
како
и
негови
фармацевтски прифатливи соли, каде што

903923

R1 е избран од групата составена од (C1C12)алкил, (C2-C12)алкенил, (C2-C12)алкинил,
арил, хетероарил, (3-8-член)-циклоалкил или
хетероциклоалкил, (C1-C12)алкил-арил или
(C1-C12)алкил-хетероарил, (C2-C12)алкениларил или -хетероарил, (C2-C12)алкинил-арил
или -хетероарил;
R2a и R2b се секој независно еден од друг
избрани од групата која ги содржи или е
составена од H или (C1-C12)алкил;
Cy е:
а) тиенил или фенил група супституирана со
било кој од следните:
- фенил;
- оксадиазол група;
- 1 или 2 дела избрани од групата составeна
од -NH-CO-R3, -SO2-NR3R3’ или -CO-NR3R3’,
кај кои R3, R3’ се независно избрани од H и
(C1-C15)алкил;
б) фенил супституиран со B-R4, каде што B е
етинил група и R4 е (C1-C12)алкил фенил;
в) кога секој од R2a и R2b е H, и R1 е -CH2-A со
А кој што е фенил или тиенил, опционално
супституирани
со
цијано,
халоген,
метокси, хидроксил, фенокси, -NO2, или
трифлуорометил, тогаш тиенилот, фенилот
или бифенилот се супституирани со -SO2R3,
-CO-NR3R3’ каде што R3’ е H и R3 е или (C7C12)алкил или (C7-C15)алкил; или
г) кога секој од R2a и R2b е H, и R1 е избран
од групата составена од фенил, бензил,
фенетил, 1-метилбензил кои што можат
да бидат сусптитуирани со (C1-C6)алкил
група или циклоалкил група, тогаш фенил
или бифенил групата е супституирана со
дел избран од групата составена од -NHCO-R3, -CO-NH-R3, или оксадиазол група
супституирана со R3, каде што R3 е (C7-C15)
алкил.
Има уште 18 патентни барања.

Patenti

Glasnik

(51) A 61P 5/06,
(11)
903949
A 61K 38/09, 38/24, 9/16,
(13)
Т1
A 61P 15/00
(22) 01/06/2011
(21) 2011/169
(45) 29/02/2012
(30) 199484 29/06/2001 JP and
340993 06/11/2001 JP
(96) 28/06/2002 EP08003261.8
(97) 18/05/2011 EP1949936
(73) Takeda Pharmaceutical Company Limited
1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku,
Osaka , JP
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(72) Yamamoto, Kazumichi;
Yamada, Akiko and
Hata, Yoshio
(54) СОСТАВ
СО
КОНТРОЛИРАНО
ОСЛОБОДУВАЊЕ И ПОСТАПКА ЗА
ДОБИВАЊЕ
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(57) 1. Состав со контролирано ослободување
наменет за апликација со инјектирање,
назначен со тоа што содржи физиолошки
активна супстанција или нејзина сол и
полимер составен само од млечна киселина
или негова сол со средна молекулска тежина
од 15.000 до 30.000, каде што содржината на
полимерската фракција која има молекулска
тежина од 5.000 или помалку, изнесува 5%
тежински или помалку, при што физиолошки
активната супстанција или нејзината сол
е дериват на LH-RH, којшто е пептид со
формулата:
5-oxo-Pro-His-Trp-Ser-Tyr-Y-Leu-Arg-Pro-Z
каде што Y претставува DLeu, DAla, DTrp,
DSer(tBu), D2Nal или DHis(ImBzl), а Z
претставува NH-C2H5 или Gly-NH2, или негова
сол.
Има уште 4 патентни барања.
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(51) C 07C 227/40, 229/28
(11)
903950
		
(13)
Т1
(21) 2011/171
(22) 01/06/2011
		
(45) 29/02/2012
(30) MI20040579 25/03/2004 IT
(96) 21/03/2005 EP05729552.9
(97) 04/05/2011 EP1919856
(73) Zach System S.p.A.
20091 Bresso (Milano), IT
(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) NICOLI, Andrea;
GIOVANETTI, Roberto;
COTARCA, Livius;
VERZINI, Massimo and
SORIATO,Giorgio

903950

(54) ПРОЦЕС
ЗА
ПОДГОТОВКА
НА
ГАБАПЕНТИН
(57) 1. Процес за подготовка на габапентин
којшто опфаќа:
а. Хофмановата преработка намоноамид на
1,1-циклохександиацетска киселина;
б. Талог од габапентил со ацидификација
на смесата од реакцијата добиена со
споменатата преработка на pH компримиран
помеѓу 4 и 6.3 со органска или неорганска
киселина.
Има уште 8 патентни барања.

Patenti

Glasnik

(51) A 01N 45/02, 37/34,
(11)
903861
37/38, 43/36, 43/40,
(13)
Т1
43/54, 43/653, 43/84,
(22) 24/06/2011
43/90, 47/24,
(45) 29/02/2012
A 01P 3/00
(21) 2011/190		
(30) 0422401 08/10/2004 GB
(96) 06/10/2005 EP05798443.7
(97) 30/03/2011 EP1802198
(73) Syngenta Participations AG
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, CH
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) EHRENFREUND, Josef;
TOBLER, Hans;
WALTER, Harald;
CORSI, Camilla and
LAMBERTH, Clemens
(54) СИНЕРГИСТИЧКИ
ФУНГИЦИДНИ
СОСТАВИ
(57) 1. Метода за контролирање фитопатогени
габи на корисни растенија или материјал
за размножување на истите, која опфаќа
нанесување на комбинација од компоненти
А) и Б) во синергистички ефективна количина
на корисните растенија, нивниот центар или
материјалот за размножување на истите,
назначена со тоа што
компонента А) е соединение со формулата I
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и R2 е водород или C1-C6алкил; или таутомер
на такво соединение; и
компонента Б) е соединение одбрано
од групата составена од азоксистробин;
пикоксистробин;
ципроконазол;
дифеноконазол;
пропиконазол;
флудиоксонил; ципродинил; фенпропиморф;
фенпропидин; соединение со формулата
Ф-1

соединение со формулата Б-1

Хлороталонил,
Епоксиконазол
Протиоконазол.
Има уште 10 патентни барања.

и

каде што
R1 е дифлуорометил или трифлуорометил; Y
е -CHR2- или
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(51) B 65D 3/28, 25/20, 81/38
(11)
903859
		
(13)
Т1
(21) 2011/191
(22) 24/06/2011
		
(45) 29/02/2012
(30) 202006018406U 05/12/2006 DE
(96) 26/09/2007 EP07018949.3
(97) 20/04/2011 EP1930244
(73) SEDA S.p.A.
Corso Salvatore d’Amato 84
80022 Arzano-Napoli, IT
(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПJЕ
бул. „Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8,
1000, Скопје
(72) D’Amato, Gianfranco
(54) САД

903859

(57) 1. Повеќеслоен сад (1) којшто има еден
внатрешен ѕид (3), еден надворешен ѕид (2),
отвор (10) и дно (11), каде што надворешниот
ѕид (2) содржи претходно одреден дел од
ѕидот (4) кој може да се отстрани којшто
прикажува информација и којшто содржи
покус раб којшто го олеснува одвојувањето
на делот од ѕидот од страна на корисник за
да се откачи или отстрани истиот, назначен
со тоа што, работ е заоблен, внатрешниот
ѕид (3) и надворешниот ѕид (2) се одделени
еден од друг за да формираат помеѓу нив
изолационен простор за изолација и за
едноставно отстранување и ракување со
делот од ѕидот, каде што изолациониот
простор е исполнет со гас, и каде што делот
од ѕидот (4) како вградена компонента од
надворешниот ѕид (2) е картичка којашто
може да се отстранува, каде што најмалку
наведената картичка којашто може да се
отстранува е релативно цврста.
Има уште 19 патентни барања.

Patenti

Glasnik

(51) C 07D 487/08,

(11)

903863

A 61K 31/416, 31/551,

(13)

Т1

A 61P 25/00, 9/00,

(22) 24/06/2011

C 07D 519/00

(45) 29/02/2012

(21) 2011/192		
(30) 0400390 16/01/2004 FR
(96) 07/01/2005 EP05717375.9
(97) 27/04/2011 EP1709052
(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) GALLI, Frederic;
LECLERC, Odile and
LOCHEAD, Alistair
(54) ДЕРИВАТИ НА 1,4-ДИАЗАБИЦИКЛО 3.2.1
ОКТАНКАРБОКСАМИД, ПОСТАПКА ЗА
ДОБИВАЊЕ И НИВНА УПОТРЕБА ВО
ТЕРАПИЈАТА
(57) 1 Соединение во форма на чист енантиомер
или енантиомерна мешавина, претставено
со општата формула (I):

назначено со тоа што:
X претставува атом на азот или група со
општата формула C-R2;
P, Q, R и W, независно еден од друг,
претставуваат атом на азот или група со
општата формула C-R3;
R1 претставува атом на водород или (C1-C6)
алкилна група;
R2 претставува (C1-C6)алкилна група;
R3 претставува атом на водород или халоген,
или (C1-C6)алкилна, (C1-C6)алкокси, нитро,
амино, трифлуорометилна или цијано група,
или група со општата формула -NR4R5,
-NR4C(=O)R5, -NR4C(=O)NR5R6, -NR4C(=O)
OR5, NR4S(=O)2NR5R6, -OR5, -OC(=O)R5,
-OC(=O)OR5, -OC(=O)ONR4R5, -OC(=O)SR5,
-C(=O)OR5, C(=O)R5, -C(=O)NR4R5, SR5, -S(=O)
R5, -S(=O)2R5 или -S(=O)2NR4R6, или фенилна
група која може да биде супституирана со
Patenti
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една или повеќе групи одбрани од атоми на
халоген и (C1-C6)алкилна, (C1-C6)алкокси,
нитро, амино, трифлуорометилна или цијано
група, или групи со општата формула -NR4R5,
-NR4C(=O)R5, -NR4C(=O)NR5R6, -NR4C(=O)
OR5, NR4S(=O)2NR5R6, -OR5, -OC(=O)R5,
-OC(=O)OR5, -OC(=O)ONR4R5, -OC(=O)SR5,
-C(=O)OR5, -C(=O)NR4R5, SR5, -S(=O)R5,
-S(=O)2R5 или -S(=O)2NR4R6,
или
R3
претставува
група
одбрана
од прстенести системи на имидазол,
пиридин, пиридазин, пиримидин, пиразол,
пиразин, триазол, хинолин, изохинолин,
тетразол,
фуран,
тиофен,
тиазол,
изотиазол, оксазол, изоксазол, пирол,
тетрахидрохинолин, тетрахидроизохинолин,
индол,
бензимидазол,
бензофуран,
дихидробензофуран, цинолин, индазол,
фталазин, триазин, изоиндол, оксадиазол,
тиадиазол,
фуразан,
бензофуразан,
бензотиофен,
дихидробензотиофен,
бензотриазол, бензотиазол, бензизотиазол,
бензоксазол,
бензизоксазол,
хиназолин,
хиноксалин,
нафтиридин,
дихидрохинолин,
дихидроизохинолин,
фуропиридин,
дихидрофуропиридин,
пиролопиридин,
тиенопиридин,
дихидротиенопиридин,
имидазопиридин,
пиразолопиридин,
оксазолопиридин,
изоксазолопиридин,
тиазолопиридин,
изотиазолопиридин,
пиролопиримидин,
фуропиримидин, дихидрофуропиримидин,
тиенопиримидин, дихидротиенопиримидин,
имидазопиримидин,
пиразолопиримидин,
оксазолопиримидин, изоксазолопиримидин,
тиазолопиримидин, изотиазолопиримидин,
фуропиразин,
дихидрофуропиразин,
пиролопиразин,
тиенопиразин,
дихидротиенопиразин,
имидазопиразин,
пиразолопиразин,
оксазолопиразин,
изоксазолопиразин,
тиазолопиразин,
изотиазолопиразин,
фуропиридазин,
дихидрофуропиридазин, пиролопиридазин,
тиенопиридазин, дихидротиенопиридазин,
имидазопиридазин,
пиразолопиридазин,
оксазолопиридазин, изоксазолопиридазин,
тиазолопиридазин или изотиазолопиридазин,
R4, R5 и R6, независно еден од друг,
претставуваат атом на халоген или
праволиниска или разгранета (C1-C6)
алкилна, праволиниска или разгранета
(C2-C6)алкенилна или праволиниска или
разгранета (C2-C6)алкинилна група, или
(C3-C8)циклоалкилна, (C3-C8)циклоалкилна,
(C1-C3)алкилна, (C4-C8)циклоалкенилна или
фенилна група,
903863
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при што е можно групите со општа формула
NR4R5 и NR5R6, заедно со азотниот атом за кој
се прикачени, да формираат група одбрана
од азиридинил, азетидинил, пиролидинил,
пиперидинил,
азепинил,
пиперазинил,
морфолинил, тиоморфолинил, пиролинил,
индолинил, пиразолинил, пиразолидинил,
имидазолинил, 3H-индолил, хинуклидинил и
хинолизинил,

903863

во вид на база, солват или киселинска
адитивна сол.
Има уште 3 патентни барања.
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(51) A 61K 31/435,
(11)
903862
A 61P 11/00, 9/00,
(13)
Т1
C 07D 519/00
(22) 27/06/2011
(21) 2011/194
(45) 29/02/2012
(30) 0600317 13/01/2006 FR
(96) 12/01/2007 EP07717861.4
(97) 13/04/2011 EP2018165
(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) MAFFRAND, Jean-Pierre;
BONO, Francoise;
GUILLO, Nathalie;
FONS, Pierre;
OLSEN, Jacob-Alsboek and
ANNE-ARCHARD, Gilles
(54) ДИМЕРНИ
СОЕДИНЕНИЈА
КАКО
АГОНИСТИ НА РЕЦЕПТОРИТЕ НА FGF
(57) 1. Агонистички соединенија на рецепторите
на FGF, претставени со формулата:
M1-L-M2
каде што M1 и M2, кои може да бидат исти
или различни, се независно еден од друг
мономерна единица M, а L е поврзувачка
група која ги поврзува M1 и M2 ковалентно,
назначени со тоа, што наведената мономерна
единица е претставена со формулата M
дадена во продолжение:

каде што:
X е N или C-R2*,
A е радикал -CO-,
* го означува местото на поврзување на L,
и тоа прво, со мономерната единица M1 и
второ, со мономерната единица M2;
при што наведеното место на поврзување на
наведената мономерна единица M1 или M2
се наоѓа на еден од супституентите R, R1 или
R 2;
R е атом на водород, атом на халоген,
праволиниски или разгранет радикал на
алкил кој содржи од 1 до 5 јаглеродни атоми,
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радикал на хидроксил или радикал со
формулата:
● -CO2R5
● -CO-NR6R7
● -O-Alk
● -O-Alk-CO2R5
● -O-Alk-CO-NR6R7
● -O-Alk-NR6R7
● -O-Alk-Ph
● -NR6R7
● -NH-SO2-Alk
● -NH-CO-Alk, или
● -NH-CO2-Alk
каде што:
● R5 е атом на водород, праволиниски или
разгранет радикал на алкил кој содржи од
1 до 5 јаглеродни атоми или радикал на
бензил;
● R6 и R7, кои може да бидат исти или
различни, се независно еден од друг атом
на водород, праволиниски или разгранет
радикал на алкил кој содржи од 1 до 5
јаглеродни атоми или радикал на бензил;
● Alk е праволиниски или разгранет радикал
на алкил кој содржи од 1 до 5 јаглеродни
атоми или праволиниски или разгранет
радикал на алкилен кој содржи од 1 до 5
јаглеродни атоми;
● Ph е радикал на фенил кој може да биде
супституиран со еден или повеќе атоми на
халоген, со еден или повеќе радикали на
хидроксил, со еден или повеќе праволиниски
или разгранети радикали на алкокси кои
содржат од 1 до 5 јаглеродни атоми, или со
еден или повеќе радикали -COOR5;
R1 е атом на водород, атом на халоген,
радикал на хидроксил, радикал на цијано,
праволиниски или разгранет радикал на
алкил кој содржи од 1 до 5 јаглеродни атоми,
или радикал со формулата:
● -CO2R5
● -CO-NR6R7
● -CO-NH-Alk-CO2R5
● -CO-NH-Ph
● -O-Alk
● -O-Alk-CO2R5
● -O-Alk-CO-NR6R7
● -O-Alk-NR6R7
● -O-Alk-OR5
● -O-Alk-Ph
● -O-Ph
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● -NR6R7
● -NH-SO2-Alk
● -NH-CO-Alk
● -NH-CO-Alk-CO2R5
● -NH-CO-Alk-CO-NR6R7
● -NH-CO2-Alk
● -NH-CO-Ph, или
● радикал на арил или хетероарил, кој
содржи 5 или 6 атоми одбрани од C, N, O и S,
кој може да биде супституиран со еден или
повеќе атоми на халоген, со еден или повеќе
праволиниски или разгранети радикали
на алкил кои содржат од 1 до 5 јаглеродни
атоми, со еден или повеќе праволиниски или
разгранети радикали на алкокси кои содржат
од 1 до 5 јаглеродни атоми, или со еден или
повеќе радикали -CO2R5 или -CO-NR6R7,
каде што Alk, Ph, R5, R6 и R7 се како што е
дефинирано за групата R;
R2 е праволиниски или разгранет радикал на
алкил кој содржи од 1 до 5 јаглеродни атоми,
радикал на циклоалкил кој содржи од 3 до
6 јаглеродни атоми или радикал на фенил
кој може да биде супституиран со еден или
повеќе атоми на халоген, со еден или повеќе
радикали на карбоксил, со еден или повеќе
праволиниски или разгранети радикали на
алкокси кои содржат од 1 до 5 јаглеродни
атоми, со еден или повеќе радикали на
хидроксил, со еден или повеќе радикали
на бензилокси, или со еден или повеќе
радикали на алкоксикарбонил кои содржат
од 2 до 6 јаглеродни атоми;
R3 и R4 се, независно еден од друг, атом на
водород, радикал на хидроксил, радикал на
амино, радикал на нитро или радикал со
формулата:
● -CO2R5
● -CO-NR6R7
● -CO-NHOH
● -O-Alk
● -O-Alk-NR6R7
● -O-Alk-CO-NR6R7
● -NHOH
● -NR6R7
● -N(R8)-CO-Alk
● -N(R8)-CO-CF3
● -N(R8)-CO-Ph
● -N(R8)-CO2-Alk
● -N(R6)-SO2-Alk
● -N(R8)-CO-Alk-NR6R7
● -N(R8)-SO2-Alk-NR6R7, или
903862

● -NH-Alk-R6R7,
каде што R8 е атом на водород или радикал
-Alk-COOR5, а Alk, R5, R6 и R7 се како што е
дефинирано во однос на групата R;
или пак R3 и R4, заедно со јаглеродниот атом
на фенилниот прстен за кој тие се прикачени,
формираат шестчлен прстен кој содржи атом
на азот и уште еден хетероатом, на пример,
кислород; и
L е:
праволиниски или разгранет радикал на
алкилен кој содржи од 2 до 25 јаглеродни
атоми, праволиниски или разгранет радикал
на алкенил кој содржи од 2 до 25 јаглеродни
атоми, или праволиниска или разгранета
алкинилна група која содржи од 2 до 25
јаглеродни атоми;
или радикал одбран од следните формули:

каде што:
* го означува атомот за поврзување на L
со мономерната единица M врз еден од
супституентите R, R1 или R2;
Patenti

Glasnik

Z е врска или радикал на карбонил или
праволиниски, разгранет или цикличен
радикал на алкилен кој содржи од 1 до
6 јаглеродни атоми, кој може да биде
супституиран со 1 или 2 радикали на
карбонил, или пак радикал:
● -[CH2]s-[-CH-(CH2)q-OR3]-[CH2]s● -[CH2]s-[-CH-(CH2)q-NR3’R4’]-[CH2]s● -[CH2-CH2-O]t-CH2-CH2● фенил или алкилфенилалкил, при
што фенилната група може да биде
супституирана со еден или повеќе радикали
на алкокси кои содржат од 1 до 5 јаглеродни
атоми, или
● хетероарил или алкилхетероарилалкил,
при што хетероарилната група може да биде
супституирана со еден или повеќе радикали
на алкокси кои содржат од 1 до 5 јаглеродни
атоми,
n е цел број од 1 до 7,
m и m’ може да бидат исти или различни и се
цел број од 0 до 8,
p е цел број од 0 до 11,
r е цел број од 1 до 11,
q е цел број од 0 до 5,
s е цел број од 0 до 5,
t е цел број од 0 до 5,
x е цел број од 1 до 5,
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при што m, m’, n, p, r, s, t и x се такви што
бројот на врски на поврзувачката група L не
е поголем од 25,
R1’ и R1”, кои може да бидат исти или различни,
се атом на водород, или праволиниски или
разгранет радикал на алкил кој содржи од 1
до 5 јаглеродни атоми,
R2’ и R2”, кои може да бидат исти или
различни, се атом на водород, праволиниски
или разгранет радикал на алкил кој содржи
од 1 до 5 јаглеродни атоми, радикал на
бензил или сулфатна група,
при што е можно R1’ и R1” и, исто така,
R2’ и R2”, да бидат поврзани така што ќе
формираат прстен,
R3’ и R4’, кои може да бидат исти или различни,
се независно еден од друг атом на водород,
праволиниски или разгранет радикал на
алкил кој содржи од 1 до 5 јаглеродни атоми,
радикал на бензил или сулфатна група;
R5’ е праволиниски или разгранет радикал на
алкил кој содржи од 1 до 5 јаглеродни атоми,
во вид на база или киселинска или базна
адитивна сол, како и во вид на хидрат или
солват.
Има уште 16 патентни барања.
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(51) C 07D 209/08,
(11)
903955
A 61K 31/404, 31/454,
(13)
Т1
A 61P 25/00,
(22) 29/06/2011
C 07D 209/30, 401/12
(45) 29/02/2012
(21) 2011/195		
(30) 09402007 03/05/2007 CH
(96) 15/04/2008 EP08763731.0
(97) 22/06/2011 EP2155674
(73) Suven Life Sciences Limited
Serene Chambers, Road No.7, Banjara Hills
Hyderabad 500 034 (Andra Pradesh), IN
(74) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ
Ул. ‘’Илинденска’’ 2/ 13, 1400, Велес
(72) JASTI, Venkateswarlu;
KAMBHAMPATI, Rama, Sastri;
VISHWAKARMA, Santosh;
NIROGI, Ramakrishna;
SHINDE, Anil, Karbhari;
DAULATABAD, Anand, Vijaykumar;
DWARAMPUDI, Adi, Reddy and
KANDIKERE, Nagaraj, Vishwottam
(54) СОЕДИНЕНИЈА
НА
АМИНОАЛКОКСИ
АРИЛ СУЛФОНАМИД И НИВНА УПОТРЕБА
КАКО 5-НТ6 ЛИГАНДИ

903955

(57) 1. Соединението со формула (I)

назначено со тоа што R1 претставува
водород, хидроксил, халоген, (C1-C3)алкил
тио, (C1-C3) алкил, хало(C1-C3)алкил, (C1-C3)
алкокси, хало(C1-C3)алкокси, цикло(C3-C6)
алкил, цикло(C3-C6)алкокси или цикло
алкил(C3-C6)алкокси;
R1, R2, R3 и R4 може да бидат исти или
различни и секој независно да претставува
водород, халоген, (C1-C3)алкил, хало(C1-C3)
алкил, (C1-C3)алкокси, хало(C1-C3)алкокси
или цикло алкил(C3-C6)алкокси;
„n” претставува 0 до 4 ;
„p” претставува 0 до 6 ;
„q” претставува 0 до 4 .
Има уште 9 патентни барања.
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(51) A 61K 31/445, 31/4412,
(11)
903954
A 61P 25/28
(13)
Т1
(21) 2011/196
(22) 29/06/2011
		
(45) 29/02/2012
(30) 667665 P 04/04/2005 US and
689519 P 13/06/2005 US
(96) 04/04/2006 EP06740387.3
(97) 08/06/2011 EP1871368
(73) Eisai R&D Management Co., Ltd.
6-10, Koishikawa 4-chome, Bunkyo-ku,
Tokyo 112-8088, JP
(74) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ
Ул. ‘’Илинденска’’ 2/ 13, 1400, Велес
(72) GRAY, Julian, A.;
YOSHIHARU, Yamanishi;
NOBUYUKI, Mori and
FIELDS, Scott
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(54) СОЕДИНЕНИЈА НА ДИХИДРОПИРИДИН
ЗА НЕУРОДЕГЕНЕРАТИВНИ БОЛЕСТИ И
СЛАБОУМНОСТ
(57) 1. Соединение кое се користи во комбинација
со донепезил или фармацевтски прифатлива
сол при третман на пациентите со (i)
Алцхајмерова болест или (ii) слабоумност
или едно или повеќе когнитивни оштетувања
кај пациентот; назначено со тоа што
соединението е 3-(2-цијанофенил) - 5 (2-пиридил) - фенил - 1, 2 - дихидропиридин
- он, негова фармацевтски прифатлива
сол, негов хидрат или хидрат на неговата
фармацевтски прифатлива сол.
Има уште 7 патентни барања.
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(51) C 12N 15/62,
(11)
903864
A 61K 38/17, 47/48,
(13)
Т1
C 07K 14/47, 14/71
(22) 30/06/2011
(21) 2011/198
(45) 29/02/2012
(30) 06291824 28/11/2006 EP and
07290042 11/01/2007 EP
(96) 28/11/2007 EP07866627.8
(97) 11/05/2011 EP2092069
(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) NESBIT, Mark;
CAMERON, Beatrice;
BLANCHE, Francis;
SORDELLO, Sylvie;
NICOLAZZI, Celine and
TROMBE, Marc

903864

(54) МОДИФИЦИРАНИ
РАСТВОРЛИВИ
СПОЕВИ НА FC НА РЕЦЕПТОРОТ НА FGF
СО ПОДОБРЕНА БИОЛОШКА АКТИВНОСТ
(57) 1. Модифициран растворлив спој на Fc на
рецепторот на FGF кој опфаќа спојување
на растворлив фрагмент или област
на рецептор на FGF со регион на Fc на
имуноглобулин, назначен со тоа што
просечниот број на сиалинска киселина на
N-гликан на рецепторската средина на FGF
е 0,9 или повеќе.
Има уште 38 патентни барања.
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(51) A 61K 31/662,
(11)
903860
31/7076, 47/48,
(13)
Т1
A 61P 31/18,
(22) 30/06/2011
C 07H 19/16
(45) 29/02/2012
(21) 2011/199		
(30) 591811P 27/07/2004 US
(96) 26/07/2005 EP05857701.6
(97) 13/04/2011 EP1778251
(73) GILEAD SCIENCES, INC.
333 Lakeside Drive Foster City,
California 94404, US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) LIN, Kuei-Ying;
MACKMAN, Richard, L.;
ZHANG, Lijun;
BOOJAMRA, Constantine, G.;
MARKEVITCH, David, Y.;
PETRAKOVSKY, Oleg, V. and
RAY, Adrian, S.
(54) КОЊУГАТИ НА НУКЛЕОЗИД ФОСФОНАТ
КАКО АНТИ ХИВ АГЕНСИ
(57) 1. Соединение со следнава формула
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каде што Ala претставува L-аланин,
Phe претставува L- фенилаланин, Met
претставува L-метионин, ABA претставува
(S)-2-аминобутанска
киселина,
Pro
претставува L-пролине, CHA претставува
2-амино-3-(S)циклохексилпропанск а
киселина, Gly претставува глицин;
R1 или R2 карбоксилни аминокиселински
групи се естерифицирани како што е
означено во естер колоните, кадешто
cPent е циклопентан естер; Et е етил естер,
3-фуран-4H е (R) тетрахидрофуран-3-ил
естер; cBut е циклобутан естер; sBu(S) е
(S) е секбутил естер; sBu(R) е (R) секбутил
естер; iBu е изобутил естер; CH2cPr е
метилциклопропан естер, nBu е n-бутил
естер; CH2cBu е метилциклобутан естер;
3-пент е 3-пентил естер; nPent е nпентил
естер; iPr е изопропил естер, nPr е nпропил
естер ; алил е алил естер; Me е метил естер;
Bn е бензил естер; и
каде што A или B во загради означува еден
стереоизомер на фосфор, со барем поларен
изомер означен како (A) и по поларен како
(B),
или негова фармацевтски прифатлива сол
или солват.
Има уште 11 патентни барања.

каде што R1 и R2 се избрани од следнава
табела:
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(51) C 07D 211/76,
(11)
903956
A 61K 31/45,
(13)
Т1
31/506, 31/5377,
(22) 06/07/2011
A 61P 7/02,
(45) 29/02/2012
C 07D 401/04,
403/04, 413/04, 417/04
(21) 2011/201		
(30) 2004152000 21/05/2004 JP
(96) 20/05/2005 EP05743594.3
(97) 22/06/2011 EP1748985
(73) Takeda Pharmaceutical Company Limited
1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osakashi, Osaka 541-0045, JP
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(72) KUBO, K., and
IMAEDA, Y.,
(54) ЦИКЛИЧНИ
ДЕРИВАТИ
НА
АМИД,
НИВНО ДОБИВАЊЕ И УПОТРЕБА КАКО
АНТИТРОМБИНСКИ СРЕДСТВА
(57) 1. Соединение одбрано од наведените:
- 4-(1-{(2S)-3-[(6-хлоронафтален-2и л ) с ул ф о н и л ] - 2 - х и д р о к с и п р о п а н о и л }
пиперидин-4-ил)морфолин-3-он, или негова
сол;

903956

- 1-(4-{(2S)-3-[(6-хл оронафтален-2и л ) с ул ф о н и л ] - 2 - х и д р о к с и п р о п а н о и л }
пиперазин-1-ил)пиперидин-2-он, или негова
сол;
- 1-(1-{(2S)-3-[(6-хл оронафтален-2и л ) с ул ф о н и л ] - 2 - х и д р о к с и п р о п а н о и л }
пиперидин-4-ил)тетрахидропиримидин2(1H)-он, или негова сол;
- 1-(4-{(2S)-3-[(6-хл оронафтален-2и л ) с ул ф о н и л ] - 2 - х и д р о к с и п р о п а н о и л }
пиперазин-1-ил)тетрахидропиримидин2(1H)-он, или негова сол;
- 1-(1-{3-[(6-хлоронафтален-2-ил)
сулфонил]пропаноил}пиперазин-4-ил)
тетрахидропиримидин-2(1H)-он, или негова
сол;
- (2S)-3-[(6-хлоронафтален-2-ил)
сулфонил]-1-(2-имино-1,4’-бипиперидин-1’ил)-1-оксопропан-2-ол, или негова сол;
- 1 ’ - { ( 2 S ) - 3 - [ ( 6 - х л о р о н а фта л е н - 2 - и л )
сулфонил]-2-хидроксипропаноил}-1,4’бипиперидин-2-он, или негова сол; и
- 2-(1-{(2S)-3-[(6-хл оронафтален-2и л ) с ул ф о н и л ] - 2 - х и д р о к с и п р о п а н о и л }
пиперидин-4-ил)изоиндолин-1-он,
или
негова сол.
Има уште 8 патентни барања.
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(51) A 61K 31/4015,
(11)
903957
A 61P 25/00, 25/28, 9/10
(13)
Т1
(21) 2011/202
(22) 06/07/2011
		
(45) 29/02/2012
(30) 2006109678 28/03/2006 RU
(96) 27/02/2007 EP07747831.1
(97) 04/05/2011 EP2011497
(73) Akhapkina, Valentina Ivanovna
ul.5-aya Parkovaya, 33-24
105264 Moscow, RU
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) VORONINA, Tatiana Aleksandrovna and
AKHAPKIN, Roman Vitalevich
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(54) ФЕНОТРОПИЛ ЗА ПРОФИЛАКСА И
ТРЕТМАН НА ХЕМОРАГИЧЕН УДАР И
АКУТНА ФАЗА НА ИСХЕМИЧЕН УДАР
(57) 1. Употребата на N-карбомоил-метил-4фенил-2-пиролидон за производство на
медикамент за профилакса и третман
на хеморагичен удар и акутна фаза на
исхемичен удар.
Има уште 1 патентни барања.
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(51) E 04H 12/08,
(11)
903934
E 01F 9/018
(13)
Т1
(21) 2011/204
(22) 07/07/2011
		
(45) 29/02/2012
(30) 00300 15/06/2007 BE
(96) 31/03/2008 EP08749508.1
(97) 13/04/2011 EP2167761
(73) Safety Product
Beverlosesteenweg 100 3580 Beringen, BE
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. „Народен Фронт” 21/4-5 1000 Скопје
(72) GOOSSENS, Urbanus, Paul, Marguerite;
MAES, Albert;
LIEVENS, Anja and
WILLEMS, Carolien
(54) УЛИЧЕН СТОЛБ И МЕТОДИ ЗА НЕГОВО
ПОСТАВУВАЊЕ

903934

(57) 1. Уличен столб (1) кој во основата се
простира вдолж продолжениот правец (8) и
кој ги опфаќа и шупливото цилиндрично тело
(6) кое се простира околу продолжениот
правец (8) и вдолж правецот на обемот
(9), каде што шупливото цилиндрично тело
(6) опфаќа најмалку еден преклоп (2) на
првиот и вториот раб (3, 4) на ѕидот (7) кој го
формира шупливото цилиндрично тело (6),
при што шупливото цилиндрично тело (6) ги
опфаќа и средствата (5) за причврстување
за спојување на првиот и вториот раб (3,
4), каде што преклопот (2) има должина
(10) која се протега во основата паралелно
со правецот по должина (8) и ширина (11)
која се протега во основата вдолж правецот
на обемот (9), специфичен по тоа што
страничниот ѕид (7) и средствата (5) за
прицврстување се така изведени што се
разделуваат вдолж преклопот (2) со кршење
на средствата (5) за прицврстување со удар
во местото (15) удар на уличниот столб (1),
при што на местото (15) на удар е изведено
шупливо цилиндрично тело (6).
Има уште 15 патентни барања.
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(51) C 08J 11/14, 11/24
(11)
903933
		
(13)
Т1
(21) 2011/205
(22) 07/07/2011
		
(45) 29/02/2012
(30) 2426253 22/04/2003 CA
(96) 18/09/2003 EP03747773.4
(97) 29/06/2011 EP1618140
(73) Harrison, Brian, H. and Hooper, Hurdon, A.
193 Knudson Drive Kanata, Ontario K2K 2C2,
CA and 137 Carriage Hill Drive Fredericton,
New Brunswick E3E 1A4, CA
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. „Народен Фронт” 21/4-5 1000 Скопје
(72) Harrison, Brian, H. and
Hooper, Hurdon, A.
(54) РЕДУКЦИЈА НА ГУМА
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(57) 1. Метода за редуцирање вулканизирана
гума, вулканизираната гума е присутна
во реактор, метод кој ги содржи следните
чекори:
Истиснување на воздухот од реакторот;
греење на гумата, при што гумата содржи и
синтетска гума, во присуство на растворувач,
при што растворувачот вклучува вода на
температура под критичната температура на
растворувачот;
обезбедување притисок кој е барем еднаков
на сатурираниот притисок на испарување на
растворувачот на температурата; и
одржување на температурата и притисокот
за време доволно за девулканизирање на
гумата и добивање производ на реакцијата
кој примарно е во цврста состојба и вклучува
гумен хидројаглерод.
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(51) A 01N 43/56
(11)
903932
		
(13)
Т1
(21) 2011/206
(22) 08/07/2011
		
(45) 29/02/2012
(30) 07008370 25/04/2007 EP
(96) 23/04/2008 EP10157582.7
(97) 25/05/2011 EP2193717
(73) Syngenta Participations AG
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel , CH
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) Tobler, Hans;
Walter, Harald and
Haas, Ulrich Johannes
(54) ФУНГИЦИДНИ СОСТАВИ

903932

(57) 1. Состав погоден за контрола на заболувања
предизвикани од фитопатогени кој содржи

(А) соединение со формулата I
назначен со тоа што R1 e дифлуорометил
или трифлуорометил и X е хлоро, флуоро
или бромо; и
(Б) соединението мандипропамид.
Има уште 11 патентни барања.
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(51) C 07D 231/40,
(11)
903931
A 61K 31/415,
(13)
Т1
A 61P 35/00,
(22) 08/07/2011
C 07D 401/06, 401/12,
(45) 29/02/2012
401/14, 403/12, 405/06,
409/12, 413/12,
471/04, 487/04
(21) 2011/207		
(30) 871190 P 21/12/2006 US and
985542 P 05/11/2007 US
(96) 20/12/2007 EP07848646.1
(97) 25/05/2011 EP2125748
(73) AstraZeneca AB
151 85 Sodertalje , SE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) FOOTE, Kevin Michael;
THEOCLITOU, Maria-Elena;
THOMAS, Andrew Peter and
BUTTAR, David
(54) АЦИЛАМИНОПИРАЗОЛИ
КАКО
FGFR
ИНХИБИТОРИ
(57) 1. Соединение со формулата (I):

или фармацевтски прифатлива сол на истото
назначено со тоа што
прстен A претставува 5- или 6-члена
ароматска група што евентуално содржи
барем еден прстенест хетероатом одбран од
азот, кислород и сулфур;
прстен B претставува 5- или 6-члена
ароматска група што евентуално содржи
барем еден прстенест хетероатом одбран од
азот, кислород и сулфур;
R1 секое независно претставува
халоген,
хидроксил група,
циано група,
C1-C3алкил група евентуално супституирана
од еден или повеќе супституенти одбрани
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C3-циклоалкил,
C 1од
C1-C3алкокси,
C3алкилтио, -NR4R5 (секое од истите може
евентуално да е супституирано од еден или
повеќе супституенти одбрани од халоген,
C1-C3алкил, C1-C3алкокси, C1-C3алкилтио,
амино (-NH2), моно- и ди-C1-C3алкиламино,
хидроксил и трифлуорометил), халоген и
хидроксил,
група
евентуално
C3-5циклоалкил
супституирана од еден или повеќе
супституенти одбрани од C1-C3алкил, C1C3алкокси, C3-циклоалкил, C1-C3алкилтио,
-NR6R7 (секое од истите може евентуално
да е супституирано од еден или повеќе
супституенти одбрани од халоген, C1C3алкил,
C1-C3алкокси,
C1-C3алкилтио,
амино (-NH2), моно- и ди-C1-C3алкиламино,
хидроксил и трифлуорометил), халоген и
хидроксил,
C2-C3алкенил
група
евентуално
супституирана од еден или повеќе
супституенти одбрани од C1-C3алкокси, C3циклоалкил, C1-C3алкилтио, -NR8R9 (секое од
истите може евентуално да е супституирано
од еден или повеќе супституенти одбрани
од халоген, C1-C3алкил, C1-C3алкокси,
C1-C3алкилтио,
амино
(-NH2),
монои
ди-C1-C3алкиламино,
хидроксил
и
трифлуорометил), халоген и хидроксил,
фенил група евентуално супституирана
од еден или повеќе супституенти одбрани
C3-циклоалкил,
C 1од
C1-C3алкокси,
C3алкилтио, -NR10R11 (секое од истите може
евентуално да е супституирано од еден или
повеќе супституенти одбрани од халоген,
C1-C3алкил, C1-C3алкокси, C1-C3алкилтио,
амино (-NH2), моно- и ди-C1-C3алкиламино,
хидроксил и трифлуорометил), халоген и
хидроксил,
4до
6-члена
хетероциклил
група
евентуално супституирана од еден или
повеќе супституенти одбрани од C1C3алкил, C1-C3алкокси, C3-циклоалкил, C1C3алкилтио, -NR12R13 (секое од истите може
евентуално да е супституирано од еден или
повеќе супституенти одбрани од халоген,
C1-C3алкил, C1-C3алкокси, C1-C3алкилтио,
амино (-NH2), моно- и ди-C1-C3алкиламино,
хидроксил и трифлуорометил), халоген и
хидроксил,
C1-C3алкокси
група
евентуално
супституирана од еден или повеќе
супституенти одбрани од C1-C3алкокси, C3циклоалкил, -NR14R15, (секое од истите може
евентуално да е супституирано од еден или
повеќе супституенти одбрани од халоген,
C1-C3алкил, C1-C3алкокси, C1-C3алкилтио,
903931
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амино (-NH2), моно- и ди-C1-C3алкиламино,
хидроксил и трифлуорометил), халоген и
хидроксил,
-NR16R17 група,
-OCOR18 група,
-CO2R19 група,
-CONR20R21 група,
-NR22COR23 група,
-NR24CO2R25 група.
-OSO2R26 група,
или два соседни R1 групи заедно со атомите
на кои тие се прикачени формираат 4- до
7-член карбоциклил или хетероциклил
прстен евентуално супституиран од еден
или повеќе супституенти одбрани од C1C3алкил, C1-C3алкокси, C3-циклоалкил, C1C3алкилтио, -NR27R28 (секое од истите може
евентуално да е супституирано од еден или
повеќе супституенти одбрани од халоген,
C1-C3алкил, C1-C3алкокси, C1-C3алкилтио,
амино (-NH2), моно- и ди-C1-C3алкиламино,
хидроксил и трифлуорометил), халоген и
хидроксил;
R2 секое независно претставува хидроксил
група,
халоген,
циано група,
-CO2R29 група,
-CONR30R31 група,
-NR32COR33 група,
-NR34CO2R35 група,
-NR36R37 група,
-SO2R38 група,
-SO2NR39R40 група,
-NR41SO2R42 група,
C1-C6алкил група евентуално супституирана
од еден или повеќе супституенти одбрани
од C1-C6алкокси, C3-C6циклоалкил, C1C6алкилтио, -NR43R44, (секое од истите може
евентуално да е супституирано од еден или
повеќе супституенти одбрани од халоген,
C1-C3алкил, C1-C3алкокси, C1-C3алкилтио,
C3-C6циклоалкил, амино (-NH2), моно-и
ди-C1-C3алкиламино,
циано,
хидроксил
трифлуорометил и 4- до 7-члена хетероциклил
група евентуално супституирана од еден или
повеќе супституенти одбрани од халоген,
C1-C3алкил, C1-C3алкокси, C1-C3алкилтио,
C3-C6циклоалкил, амино (-NH2), моно- и
ди-C1-C3алкиламино, циано, хидроксил,
трифлуорометил), халоген, хидроксил, и 4до 7-члена хетероциклил група евентуално
кондензирана 4- до 7-члена карбоциклил
903931

или
хетероциклил
група
евентуално
супституиран
од
еден
или
повеќе
супституенти одбрани од C1-C6алкил, C1C6алкокси, C3-C6циклоалкил, C1-C6алкилтио,
-NR45R46, -CO2R47 (секое од истите може
евентуално да е супституирано од еден или
повеќе супституенти одбрани од халоген,
C1-C3алкил, C1-C3алкокси, C1-C3алкилтио,
амино (-NH2), моно- и ди-C1-C3алкиламино,
хидроксил и трифлуорометил), циано,
халоген и хидроксил,
C3-C6циклоалкил
група
евентуално
супституирана од еден или повеќе
супституенти одбрани од C1-C6алкил, C1C6алкокси, C3-C6циклоалкил, C1-C6алкилтио,
-NR48R49 (секое од истите може евентуално
да е супституирано од еден или повеќе
супституенти одбрани од халоген, C1C3алкил,
C1-C3алкокси,
C1-C3алкилтио,
амино (-NH2), моно- и ди-C1-C3алкиламино,
хидроксил и трифлуорометил), халоген,
хидроксил, и 4- до 7-члена хетероциклил
група евентуално супституирана од еден
или повеќе супституенти одбрани од C1C6алкил, C1-C6алкокси, C3-C6циклоалкил, C1C6алкилтио, -NR50R51 (секое од истите може
евентуално да е супституирано од еден или
повеќе супституенти одбрани од халоген,
C1-C3алкил, C1-C3алкокси, C1-C3алкилтио,
амино (-NH2), моно- и ди-C1-C3алкиламино,
хидроксил и трифлуорометил), халоген и
хидроксил,
C2-C6алкенил
група
евентуално
супституирана од еден или повеќе
супституенти одбрани од C1-C6алкокси,
C3-C6циклоалкил, C1-C6алкилтио, -NR52R53,
(секое од истите може евентуално да
е супституирано од еден или повеќе
супституенти одбрани од халоген, C1C3алкил,
C1-C3алкокси,
C1-C3алкилтио,
амино (-NH2), моно- и ди-C1-C3алкиламино,
хидроксил и трифлуорометил), халоген,
хидроксил, и 4- до 7-члена хетероциклил
група евентуално супституирана од еден
или повеќе супституенти одбрани од C1C6алкил, C1-C6алкокси, C3-C6циклоалкил, C1C6алкилтио, NR54R55 (секое од истите може
евентуално да е супституирано од еден или
повеќе супституенти одбрани од халоген,
C1-C3алкил, C1-C3алкокси, C1-C3алкилтио,
амино (-NH2), моно- и ди-C1-C3алкиламино,
хидроксил и трифлуорометил), халоген и
хидроксил,
4до
7-члена
хетероциклил
група
евентуално кондензирана до 4- до 7-члена
карбоциклил или хетероциклил група и
евентуално супституирана од еден или
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повеќе супституенти одбрани од C1-C6алкил,
C2-C6алкенил, C2-C6алкинил, C1-C6алкокси,
C1-C6алкилкарбонил,
C3-C6циклоалкил,
C1-C6алкилтио, -NR56R57, SO2R58 (секое од
истите може евентуално да е супституирано
од еден или повеќе супституенти одбрани
од халоген, циано, C1-C3алкил, C1C3алкокси, C1-C3алкилтио, амино (-NH2),
моно- и ди-C1-C3алкиламино, хидроксил и
трифлуорометил), халоген, оксо, хидроксил
и 4- до 7- члена хетероциклил група
евентуално супституирана од еден или повеќе
супституенти одбрани од C1-C6алкил, C1C6алкокси, C3-C6циклоалкил, C1-C6алкилтио,
-NR59R60, -SO2R61 (секое од истите може
евентуално да е супституирано од еден или
повеќе супституенти одбрани од халоген,
C1-C3алкил, C1-C3алкокси, C1-C3алкилтио,
амино (-NH2), моно- и ди-C1-C3алкиламино,
хидроксил и трифлуорометил), халоген и
хидроксил,
C1-C6алкокси
група
евентуално
супституирана од еден или повеќе
супституенти одбрани од C1-C6алкокси, C3C6циклоалкил, -NR62R63 (секое од истите
може евентуално да е супституирано од
еден или повеќе супституенти одбрани
од халоген, C1-C3алкил, C1-C3алкокси,
амино (-NH2), моно- и ди-C1-C3алкиламино,
хидроксил и трифлуорометил), халоген,
хидроксил и 4- до 7- члена хетероциклил
група евентуално супституирана од еден
или повеќе супституенти одбрани од C1C6алкил, C1-C6алкокси, C3-C6циклоалкил, C1C6алкилтио, -NR64R65 (секое од истите може
евентуално да е супституирано од еден или
повеќе супституенти одбрани од халоген,
C1-C3алкил, C1-C3алкокси, C1-C3алкилтио,
амино (-NH2), моно- и ди-C1-C3алкиламино,
хидроксил и трифлуорометил), халоген и
хидроксил,
или две соседни R2 групи заедно со атомите
на кој тие се прикачени формираат 4- до
7- член карбоциклил или хетероциклил
прстен евентуално супституиран од еден
или повеќе супституенти одбрани од C1C3алкил, C1-C3алкокси, C3-циклоалкил, C1C3алкилтио, -NR66R67 (секое од истите може
евентуално да е супституирано од еден или
повеќе супституенти одбрани од халоген,
C1-C3алкил, C1-C3алкокси, C1-C3алкилтио,
амино (-NH2), моно- и ди-C1-C3алкиламино,
хидроксил и трифлуорометил), халоген и
хидроксил;
R3 претставува водород,
C1-C3алкил група евентуално супституирана
од еден или повеќе супституенти одбрани
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од
C1-C3алкокси,
C3-циклоалкил,
C 1C3алкилтио, -NR68R69 (секое од истите може
евентуално да е супституирано од еден или
повеќе супституенти одбрани од халоген,
C1-C3алкил, C1-C3алкокси, C1-C3алкилтио,
амино (-NH2), моно- и ди-C1-C3алкиламино,
хидроксил и трифлуорометил), халоген и
хидроксил;
a е 0, 1, 2, 3 или 4;
b е 0, 1, 2, 3 или 4;
R4 и R5 секое независно претставува
водород, C1-C4алкил или C3-C6циклоалкил,
или R4 и R5 заедно со азотниот атом на кој
тие се прикачени формираат 4- до 6-член
заситен хетероцикл;
R6 и R7 секое независно претставува
водород, C1-C4алкил или C3-C6циклоалкил,
или R6 и R7 заедно со азотниот атом на кој
тие се прикачени формираат 4- до 6-член
заситен хетероцикл;
R8 и R9 секое независно претставува
водород, C1-C4алкил или C3-C6циклоалкил,
или R8 и R9 заедно со азотниот атом на кој
тие се прикачени формираат 4- до 6-член
заситен хетероцикл;
R10 и R11 секое независно претставува
водород, C1-C4алкил или C3-C6циклоалкил,
или R10 и R11 заедно со азотниот атом на кој
тие се прикачени формираат 4- до 6-член
заситен хетероцикл;
R12 и R13 секое независно претставува
водород, C1-C4алкил или C3-C6циклоалкил,
или R12 и R13 заедно со азотниот атом на кој
тие се прикачени формираат 4- до 6-член
заситен хетероцикл;
R14 и R15 секое независно претставува
водород, C1-C4алкил или C3-C6циклоалкил,
или R14 и R15 заедно со азотниот атом на кој
тие се прикачени формираат 4- до 6-член
заситен хетероцикл;
R16 и R17 секое независно претставува
водород, C1-C4алкил или C3-C6циклоалкил,
или R16 и R17 заедно со азотниот атом на кој
тие се прикачени формираат 4- до 6-член
заситен хетероцикл (секое од истите може
евентуално да е супституирано од еден или
повеќе супституенти одбрани од халоген,
C1-C3алкил, C1-C3алкокси, C1-C3алкилтио,
амино (-NH2), моно- и ди-C1-C3алкиламино,
хидроксил и трифлуорометил);
R18 претставува C1-C4алкил, или C3C6циклоалкил (секое од истите може
евентуално да е супституирано од еден или
повеќе супституенти одбрани од халоген,
C1-C3алкил, C1-C3алкокси, C1-C3алкилтио,
903931
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амино (-NH2), моно- и ди-C1-C3алкиламино,
хидроксил и трифлуорометил);
R19 претставува водород, C1-C4алкил, C2C4алкенил или C3-C6циклоалкил (секое од
истите може евентуално да е супституирано
од еден или повеќе супституенти одбрани
од халоген, C1-C3алкил, C1-C3алкокси,
C1-C3алкилтио,
амино
(-NH2),
монои
ди-C1-C3алкиламино,
хидроксил
и
трифлуорометил);
R20 и R21 секое независно претставува
водород, C1-C4алкил или C3-C6циклоалкил,
или R20 и R21 заедно со азотниот атом на кој
тие се прикачени формираат 4- до 6-член
заситен хетероцикл (секое од истите може
евентуално да е супституирано од еден или
повеќе супституенти одбрани од халоген,
C1-C3алкил, C1-C3алкокси, C1-C3алкилтио,
амино (-NH2), моно- и ди-C1-C3алкиламино,
хидроксил и трифлуорометил);
R22 претставува водород, C1-C4алкил или
C3-C6циклоалкил (секое од истите може
евентуално да е супституирано од еден или
повеќе супституенти одбрани од халоген,
C1-C3алкил, C1-C3алкокси, C1-C3алкилтио,
амино (-NH2), моно- и ди-C1-C3алкиламино,
хидроксил и трифлуорометил);
R23 претставува C1-C4алкил или C3C6циклоалкил (секое од истите може
евентуално да е супституирано од еден или
повеќе супституенти одбрани од халоген,
C1-C3алкил, C1-C3алкокси, C1-C3алкилтио,
амино (-NH2), моно- и ди-C1-C3алкиламино,
хидроксил и трифлуорометил);
R24 претставува водород, C1-C4алкил или
C3-C6циклоалкил (секое од истите може
евентуално да е супституирано од еден или
повеќе супституенти одбрани од халоген,
C1-C3алкил, C1-C3алкокси, C1-C3алкилтио,
амино (-NH2), моно- и ди-C1-C3алкиламино,
хидроксил и трифлуорометил);
R25 претставува C1-C4алкил или C3C6циклоалкил (секое од истите може
евентуално да е супституирано од еден или
повеќе супституенти одбрани од халоген,
C1-C3алкил, C1-C3алкокси, C1-C3алкилтио,
амино (-NH2), моно- и ди-C1-C3алкиламино,
хидроксил и трифлуорометил);
R26 претставува C1-C4алкил или C3C6циклоалкил (секое од истите може
евентуално да е супституирано од еден или
повеќе супституенти одбрани од халоген,
C1-C3алкил, C1-C3алкокси, C1-C3алкилтио,
амино (-NH2), моно- и ди-C1-C3алкиламино,
хидроксил и трифлуорометил);
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R27 и R28 секое независно претставува
водород, C1-C4алкил или C3-C6циклоалкил,
или R27 и R28 заедно со азотниот атом на кој
тие се прикачени формираат 4- до 6-член
заситен хетероцикл;
R29 претставува водород, C1-C4алкил, C2C4алкенил или C3-C6циклоалкил (секое од
истите може евентуално да е супституирано
од еден или повеќе супституенти одбрани
од халоген, C1-C3алкил, C1-C3алкокси,
C1-C3алкилтио,
амино
(-NH2),
монои
ди-C1-C3алкиламино,
хидроксил
и
трифлуорометил);
R30 и R31 секое независно претставува
водород, C1-C4алкил или C3-C6циклоалкил,
или R30 и R31 заедно со азотниот атом на кој
тие се прикачени формираат 4- до 6-член
заситен хетероцикл (секое од истите може
евентуално да е супституирано од еден или
повеќе супституенти одбрани од халоген,
C1-C3алкил, C1-C3алкокси, C1-C3алкилтио,
амино (-NH2), моно- и ди-C1-C3алкиламино,
хидроксил и трифлуорометил);
R32 претставува водород, C1-C4алкил, C2C4алкенил или C3-C6циклоалкил (секое од
истите може евентуално да е супституирано
од еден или повеќе супституенти одбрани
од халоген, C1-C3алкил, C1-C3алкокси,
C1-C3алкилтио,
амино
(-NH2),
монои
ди-C1-C3алкиламино,
хидроксил
и
трифлуорометил);
R33 претставува водород, C1-C4алкил, C3C6циклоалкил или a 5- или 6-член ароматска
група евентуално содржи барем еден
прстенест хетероатом одбран од азот,
кислород и сулфур (секое од истите може
евентуално да е супституирано од еден или
повеќе супституенти одбрани од халоген,
C1-C3алкил, C1-C3алкокси, C1-C3алкилтио,
амино (-NH2), моно- и ди-C1-C3алкиламино,
хидроксил и трифлуорометил);
R34 претставува водород, C1-C4алкил или
C3-C6циклоалкил (секое од истите може
евентуално да е супституирано од еден или
повеќе супституенти одбрани од халоген,
C1-C3алкил, C1-C3алкокси, C1-C3алкилтио,
амино (-NH2), моно- и ди-C1-C3алкиламино,
хидроксил и трифлуорометил);
R35 претставува водород, C1-C4алкил, C2C4алкенил или C3-C6циклоалкил (секое од
истите може евентуално да е супституирано
од еден или повеќе супституенти одбрани
од халоген, C1-C3алкил, C1-C3алкокси,
C1-C3алкилтио,
амино
(-NH2),
монои
ди-C1-C3алкиламино,
хидроксил
и
трифлуорометил);
Patenti
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R36 и R37 секое независно претставува
водород, C1-C4алкил, C2-C4алкинил, C3C6циклоалкил или 5- или 6-члена ароматска
група евентуално содржи барем еден
прстенест хетероатом одбран азот, кислород
и сулфур, или R36 и R37 заедно со азотниот
атом на кој тие се прикачени формираат 4- до
6-член заситен хетероцикл (секое од истите
може евентуално да е супституирано од еден
или повеќе супституенти одбрани од халоген,
C1-C3алкил, C1-C3алкокси, C1-C3алкилтио,
амино (-NH2), моно- и ди-C1-C3алкиламино,
хидроксил, трифлуорометил и 4- to 7-член
карбоциклил или хетероциклил група која
може евентуално да е супституирана од еден
или повеќе супституенти одбрани од халоген,
C1-C3алкил, C1-C3алкокси, C1-C3алкилтио,
амино (-NH2), моно- и ди-C1-C3алкиламино,
хидроксил, трифлуорометил);
R38 претставува C1-C4алкил или C3C6циклоалкил (секое од истите може
евентуално да е супституирано од еден или
повеќе супституенти одбрани од халоген,
C1-C3алкил, C1-C3алкокси, C1-C3алкилтио,
амино (-NH2), моно- и ди-C1-C3алкиламино,
хидроксил и трифлуорометил);
R39 и R40 секое независно претставува
водород, C1-C4алкил или C3-C6циклоалкил,
или R39 и R40 заедно со азотниот атом на кој
тие се прикачени формираат 4- до 6-член
заситен хетероцикл (секое од истите може
евентуално да е супституирано од еден или
повеќе супституенти одбрани од халоген,
C1-C3алкил, C1-C3алкокси, C1-C3алкилтио,
амино (-NH2), моно- и ди-C1-C3алкиламино,
хидроксил и трифлуорометил);
R41 претставува водород, C1-C4алкил или
C3-C6циклоалкил (секое од истите може
евентуално да е супституирано од еден или
повеќе супституенти одбрани од халоген,
C1-C3алкил, C1-C3алкокси, C1-C3алкилтио,
амино (-NH2), моно- и ди-C1-C3алкиламино,
хидроксил и трифлуорометил);
R42 претставува водород, C1-C4алкил или
C3-C6циклоалкил (секое од истите може
евентуално да е супституирано од еден или
повеќе супституенти одбрани од халоген,
C1-C3алкил, C1-C3алкокси, C1-C3алкилтио,
амино (-NH2), моно- и ди-C1-C3алкиламино,
хидроксил и трифлуорометил);
R43 и R44 секое независно претставува
водород, C1-C4алкил или C3-C6циклоалкил,
или R43 и R44 заедно со азотниот атом на кој
тие се прикачени формираат 4- до 6-член
заситен хетероцикл;
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R45 и R46 секое независно претставува
водород, C1-C4алкил или C3-C6циклоалкил,
или R45 и R46 заедно со азотниот атом на кој
тие се прикачени формираат 4- до 6-член
заситен хетероцикл;
R47 претставува водород, C1-C4алкил или C3C6циклоалкил;
R48 и R49 секое независно претставува
водород, C1-C4алкил или C3-C6циклоалкил,
или R48 и R49 заедно со азотниот атом на кој
тие се прикачени формираат 4- до 6-член
заситен хетероцикл;
R50 и R51 секое независно претставува
водород, C1-C4алкил или C3-C6циклоалкил,
или R50 и R51 заедно со азотниот атом на кој
тие се прикачени формираат 4- до 6-член
заситен хетероцикл;
R52 и R53 секое независно претставува
водород, C1-C4алкил или C3-C6циклоалкил,
или R52 и R53 заедно со азотниот атом на кој
тие се прикачени формираат 4- до 6-член
заситен хетероцикл;
R54 и R55 секое независно претставува
водород, C1-C4алкил или C3-C6циклоалкил,
или R54 и R55 заедно со азотниот атом на кој
тие се прикачени формираат 4- до 6-член
заситен хетероцикл;
R56 и R57 секое независно претставува
водород, C1-C4алкил или C3-C6циклоалкил,
или R56 и R57 заедно со азотниот атом на кој
тие се прикачени формираат 4- до 6-член
заситен хетероцикл;
R58 претставува C1-C4алкил или C3C6циклоалкил;
R59 и R60 секое независно претставува
водород, C1-C4алкил или C3-C6циклоалкил,
или R59 и R60 заедно со азотниот атом на кој
тие се прикачени формираат 4- до 6-член
заситен хетероцикл;
R61 претставува C1-C4алкил или C3C6циклоалкил;
R62 и R63 секое независно претставува
водород, C1-C4алкил или C3-C6циклоалкил,
или R62 и R63 заедно со азотниот атом на кој
тие се прикачени формираат 4- до 6-член
заситен хетероцикл;
R64 и R65 секое независно претставува
водород, C1-C6алкил или C3-C6циклоалкил,
или R64 и R65 заедно со азотниот атом на кој
тие се прикачени формираат 4- до 6-член
заситен хетероцикл;
R66 и R67 секое независно претставува
водород, C1-C6алкил или C3-C6циклоалкил,
или R66 и R67 заедно со азотниот атом на кој
903931

118 Glasnik 19/1, str. 1-137, fevruari 2012 Skopje

тие се прикачени формираат 4- до 6-член
заситен хетероцикл;
R68 и R69 секое независно претставува
водород, C1-C6алкил или C3-C6циклоалкил,
или R68 и R69 заедно со азотниот атом на кој
тие се прикачени формираат 4- до 6-член
заситен хетероцикл; и where

903931

кога Y претставува CH2, X претставува CH2,
O, NR70 или S(O)x каде што R70 претставува
водород, C1-C4алкил или C3-C6циклоалкил и x
е 0, 1 или 2; или
кога X претставува CH2, Y претставува CH2,
O, NR71 или S(O)y каде што R71 respresents
водород, C1-C4алкил или C3-C6циклоалкил и
y е 0, 1 или 2.
Има уште 17 патентни барања.
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(30) 10007053471 09/11/2007 DE
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(72) MAISCH Christof
(54) МЕТАЛЕН ПРОФИЛ
(57) 1. Метален дел со издолжен основен дел (2)
каде основниот дел (2) има барем два дела
по должина (8) кои се протегаат паралелно
еден спроти друг и кои се поврзани меѓусебно
во повеќе поврзувачки точки со поврзувачки
делови (12) кои формираат еден дел со
деловите по должина (8) каде

Patenti

19/1,

str. 1-137, fevruri 2012 Skopje

119

постои простор (19) помеѓу деловите по
должина (8);
просторот (19) е премостен дел преку
поврзувачките елементи (12) за поврзување
на деловите по должина (8);
со најмалку еден водечки отвор (23) врз
основниот дел (2); и
делови по должина (8) напреку просторот
(19) кон другиот дел по должина (8);
назначен со тоа што
барем еден раб (24) од водечките отвори е
поделен на два и се протега преку просторот
(19) и е покриен со посебен покривен
елемент (27, 31) кој се протега вдолж работ
(24) на делот по должина (8) од основниот
дел (2) напреку просторот (19) од деловите
по должина (8).
Има уште 14 патентни барања.
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08022 Barcelona, ES
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(57) 1. Ацлидиниум, за употреба со инхалирање
при третман или превенција на болести на
дишните патишта или состојба на пациентот,
кога пациентот е болен или близу до
состојба која е влошена од систематска
антимускарнична активност.
Има уште 12 патентни барања.
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836886 P 09/08/2006 US
(96) 28/09/2006 EP06825272.5
(97) 29/06/2011 EP1928875
(73) Novartis AG
Lichtstrasse 35 4056 Basel, CH
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) POON, Daniel;
PICK, Teresa;
MACHAJEWSKI, Timothy, D.;
SHAFER, Cynthia, M.;
MCBRIDE, Christopher;
ANTONIOS-MCCREA, William;
DOUGHAN, Brandon, M.;
LEVINE, Barry, H.;
XIA, Yi;
MCKENNA, Maureen;
WANG, X.Michael;
MENDENHALL, Kris;
ZHOU, Yasheen;
GONG, Baoqing;
GU, Dan;
DOLAN, John;
TULINSKY, John;
BRINNER, Kristin;
GAO, Zhenhai;
RENHOWE, Paul, A.;
BARSANTI, Paul, A.;
LIN, Xiaodong;
COSTALES, Abran;
BRAMMEIER, Nathan and
RICO, Alice
(54) 2 - А М И Н О - 7 , 8 - Д И Х И Д Р О - 6 Н ПИРИДО(4,3-D)ПИРИДИМИН-5-ОНИ,
ПОСТАПКА ЗА НИВНО ДОБИВАЊЕ И
ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ ШТО ГИ
СОДРЖАТ ИСТИТЕ
(57) 1. Соединение со формулата (I):
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или негов стереоизомер, таутомер, или
фармацевтски прифатлива сол, назначено
со тоа што,
Ra е одбрано од групата составена од
(1) водород,
(2) халоген,
(3) хидроксил,
(4) C1-C6 алкокси,
(5) тиол,
(6) C1-C6 алкилтиол,
(7) супституиран или несупституиран C1-C6
алкил,
(8) амино или супституирано амино,
(9) супституиран или несупституиран арил,
(10) супституиран или несупституиран
хетероарил, и
(11) супституиран или несупституиран
хетероциклил;
R е одбрано од групата составена од
(1) водород,
(2) супституиран или несупституиран C1-C6
алкил,
(3) супституиран или несупституиран C2-C6
алкенил,
(4) супституиран или несупституиран C2-C6
алкинил,
(5) супституиран или несупституиран C3-C7
циклоалкил,
(6) супституиран или несупституиран C5-C7
циклоалкенил,
(7) супституиран и несупституиран арил,
(8)
супституиран
и
несупституиран
хетероарил, и
(9)
супституиран
и
несупституиран
хетероциклил;
R е одбрано од групата составена од
(1) супституиран или несупституиран C3-C7
циклоалкил,
(2) супституиран или несупституиран C5-C7
циклоалкенил,
(3) супституиран или несупституиран арил,
(4) супституиран или несупституиран
хетероарил, и
(5) супституиран или несупституиран
хетероциклил; и
под услов да кога Ra е амино, тогаш Rb не
е фенил, 4-алкил-фенил, 4-алкокси-фенил,
или 4-хало-фенил.
Има уште 46 патентни барања.
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(51) C 07D 471/04
(11)
903927
		
(13)
Т1
(21) 2011/211
(22) 18/07/2011
		
(45) 29/02/2012
(30) 793971 P 21/04/2006 US
(96) 10/04/2007 EP07734320.0
(97) 22/06/2011 EP2013208
(73) Pfizer Products Inc.
Eastern Point Road, Groton, CT 06340, US
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(72) PHILLIPS, Christopher;
HUGHES, Robert, O.;
BROWN, David, Louis;
FOBIAN, Yvette, Marlene;
FRESKOS, John, Nicholas;
HEASLEY, Steven, Edward;
JACOBSEN, Eric, Jon;
MADDUX, Todd, Michael;
MISCHKE, Brent, Virgil;
MOLYNEAUX, John, Major;
MOON, Joseph, Bliar;
ROGIER, Donald, Joseph, Jr.;
TOLLEFSON, Michael, Brent;
WALKER, John, Keith;
BELL, Andrew, Simon;
BROWN, David, Graham;
OWEN, Dafydd, Rhys and
PALMER, Michael, John
(54) ПИРИДИН [3,4-B]ПИРАЗИНОНИ
(57) 1. Соединение или негова фармацевтски
прифатлива сол, назначено со тоа, што
структурата на наведеното соединение е
претставена со формулата (I):

каде што:
R2 е одбран од групата која се состои
од арил и 3- до 10-член прстен на
хетероциклил, каде што наведените арилни
и хетероциклилни супституенти на R2 може
да бидат супституирани со еден или повеќе
903927

супституенти кои се, независно еден од друг,
одбрани од групата која се состои од халоген,
цијано, нитро, оксо, алкил, алкенил, алкинил,
циклоалкил, OR201, -C(O)R201, -OC(O)R201,
-C(O)OR201,
-NR201R202,
-N(R202)C(O)R202,
201 202
201
-C(O)NR R , -C(O)NR C(O)R202, -SR201,
-S(O)R201 и -S(O)2R201; каде што наведените
супституенти - алкил, алкенил, алкинил и
циклоалкил, може да бидат супституирани
со еден или повеќе супституенти кои се,
независно еден од друг, одбрани од групата
која се состои од халоген, оксо, -OR203 и
-C(O)OR203;
R201, R202 и R203 се, независно еден од
друг, одбрани од групата која се состои од
водород и алкил, при што наведениот алкил
може да биде супституиран со еден или
повеќе супституенти кои се, независно еден
од друг, одбрани од групата која се состои од
халоген, хидрокси, алкокси, карбокси и -C(O)
NH2;
R6A и R6B, заедно со азотниот атом за кој
се прикачени, формираат делумно или
целосно заситен 3- до 14-член прстен
на хетероциклил, каде што наведениот
хетероциклил може да биде супституиран
со еден или повеќе супституенти кои се,
независно еден од друг, одбрани од групата
која се состои од водород, халоген, оксо,
алкил, алкенил, алкинил, цијано, циклоалкил,
арил, хетероциклил, -OR601, -C(O)R601, OC(O)
R601, -C(O)OR601, -NR601R602, -N(R601)C(O)R602,
-C(O)NR601R602 и -C(O)NR601C(O)R602, каде
што (a) наведените супституенти - алкил,
алкенил, алкинил и циклоалкил, може да
бидат супституирани со еден или повеќе
супституенти кои се, независно еден од
друг, одбрани од групата која се состои од
халоген, цијано, оксо, -OR603, -C(O)R603,
-C(O)OR603, -OC(O)R603, -NR603R604, -N(R603)
C(O)R604, -C(O)NR603R604, -C(O)NR603C(O)R604,
-SR603, -S(O)R603, -S(O)2R603, -N(R603)S(O)2R604
и -S(O)2NR603R604, C(O)NR603C(O)R604, -SR603,
-S(O)R603, -S(O)2R603, -N(R603)S(O)2R604 и
-S(O)2NR603R604 и (b) наведените арилни
и хетероциклилни супституенти може да
бидат супституирани со еден или повеќе
супституенти кои се, независно еден од друг,
одбрани од групата која се состои од халоген,
алкил, алкенил, алкинил, цијано, оксо, -OR601,
-C(O)R601, -C(O)OR601, -OC(O)R601, -NR601R602,
-N(R601)C(O)R602,
-C(O)NR601R602,
-C(O)
601
602
601
NR C(O)R , -SR , -S(O)R602, -S(O)2R601,
-N(R601)S(O)2R602 и -S(O)2NR601R602;
R601, R602, R603 и R604 се, независно еден од
друг, одбрани од групата која се состои од
водород, алкил, алкенил и алкинил, каде
Patenti
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што (a) наведените R601 и R602 алкил може
да бидат супституирани со еден или повеќе
супституенти кои се, независно еден од друг,
одбрани од групата која се состои од халоген,
цијано, хидрокси, карбокси, оксо, алкенил,
алкинил, халоалкенил, хидроксиалкенил,
карбоксиалкенил,
халоалкинил,
хидроксиалкинил,
карбоксиалкинил,
алкокси, халоалкокси, хидроксиалкокси и
карбоксиалкокси и (b) наведените алкенилни
и алкинилни супституенти за R601 и R602 може
да бидат супституирани со еден или повеќе
супституенти кои се, независно еден од
друг, одбрани од групата која се состои од
халоген, цијано, хидрокси, карбокси, оксо,
алкокси, халоалкокси, хидроксиалкокси и
карбоксиалкокси:
R8 е алкил, каде што наведениот супституент
за R8 може да биде супституиран со еден или
повеќе супституенти кои се, независно еден
од друг, одбрани од групата која се состои
од халоген, цијано, хидрокси, карбокси,
алкенил, алкинил, -OR801, -C(O)R801, -C(O)
OR801, -OC(O)R801, -NR801R802, -N(R801)C(O)
R802, -C(O)NR801R802 и -C(O)NR801C(O)R802,
каде што наведените алкенилни и алкинилни
супституенти може да бидат супституирани
со еден или повеќе супституенти кои се,
независно еден од друг, одбрани од групата
која се состои од халоген, цијано, хидрокси,
карбокси, оксо и алкокси; и
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R801 и R802 се, независно еден од друг, одбрани
од групата која се состои од водород,
алкил, алкенил и алкинил, каде што (a)
кога наведениот алкил е метил, наведениот
метил може да биде супституиран со 1,
2, или 3 флуоро супституенти, (b) кога
наведениот алкил содржи најмалку два
јаглеродни атоми, наведениот алкил може
да биде супституиран со еден или повеќе
супституенти кои се, независно еден од
друг, одбрани од групата која се состои од
халоген, цијано, хидрокси, карбокси, оксо,
алкинил, халоалкинил, хидроксиалкинил,
карбоксиалкинил, алкокси, халоалкокси,
хидроксиалкокси и карбоксиалкокси и
(c) наведените алкенилни и алкинилни
супституенти за R801 и R802 може да
бидат супституирани со еден или повеќе
супституенти кои се, независно еден од
друг, одбрани од групата која се состои од
халоген, цијано, хидрокси, карбокси, оксо,
алкокси, халоалкокси, хидроксиалкокси и
карбоксиалкокси.
Има уште 23 патентни барања.
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(51) C 12N 15/10,
(11)
903926
C 07B 61/00,
(13)
Т1
C 07H 21/00
(22) 18/07/2011
(21) 2011/212
(45) 29/02/2012
(30) 689466 P 09/06/2005 US and
731041 P 28/10/2005 US
(96) 09/06/2005 EP06784718.6
(97) 27/04/2011 EP1910538
(73) Praecis Pharmaceuticals Incorporated
830 Winter Street / Waltham,
MA 02451-1420, US
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. „Народен Фронт” 21/4-5 1000 Скопје
(72) GEFTER, Malcolm, L.;
MORGAN, Barry;
HALE, Stephen;
ARICO-MUENDEL, Christopher C.;
CLARK, Matthew;
WAGNER, Richard;
KAVARANA, Malcolm J.;
CREASER, Steffen, Phillip;
FRANKLIN, George J.;
CENTRELLA, Paolo A.;
ISRAEL, David I.;
BENJAMIN, Dennis;
HANSEN, Nils Jakob Vest and
ACHARYA, Raksha A.
(54) ПОСТАПКА ЗА СИНТЕЗА НА КОДИРАНИ
БИБЛИОТЕКИ
(57) 1. Постапка за синтеза на молекули кои
содржат функционална група која е врзана
оперативно за кодирачки олигонуклеотид
кој ја идентификува структурата на
функционалната група, која ги опфаќа
следните фази:

903926

(а) обезбедување на почетното соединение
кое се состои од појдовна функционална
група која содржи градбени блокови, каде
n е цел број 1 или поголем од 1, при што
појдовната функционална група опфаќа
барем една реактивна група и оперативно
е врзана за појдовниот олигонуклеотид, при
што почетната функционална група опфаќа
најмалку една реактивна група и врзувачка
група и појдовниот олигонуклеотид врзан
со сврзувачката група и при тоа појдовниот
олигонуклеотид е двочлен и сврзувачката
група е ковалентно врзана со појдовната
функционална група и за двете страни на
појдовниот олигонуклеотид;
(б) реагирањата на појдовното соединение
со саканиот градбен блок кој содржи барем
една комплементарна реактивна група,
при што најмалку една комплементарна
реактивна група е комплементарна на
реактивната фаза (а), под услови кои се
погодни за реакција на комплементарната
група да формира ковалентна врска;
(в) реагирање на појдовниот олигонуклеотид
со следниот олигонуклеотид кој ги
идентифицира градбените блокови од
чекорот (б) во присуство на ензим кој
го катализира врзувањето не следниот
олигонуклеотид, при што последниот од
спомнатите
дојдовни
олигонуклеотиди
содржат затворачка секвенца, спомнатата
затворачка секвенца содржи секвенција
на нуклеотид која содржи дегенеративни
нуклеотиди;
на тој начин произведувајќи молекул кој
содржи функционална група која содржи
n+1 градбени блокови која е оперативно
сврзана за кодирачкиот олигонуклеотид
кој ја идентификува структурата на
функционалната група.
Има уште 22 патентни барања.
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pregledi
PREGLED NA OBJAVENI PATENTI SPORED ME\UNARODNATA KLASIFIKACIJA NA PATENTITE
(51)
kod po Me|unarodnata klasifikacija na patentite (MKP)
(51)
kod po Me|unarodnata klasifikacija na patentite (MKP) - osnoven
(11,13) registarski broj na dokumentot, vid na dokumentot
(51)

C12N15/85
C07K14/505
C12N15/86
C12N5/06
A61K31/00
A61K31/401
A61K31/4196
A61K31/415
A61P3/10
A61P3/00
G01N33/58
G01N33/566
C12N15/12
C07K14/75
C07C271/22
C07K7/06
C07K5/06
C12N15/54
C12N15/82
C12N9/10
A01H5/00
C12N5/10
C12Q1/48
A61K31/7076
A61P37/06
A61K47/48
A61K49/00
A61P43/00
C07C227/32
C07C229/16
C07D265/32
C07C229/12
C07D277/42
A61K31/426
A61K31/421
A61K31/4164
C07D263/38
C07D233/84
C07D417/12
C07D487/10
C07D471/10
A61K31/40
A61K31/435
A61L2/07
A61L2/26
F04C18/344
Patenti

(51) osnoven

C12N15/85
C12N15/85
C12N15/85
C12N15/85
A61K31/00
A61K31/00
A61K31/00
A61K31/00
A61K31/00
A61K31/00
A61K31/00
A61K31/00
A61K31/00
C07K14/75
C07K14/75
C07K14/75
C07K14/75
C12N15/54
C12N15/54
C12N15/54
C12N15/54
C12N15/54
C12N15/54
A61K31/7076
A61K31/7076
A61K47/48
A61K47/48
A61K47/48
C07C227/32
C07C227/32
C07C227/32
C07C227/32
C07D277/42
C07D277/42
C07D277/42
C07D277/42
C07D277/42
C07D277/42
C07D277/42
C07D487/10
C07D487/10
C07D487/10
C07D487/10
A61L2/07
A61L2/07
A61L2/07

(11,13)

903872 T1
903872 T1
903872 T1
903872 T1
903886 T1
903886 T1
903886 T1
903886 T1
903886 T1
903886 T1
903886 T1
903886 T1
903886 T1
903871 T1
903871 T1
903871 T1
903871 T1
903874 T1
903874 T1
903874 T1
903874 T1
903874 T1
903874 T1
903865 T1
903865 T1
903869 T1
903869 T1
903869 T1
903870 T1
903870 T1
903870 T1
903870 T1
903868 T1
903868 T1
903868 T1
903868 T1
903868 T1
903868 T1
903868 T1
903873 T1
903873 T1
903873 T1
903873 T1
903909 T1
903909 T1
903909 T1

(51)

F04C29/02
C07K14/635
A61K38/29
C07D211/96
A61K31/4468
A61P25/00
A61P37/00
C12N15/62
C07K14/54
A61K38/20
A61K9/20
A61K47/48
A61K31/52
C07D309/06
C07D405/12
C07D309/08
C07D295/12
C07D405/06
C07D405/14
C07D295/14
C07D417/04
C07D417/06
A61K31/55
A61P25/06
C12G3/00
C12H1/00
C07D265/30
C07D413/06
A61K31/5375
A61K31/5377
A61P25/22
A61K31/501
A61P25/28
B29C53/80
C08B37/10
A61K31/727
C12N15/62
A61K39/385
A63F13/00
H04L29/06
C07D213/82
C07D401/04
C07D401/12
C07D401/14
C07D413/04
A61K31/44

(51) osnoven

(11,13)

A61L2/07
C07K14/635
C07K14/635
C07D211/96
C07D211/96
C07D211/96
C07D211/96
C12N15/62
C12N15/62
C12N15/62
A61K9/20
A61K9/20
A61K9/20
C07D309/06
C07D309/06
C07D309/06
C07D309/06
C07D309/06
C07D309/06
C07D309/06
C07D309/06
C07D309/06
C07D309/06
C07D309/06
C12G3/00
C12G3/00
C07D265/30
C07D265/30
C07D265/30
C07D265/30
C07D265/30
A61K31/501
A61K31/501
B29C53/80
C08B37/10
C08B37/10
C12N15/62
C12N15/62
A63F13/00
A63F13/00
C07D213/82
C07D213/82
C07D213/82
C07D213/82
C07D213/82
C07D213/82

903909 T1
903911 T1
903911 T1
903902 T1
903902 T1
903902 T1
903902 T1
903901 T1
903901 T1
903901 T1
903908 T1
903908 T1
903908 T1
903910 T1
903910 T1
903910 T1
903910 T1
903910 T1
903910 T1
903910 T1
903910 T1
903910 T1
903910 T1
903910 T1
903907 T1
903907 T1
903905 T1
903905 T1
903905 T1
903905 T1
903905 T1
903953 T1
903953 T1
903906 T1
903912 T1
903912 T1
903866 T1
903866 T1
903867 T1
903867 T1
903903 T1
903903 T1
903903 T1
903903 T1
903903 T1
903903 T1
Pregledi
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(51)

A61K31/444
A61K31/4439
C07C317/22
A61K31/192
A61P11/00
C07D239/84
A61K31/517
A61P25/28
A61K9/20
A61K9/32
G01N33/68
C07K16/22
C07D401/04
C07D451/14
C07D471/04
C07D471/08
A61K31/498
A61P25/04
C07H17/00
A61K31/7048
C07H17/08
A61P29/00
A61K31/7052
A61K9/36
A61K31/165
A61P1/00
A61P3/04
A61P9/00
A61P25/20
A61P25/24
C12N15/86
C07K7/06
A61K38/08
A61K38/10
C12N15/11
A61P1/16
A61P43/00
F16L21/04
C07D263/58
C07D235/30
C07D277/82
C07D413/12
C07D498/04
A61K31/4184
A61K31/423
A61K31/424
A61K31/428
A61P3/06
A61P3/10
A61K31/00
A61K31/517
A61K31/519
A61P9/10
C07K14/59
C12N15/16
A61K38/24
A61K31/205

(51) osnoven

(11,13)

C07D213/82
C07D213/82
C07C317/22
C07C317/22
C07C317/22
C07D239/84
C07D239/84
C07D239/84
A61K9/20
A61K9/20
G01N33/68
G01N33/68
C07D401/04
C07D401/04
C07D401/04
C07D401/04
C07D401/04
C07D401/04
C07H17/00
C07H17/00
C07H17/00
C07H17/00
C07H17/00
A61K9/36
A61K9/36
A61K9/36
A61K9/36
A61K9/36
A61K9/36
A61K9/36
C12N15/86
C07K7/06
C07K7/06
C07K7/06
C07K7/06
C07K7/06
C07K7/06
F16L21/04
C07D263/58
C07D263/58
C07D263/58
C07D263/58
C07D263/58
C07D263/58
C07D263/58
C07D263/58
C07D263/58
C07D263/58
C07D263/58
A61K31/00
A61K31/00
A61K31/00
A61K31/00
C07K14/59
C07K14/59
C07K14/59
A61K31/205

903903 T1
903903 T1
903904 T1
903904 T1
903904 T1
903878 T1
903878 T1
903878 T1
903890 T1
903890 T1
903885 T1
903885 T1
903892 T1
903892 T1
903892 T1
903892 T1
903892 T1
903892 T1
903889 T1
903889 T1
903889 T1
903889 T1
903889 T1
903883 T1
903883 T1
903883 T1
903883 T1
903883 T1
903883 T1
903883 T1
903888 T1
903887 T1
903887 T1
903887 T1
903887 T1
903887 T1
903887 T1
903891 T1
903879 T1
903879 T1
903879 T1
903879 T1
903879 T1
903879 T1
903879 T1
903879 T1
903879 T1
903879 T1
903879 T1
903877 T1
903877 T1
903877 T1
903877 T1
903882 T1
903882 T1
903882 T1
903881 T1

(51)

A61K31/22
A61P15/08
A23L1/29
C07D205/04
C07D401/12
C07D403/12
C07D417/12
A61K31/397
A61P25/00
C07D403/04
C07D253/06
C07D453/02
C07D405/04
C07D409/04
A61K31/425
C07D513/04
C07D277/70
A61P9/10
A61P3/10
C07J53/00
A61K31/485
A61P25/14
A61K31/439
A61K31/4995
A61K31/55
A61K31/553
A61P31/04
C07D209/42
C07C231/10
C07C233/08
C07D221/20
C07D471/04
A61K31/4375
A61P35/04
B42D15/10
C07D403/12
C07D413/12
C07D417/12
A61K31/497
A61K31/5355
A61K31/541
A61P35/00
H04M1/02
A61M15/00
A61K31/535
A61K31/41
A61K31/42
A61K31/415
A61K31/40
A61P29/00
A61P25/00
A61P37/00
C07D401/14
C07D401/04
A61K31/4439
A61P35/00
A61K38/00

(51) osnoven

(11,13)

A61K31/205
A61K31/205
A61K31/205
C07D205/04
C07D205/04
C07D205/04
C07D205/04
C07D205/04
C07D205/04
C07D403/04
C07D403/04
C07D403/04
C07D403/04
C07D403/04
A61K31/425
A61K31/425
A61K31/425
A61K31/425
A61K31/425
C07J53/00
A61K31/485
A61K31/485
A61K31/439
A61K31/439
A61K31/439
A61K31/439
A61K31/439
C07D209/42
C07C231/10
C07C231/10
C07C231/10
C07D471/04
C07D471/04
C07D471/04
B42D15/10
C07D403/12
C07D403/12
C07D403/12
C07D403/12
C07D403/12
C07D403/12
C07D403/12
H04M1/02
A61M15/00
A61K31/535
A61K31/535
A61K31/535
A61K31/535
A61K31/535
A61K31/535
A61K31/535
A61K31/535
C07D401/14
C07D401/14
C07D401/14
C07D401/14
A61K38/00

903881 T1
903881 T1
903881 T1
903876 T1
903876 T1
903876 T1
903876 T1
903876 T1
903876 T1
903875 T1
903875 T1
903875 T1
903875 T1
903875 T1
903946 T1
903946 T1
903946 T1
903946 T1
903946 T1
903900 T1
903893 T1
903893 T1
903898 T1
903898 T1
903898 T1
903898 T1
903898 T1
903895 T1
903896 T1
903896 T1
903896 T1
903897 T1
903897 T1
903897 T1
903899 T1
903894 T1
903894 T1
903894 T1
903894 T1
903894 T1
903894 T1
903894 T1
903880 T1
903958 T1
903916 T1
903916 T1
903916 T1
903916 T1
903916 T1
903916 T1
903916 T1
903916 T1
903917 T1
903917 T1
903917 T1
903917 T1
903918 T1
Patenti

Glasnik

(51)

E03F1/00
A01N43/56
A61K38/28
A61K47/00
A61K31/4164
A61K31/4178
A61K31/405
A61K31/404
A61K31/4025
A61K31/4409
A61K31/5375
A61K38/00
A61K38/21
A61P35/00
C07K14/475
C07D401/12
C07D409/14
A61K31/501
A61P25/00
C07D487/04
A61P31/04
A61P37/06
A61K31/519
A61P33/02
A61P17/06
A61P35/00
A61K31/353
A61K31/357
A61P25/18
A61P25/24
A61K9/12
B65D83/14
A61K45/06
A61K31/57
A61K31/137
A61K31/4704
C07D405/04
A61K31/4178
A61P25/22
C07K16/10
A61K39/395
A61P31/14
C12N15/13
C12N15/63
C12N5/10
A61K38/26
A61K31/675
A61P25/00
A61K38/23
A61K38/27
A61K38/22
C07D307/20
C07D493/04
A01N43/56
A61K31/4035
C07D401/04
C07D401/14
Patenti

(51) osnoven

E03F1/00
A01N43/56
A61K38/28
A61K38/28
A61K31/4164
A61K31/4164
A61K31/4164
A61K31/4164
A61K31/4164
A61K31/4164
A61K31/4164
A61K31/4164
A61K31/4164
A61K31/4164
C07K14/475
C07D401/12
C07D401/12
C07D401/12
C07D401/12
C07D487/04
C07D487/04
C07D487/04
C07D487/04
C07D487/04
C07D487/04
C07D487/04
A61K31/353
A61K31/353
A61K31/353
A61K31/353
A61K9/12
A61K9/12
A61K9/12
A61K9/12
A61K9/12
A61K9/12
C07D405/04
C07D405/04
C07D405/04
C07K16/10
C07K16/10
C07K16/10
C07K16/10
C07K16/10
C07K16/10
A61K38/26
A61K38/26
A61K38/26
A61K38/26
A61K38/26
A61K38/26
C07D307/20
C07D307/20
A01N43/56
A61K31/4035
A61K31/4035
A61K31/4035

(11,13)

903941 T1
903915 T1
903919 T1
903919 T1
903947 T1
903947 T1
903947 T1
903947 T1
903947 T1
903947 T1
903947 T1
903947 T1
903947 T1
903947 T1
903920 T1
903913 T1
903913 T1
903913 T1
903913 T1
903914 T1
903914 T1
903914 T1
903914 T1
903914 T1
903914 T1
903914 T1
903945 T1
903945 T1
903945 T1
903945 T1
903944 T1
903944 T1
903944 T1
903944 T1
903944 T1
903944 T1
903943 T1
903943 T1
903943 T1
903942 T1
903942 T1
903942 T1
903942 T1
903942 T1
903942 T1
903940 T1
903940 T1
903940 T1
903940 T1
903940 T1
903940 T1
903939 T1
903939 T1
903938 T1
903937 T1
903937 T1
903937 T1

19/1,

(51)

C07D405/14
A61P35/00
A61K31/4439
A61K9/46
A61K9/20
C07K5/078
A61K31/4709
A61P31/14
C07K5/06
C07D263/58
A61K31/42
A61P25/16
C12N15/82
C12N15/11
C07D211/20
A61K31/451
A61P25/04
A61P25/24
A61P25/28
A61P25/32
A61P25/34
A61P25/36
A61P25/22
H01R4/24
H01R12/58
C07C249/08
C07C249/14
C07C251/54
C07K1/107
C07K14/61
A61K47/48
A61K6/00
C07C237/42
A61K31/16
A61P3/10
C07C233/56
C07D211/26
C07D333/34
C07C317/32
C07C255/60
A61P5/06
A61P15/00
A61K9/16
A61K38/09
A61K38/24
C07C227/40
C07C229/28
A01N45/02
A01N47/24
A01N43/90
A01N43/84
A01N43/653
A01N43/54
A01N43/40
A01N43/36
A01N37/38
A01N37/34
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(51) osnoven

A61K31/4035
A61K31/4035
A61K31/4035
A61K9/46
A61K9/46
C07K5/078
C07K5/078
C07K5/078
C07K5/078
C07D263/58
C07D263/58
C07D263/58
C12N15/82
C12N15/82
C07D211/20
C07D211/20
C07D211/20
C07D211/20
C07D211/20
C07D211/20
C07D211/20
C07D211/20
C07D211/20
H01R4/24
H01R4/24
C07C249/08
C07C249/08
C07C249/08
C07C249/08
C07C249/08
C07C249/08
A61K6/00
C07C237/42
C07C237/42
C07C237/42
C07C237/42
C07C237/42
C07C237/42
C07C237/42
C07C237/42
A61P5/06
A61P5/06
A61P5/06
A61P5/06
A61P5/06
C07C227/40
C07C227/40
A01N45/02
A01N45/02
A01N45/02
A01N45/02
A01N45/02
A01N45/02
A01N45/02
A01N45/02
A01N45/02
A01N45/02

(11,13)

903937 T1
903937 T1
903937 T1
903936 T1
903936 T1
903935 T1
903935 T1
903935 T1
903935 T1
903858 T1
903858 T1
903858 T1
903925 T1
903925 T1
903921 T1
903921 T1
903921 T1
903921 T1
903921 T1
903921 T1
903921 T1
903921 T1
903921 T1
903951 T1
903951 T1
903922 T1
903922 T1
903922 T1
903922 T1
903922 T1
903922 T1
903924 T1
903923 T1
903923 T1
903923 T1
903923 T1
903923 T1
903923 T1
903923 T1
903923 T1
903949 T1
903949 T1
903949 T1
903949 T1
903949 T1
903950 T1
903950 T1
903861 T1
903861 T1
903861 T1
903861 T1
903861 T1
903861 T1
903861 T1
903861 T1
903861 T1
903861 T1
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(51)

A01P3/00
B65D3/28
B65D25/20
B65D81/38
C07D487/08
C07D519/00
A61K31/416
A61K31/551
A61P25/00
A61P9/00
A61K31/435
A61P9/00
A61P11/00
C07D519/00
C07D209/08
C07D209/30
C07D401/12
A61P25/00
A61K31/454
A61K31/404
A61K31/445
A61K31/4412
A61P25/28
C12N15/62
A61K38/17
A61K47/48
C07K14/47
C07K14/71
A61K31/662
A61K31/7076
A61P31/18
A61K47/48
C07H19/16
C07D211/76
C07D401/04
C07D413/04
C07D403/04
C07D417/04
A61K31/506
A61K31/5377
A61K31/45
A61P7/02
A61K31/4015
A61P9/10
A61P25/00
A61P25/28
E04H12/08
E01F9/018
C08J11/14
C08J11/24
A01N43/56
C07D231/40
C07D401/06
C07D401/12
C07D401/14
C07D403/12
C07D405/06
Pregledi

(51) osnoven

A01N45/02
B65D3/28
B65D3/28
B65D3/28
C07D487/08
C07D487/08
C07D487/08
C07D487/08
C07D487/08
C07D487/08
A61K31/435
A61K31/435
A61K31/435
A61K31/435
C07D209/08
C07D209/08
C07D209/08
C07D209/08
C07D209/08
C07D209/08
A61K31/445
A61K31/445
A61K31/445
C12N15/62
C12N15/62
C12N15/62
C12N15/62
C12N15/62
A61K31/662
A61K31/662
A61K31/662
A61K31/662
A61K31/662
C07D211/76
C07D211/76
C07D211/76
C07D211/76
C07D211/76
C07D211/76
C07D211/76
C07D211/76
C07D211/76
A61K31/4015
A61K31/4015
A61K31/4015
A61K31/4015
E04H12/08
E04H12/08
C08J11/14
C08J11/14
A01N43/56
C07D231/40
C07D231/40
C07D231/40
C07D231/40
C07D231/40
C07D231/40

(11,13)

903861 T1
903859 T1
903859 T1
903859 T1
903863 T1
903863 T1
903863 T1
903863 T1
903863 T1
903863 T1
903862 T1
903862 T1
903862 T1
903862 T1
903955 T1
903955 T1
903955 T1
903955 T1
903955 T1
903955 T1
903954 T1
903954 T1
903954 T1
903864 T1
903864 T1
903864 T1
903864 T1
903864 T1
903860 T1
903860 T1
903860 T1
903860 T1
903860 T1
903956 T1
903956 T1
903956 T1
903956 T1
903956 T1
903956 T1
903956 T1
903956 T1
903956 T1
903957 T1
903957 T1
903957 T1
903957 T1
903934 T1
903934 T1
903933 T1
903933 T1
903932 T1
903931 T1
903931 T1
903931 T1
903931 T1
903931 T1
903931 T1

(51)

C07D409/12
C07D413/12
C07D471/04
C07D487/04
A61K31/415
A61P35/00
E04C2/42
E04C3/08
E04C3/09
E04C3/32
E04C3/04
A61K31/439
A61P11/06
A61P11/08
C07D471/04
A61K31/519
A61P35/00
C07D211/86
C07D471/04
C12N15/10
C07B61/00
C07H21/00

(51) osnoven

(11,13)

C07D231/40
C07D231/40
C07D231/40
C07D231/40
C07D231/40
C07D231/40
E04C2/42
E04C2/42
E04C2/42
E04C2/42
E04C2/42
A61K31/439
A61K31/439
A61K31/439
C07D471/04
C07D471/04
C07D471/04
C07D471/04
C07D471/04
C12N15/10
C12N15/10
C12N15/10

903931 T1
903931 T1
903931 T1
903931 T1
903931 T1
903931 T1
903930 T1
903930 T1
903930 T1
903930 T1
903930 T1
903929 T1
903929 T1
903929 T1
903928 T1
903928 T1
903928 T1
903928 T1
903927 T1
903926 T1
903926 T1
903926 T1

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

(73)
(51)

Aage V.Kjars Maskinfabrik АS
F 16L 21/04
(11,13) 903891 T1
Abbott Healthcare Products B.V.
C 07D 263/58,
A 61K 31/42,
A 61P 25/16		
903858 T1
Adamed SP. Z.O.O.
C 07D 277/42,
A 61K 31/4164,
31/421, 31/426,
C 07D 233/84, 263/38, 417/12 903868 T1
ADC GmbH
H 01R 4/24, 12/58		

903951 T1

AEterna Zentaris GmbH
C 12N 15/62,
A 61K 39/385		

903866 T1

Akhapkina, Valentina Ivanovna
A 61K 31/4015,
A 61P 25/00, 25/28, 9/10
903957 T1
ALBERT EINSTEIN COLLEGE OF MEDICINE
OF YESHIVA UNIVERSITY and
INDUSTRIAL RESEARCH LIMITED
C 07D 487/04,
A 61K 31/519,
A 61P 17/06, 31/04,
33/02, 35/00, 37/06		
903914 T1
Almirall, S.A.
A 61K 31/439,
A 61P 11/06, 11/08		

903929 T1

Ambrx, Inc.
C 07C 249/08,
A 61K 47/48,
C 07C 249/14, 251/54,
C 07K 1/107, 14/61		

903922 T1

Amgen Inc
C 07K 14/475		

903920 T1

Arena Pharmaceuticals, Inc.
A 61K 31/00, 31/401,
31/415, 31/4196,
A 61P 3/00, 3/10,
C 12N 15/12,
G 01N 33/566, 33/58		
903886 T1
ARES TRADING S.A.
A 61K 9/20, 31/52, 47/48

AstraZeneca AB
C 07D 213/82,
A 61K 31/44, 31/4439, 31/444,
C 07D 401/04, 401/12,
401/14, 413/04		
903903 T1
C 07C 317/22,
A 61K 31/192,
A 61P 11/00		

903904 T1

C 07D 231/40,
A 61K 31/415,
A 61P 35/00,
C 07D 401/06,
401/12, 401/14,
403/12, 405/06,
409/12, 413/12,
471/04, 487/04		

903931 T1

Athenix Corporation
C 12N 15/54,
A 01H 5/00,
C 12N 15/82, 5/10, 9/10,
C 12Q 1/48		

903874 T1

Aventis Pharma S.A.
C 08B 37/10,
A 61K 31/727		

903912 T1

C 07D 205/04,
A 61K 31/397,
A 61P 25/00,
C 07D 401/12, 403/12, 417/12 903876 T1
C 07D 403/04, 253/06, 405/04,
409/04, 453/02		
903875 T1
C 12N 15/62,
A 61K 38/17, 47/48,
C 07K 14/47, 14/71		

Patenti

903908 T1

903864 T1
Pregledi
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(73)
(51)

BAYLOR COLLEGE OF MEDICINE
A 61K 38/00
(11,13) 903918 T1
Bial-Portela & CA, S.A.
C 07D 405/04,
A 61K 31/4178,
A 61P 25/22		

903943 T1

CELGENE CORPORATION
A 61K 31/4035, 31/4439,
A 61P 35/00,
C 07D 401/04, 401/14, 405/14 903937 T1
CHIESI FARMACEUTICI S.p.A.,
A 61K 9/12, 31/137,
31/4704, 31/57, 45/06,
B 65D 83/14		
903944 T1

(73)
(51)

ELI LILLY AND COMPANY
C 07D 265/30,
A 61K 31/5375, 31/5377,
A 61P 25/22,
C 07D 413/06
(11,13) 903905 T1
C 07D 471/04,
A 61K 31/4375,
A 61P 35/04		

903897 T1

EURO-CELTIQUE S.A.
A 61K 31/485,
A 61P 25/14		

903893 T1

Genentech, Inc.
G 01N 33/68,
C 07K 16/22		

903885 T1

CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA
A 61K 31/425,
A 61P 3/10, 9/10,
C 07D 277/70, 513/04		
903946 T1

GILEAD SCIENCES, INC.
A 61K 31/662, 31/7076, 47/48,
A 61P 31/18,
C 07H 19/16		
903860 T1

CIMA LABS INC.
A 61K 9/46, 9/20		

903936 T1

CISA S.p.A.
A 61L 2/07, 2/26,
F 04C 18/344, 29/02		

903909 T1

Glaxo Group Limited
C 07H 17/00,
A 61K 31/7048, 31/7052,
A 61P 29/00,
C 07H 17/08		

Commonwealth Scientific and
Industrial Research Organisation
C 12N 15/82, 15/11		
903925 T1
Crucell Holland B.V
C 12N 15/85,
C 07K 14/505,
C 12N 15/86, 5/06		
C 07K 16/10,
A 61K 39/395,
A 61P 31/14,
C 12N 15/13, 15/63, 5/10
EGIS GYOGYSZERGYAR
Nyilvanosan Mukodo
A 61K 31/501,
A 61P 25/28		

903872 T1

903942 T1

903953 T1

EHA Spezialmaschinenbau GmbH
B 29C 53/80		
903906 T1
Eisai R&D Management Co., Ltd
C 07D 209/42
903895 T1
A 61K 31/445, 31/4412,
A 61P 25/28		
Pregledi

903954 T1

903889 T1

Green Health Biotechnology Co., Ltd.
C 12G 3/00,
C 12H 1/00		
903907 T1
H. Lundbeck A/S
C 07D 211/20,
A 61K 31/451,
A 61P 25/04, 25/22,
25/24, 25/28, 25/32,
25/34, 25/36		

903921 T1

Harrison, Brian, H. and
Hooper, Hurdon, A.
C 08J 11/14, 11/24		

903933 T1

ICOS Corporation
C 07D 403/12,
A 61K 31/497, 31/5355, 31/541,
A 61P 35/00,
C 07D 413/12, 417/12		
903894 T1
IPSEN PHARMA
C 07K 14/635,
A 61K 38/29		

903911 T1

Janssen Pharmaceutica N.V.
C 07D 401/12,
A 61K 31/501,
A 61P 25/00,
C 07D 409/14		
903913 T1
Patenti

Glasnik

A 61K 31/353, 31/357,
A 61P 25/18, 25/24		
C 07D 239/84,
A 61K 31/517,
A 61P 25/28		
Kowa Co., Ltd.
C 07D 263/58,
A 61K 31/4184, 31/423,
31/424, 31/428,
A 61P 3/06, 3/10,
C 07D 235/30, 277/82,
413/12, 498/04		

903945 T1

903878 T1

903879 T1

LABORATOIRES BESINS
INTERNATIONAL
and Unimed Pharmaceuticals, LLC
H 04M 1/02		
903880 T1
Les Laboratoires Servier
C 07C 227/32, 229/12, 229/16,
C 07D 265/32		
903870 T1
LES LABORATOIRES SERVIER
A 61K 9/36, 31/165,
A 61P 1/00, 25/20,
25/24, 3/04, 9/00		
903883 T1
Merck Serono SA
C 07D 211/96,
A 61K 31/4468,
A 61P 25/00, 37/00		

903902 T1

C 12N 15/62,
A 61K 38/20,
C 07K 14/54		

903901 T1

C 07K 14/59,
A 61K 38/24,
C 12N 15/16		

903882 T1

A 61K 6/00		

903924 T1

C 07C 237/42,
A 61K 31/16,
A 61P 3/10,
C 07C 233/56, 255/60, 317/32,
C 07D 211/26, 333/34		
903923 T1
MILLENNIUM PHARMACEUTICALS, INC.
C 07K 14/75,
C 07C 271/22,
C 07K 5/06, 7/06		
903871 T1
NeuroNova AB
A 61K 38/26, 31/675,
38/22, 38/23, 38/27,
A 61P 25/00		
Patenti
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Newchem S.p.A.
C 07J 53/00		

903900 T1

Novartis AG
C 07D 471/04,
A 61K 31/519,
A 61P 35/00,
C 07D 211/86		

903928 T1

NOVEXEL
A 61K 31/439,
31/4995, 31/55, 31/553,
A 61P 31/04		

903898 T1
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A 61K 31/4164, 31/4025,
31/404, 31/405, 31/4178,
31/4409, 31/5375, 38/00, 38/21,
A 61P 35/00		
903947 T1
Pentafragas, Dimitrios
A 61M 15/00		

903958 T1

Pfizer Inc.
C 07D 401/14,
A 61K 31/4439,
A 61P 35/00,
C 07D 401/04		

903917 T1

Pfizer Products Inc.
C 07D 471/04		

903927 T1

Pipelife Nederland B.V.
E 03F 1/00		

903941

Praecis Pharmaceuticals Incorporated
C 12N 15/10,
C 07B 61/00,
C 07H 21/00		
903926 T1
Protektorwerk Florenz Maisch GmbH & Co.
KG		
E 04C 2/42, 3/04, 3/08,
3/09, 3/32		
903930 T1
Proyecto de Biomedicina Cima, S.L.
A 61K 31/7076,
A 61P 37/06		
903865 T1
C 12N 15/86		

903888 T1

C 07K 7/06,
A 61K 38/08, 38/10,
A 61P 1/16, 43/00,
C 12N 15/11		

903887 T1

903940 T1
Pregledi

132 Glasnik 19/1, str. 1-137, fevruari 2012 Skopje

(73)
(51)

Safety Product
E 04H 12/08,
E 01F 9/018

(51)
(11,13) 903934 T1

Sanofi - Aventis
C 07D 487/08,
A 61K 31/416, 31/551,
A 61P 25/00, 9/00,
C 07D 519/00		

903863 T1

A 61K 31/435,
A 61P 11/00, 9/00,
C 07D 519/00		

903862 T1

A 01N 43/56		

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
A 61K 47/48, 49/00,
A 61P 43/00		
903869 T1
A 61K 38/28, 47/00		

903919 T1

Sdu Identification B.V
B 42D 15/10		

903899 T1

SEDA S.p.A.
B 65D 3/28, 25/20, 81/38

903859 T1

Shionogi &Co., Ltd. and Purdue Pharma L.P.
C 07D 401/04,
A 61K 31/498,
A 61P 25/04,
C 07D 451/14, 471/04, 471/08 903892 T1
Shire Biopharmaceuticals
Holdings Ireland Limited
A 61K 31/00, 31/517, 31/519,
A 61P 9/10		
903877 T1
SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche
Riunite S.p.A.
A 61K 31/205,
A 23L 1/29,
A 61K 31/22,
A 61P 15/08		
903881 T1
Suven Life Sciences Limited
C 07D 209/08,
A 61K 31/404, 31/454,
A 61P 25/00,
C 07D 209/30, 401/12		
903955 T1
Syngenta Participations AG
A 01N 43/56		
903915 T1
A 01N 43/56		

Pregledi

A 01N 45/02, 37/34, 37/38,
43/36, 43/40, 43/54, 43/653,
43/84, 43/90, 47/24,
A 01P 3/00
(11,13) 903861 T1
903932 T1

Synta Pharmaceuticals Corporation
A 61K 31/535, 31/40,
31/41, 31/415, 31/42,
A 61P 25/00, 29/00, 37/00
903916 T1
Takeda Pharmaceutical Company Limited
A 61P 5/06,
A 61K 38/09, 38/24, 9/16,
A 61P 15/00		
903949 T1
C 07D 211/76,
A 61K 31/45, 31/506, 31/5377,
A 61P 7/02,
C 07D 401/04, 403/04,
413/04, 417/04		
903956 T1
Targacept, Inc.
C 07D 487/10,
A 61K 31/40, 31/435,
C 07D 471/10		

903873 T1

Tibotec Pharmaceuticals
C 07D 307/20, 493/04		

903939 T1

Tibotec Pharmaceuticals and
MEDIVIR AB
C 07K 5/078,
A 61K 31/4709,
A 61P 31/14,
C 07K 5/06		
903935 T1
Virtually Live Ltd
A 63F 13/00,
H 04L 29/06		

903867 T1

Warner Chilcott Company, LLC
A 61K 9/20, 9/32		
903890 T1
WARNER-LAMBERT COMPANY LLC
C 07D 309/06,
A 61K 31/55,
A 61P 25/06,
C 07D 295/12, 295/14,
309/08, 405/06, 405/12,
405/14, 417/04, 417/06
903910 T1

903938 T1

Patenti
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Zach System S.p.A.
C 07C 231/10, 233/08,
C 07D 221/20
(11,13) 903896 T1
C 07C 227/40, 229/28		

Patenti

903950 T1

Pregledi
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(51) A61K9/20,
(11)
902974
A61K9/22,
(13)
Т2
A61K47/32
(22) 22/06/2008
(21) 2008/193
(45) 29/02/2012
(30) FR19990008210 28/06/1999
(96) 00401825.5 27/06/2000
(97) EP1064935 B2 08/06/2011
(73) Les Laboratoires Servier
22, rue Garnier 92200 Neuilly sur Seine/FR
(74) СД ПЕТОШЕВИЌ ДОО
ул. Теодосиј Гологанов бр. 35/1-4,
1000 Скопје
(54) ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ ВО ТВРДА
СОСТОЈБА
СО
КОНТРОЛИРАНО
(ОДЛОЖЕНО) ДЕЈСТВО ПОДГОТВЕНИ ПО
ПАТ НА ТЕРМОФОРМИРАЧКИ ПРОЦЕС
(57) 1. Фармацевтски состав во тврда состојба
со одложено дејство, карактеристичен по
тоа што содржи мешавина на барем една
активна состојка и еден или повеќе полимери
селектирани од групата на полиметакрилати,

902974

беэ
пластифицирачко
средство,
ослободувањето на активните состојки кое
се контролира исклучиво со природата на
користениот полиметакрилат, од неговата
количина во однос на активните состојки и
со техниката користена во проиэводството
на споменатото соединение,
полиметакрилатот(тите)
користен(и)
во
термоформираната смеса што припаѓа на
фамилијата на Еудрагит® проиэводите
РL и/или РS; или полиметакрилат(и)
користен(и) во термоформираната смеса
е Еудрагит® RLPO и/или Еудрагит® RSPO;
или термоформираната смеса која содржи
Еудрагит® од типот Е, сам или эаедно со
еден или повеќе Еудрагит® проиэводите
споменати предходно; или
термоформирана
смеса
која
содржи
Еудрагит® од типот L100, L100/55 и/или
S100, сам или эаедно со еден или повеќе
Еудрагит® проиэводи споменати погоре.

Patenti
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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)

A61K9/20
A61K9/22
A61K47/32

(51) osnoven

A61K9/20
A61K9/20
A61K9/20

(11,13)

(51)

(51) osnoven

(11,13)

902974 Т2
902974 Т2
902974 Т2

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) Les Laboratoires Servier
(51) A 61K9/20
A61K9/22
A61K47/32
(11,13) 902974 T2

Patenti

Pregledi
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PROMENI
(11)
901002
(73)		 Biogen Idec International AG
		 Landis+Gyr-Strasse 3 6300 Zug, CH

PRENOs
(11)
901002
(73)		 Biogen Idec International AG
		 Landis+Gyr-Strasse 3 6300 Zug, CH
(11)
(73)		
		
		

901225
TECNO SERVICE FIRST S.r.l.
Via dei Dativi, 37
47899 SERRAVALLE (R.S.M.), IT

(11)
(73)		
		
		

902704
Warner Chilcott Company, LLC
Union Street, KM 1.1, Fajardo,
00738 Puerto Rico, US

(11)
(73)		
		
		

902964
Biovail Laboratories International
(Barbados) SRL
Of Welches, Christ Church, Barbados, BB

(11)
903464
(73)		 SICPA HOLDING S.A.
		 Avenue de Florissant 41, 1008 Prilly, CH

PRESTANOK
(11)
900020
(73)		 CIBA - GEIGY AG
		 Klybeckstrasse 141, 4002 Basel, CH

(11)
900345
(73)		 ORION - YHTYMA OY
		 Orienintie 1, 02200 ESP00,, FI

(11)
900028
(73)		 SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
		 Schwarzwaldalle 215, CH-4058, Basel, CH

Promeni, prenos, prestanok
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PRESTANOK poradi nepla]awe
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)

902079
902076
902073
902053
902099
902055
902088
902093
902038
902063
902095
902031
902043
902070
902033
902074
902080
902081
902078
902083
902057
902391
902065
902042
902082
902072
902050
902047
902326
902067
902045
902091
902087
902086
902060
902390
902307
902308
902316
902317
902380
902365
902364
902330
902321

Patenti

(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)
(11)

902314
902358
902357
902355
902366
902353
902379
902375
902398
902397
902757
902807
902756
903184
902752
902399
902622
902653
902633
902820
902670
902669
902695
902872
902878
903143
903017
903024
903055
903084
903182
903174
903181
903201
903185
903246
903251

Promeni, prenos, prestanok
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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 Црна Гора, на 6 jануари 2012 година, што се однесува на инструментот за
пристапување кон Стразбуршкиот договор за меѓународна класификација на патентите,
усвоен на 24 март 1971 година, дополнет на 28 септември 1979 година.
Договорот ќе стапи во сила, во однос на Република Црна Гора на 6 јануари 2013 година.
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 Кралство Шпанија, на 22 декември 2011 година, што се однесува на
промената на името и промената на одредени такси  на Banco Nacional de Algas (BNA),
како меѓународен депозитен застапник под Будимпештанскиот договор за меѓународно
признавање на депонирање на микроорганизми за потребите на патентна заштита,
усвоен на 28 април 1977 година во Будимпешта, дополнет на 26 септември 1980 година.
Договорот ќе стапи во сила, во однос на Кралство Шпанија на 19 февруари 2012
година.
На 5 декември 2011 година, Владата на Црна Гора депонираше инструмент за
пристапување кон Женевскиот Акт на Хашкиот Договор кој се однесува на меѓународната
регистрација на индустриски дизајни, донесен во Женева на 2 јули 1999 („Женевски Акт„)
Женевскиот Акт, за територијата на Црна Гора, ќе стапи во сила на 5 март 2012
година.
На 21 декември 2011 година, Владата на Република Таџикистан депонираше
инструмент за пристапување кон Женевскиот Акт на Хашкиот Договор кој се однесува
на меѓународната регистрација на индустриски дизајни, донесен во Женева на 2 јули 1999
(„Женевски Акт„).
Женевскиот Акт, за територијата на Република Таџикистан, ќе стапи во сила на 21
март, 2012 година.
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PRIJAVi

na Industri ski

di zajn

Vo soglasnost so ~lenot 154 od Zakonot za industriskata sopstvenost (“Slu`ben
vesnik na RM”, br. 21/09), Dr`avniot zavod za industriska sopstvenost gi objavuva
podatocite od prijavite za industriskiot dizajn.

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

__________________________________
* Internationally agreed Numbers for the Indentification of Data

Industriski dizajn

Glasnik,

(21)
(28)

20110045

(45)

29/02/2012

(22)

25/08/2011
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1 (еден) дизајн, тродимензионален

(72)

Јовановска Галабинка

(73)

Друштво за производство, промет и услуи
КОМПАНИЈА СТЕФАНИ Стевче ДООЕЛ
експорт-импорт Скопје
ул.Иван Наумов-Алабакот бр.63 Скопје, MK

(74)

Пепељугоски Валентин, адвокат
ул. „Вељко Влаховиќ” 4/1-1, 1000 Скопје

(51)

23-01

(54)

ЧЕПОВИ

Industriski dizajn

20110045

140 Glasnik, 19/1, str. 138-147, fevruari 2012 Skopje

(21)

20110046

(28)

1 (еден) дизајн, тродимензионален

(45)

29/02/2012

(22)

25/08/2011

(72)

Јовановска Галабинка

(73)

Друштво за производство, промет и услуи
КОМПАНИЈА СТЕФАНИ Стевче ДООЕЛ
експорт-импорт Скопје
ул.Иван Наумов-Алабакот бр.63 Скопје, MK

(74)

Пепељугоски Валентин, адвокат
ул. „Вељко Влаховиќ” 4/1-1, 1000 Скопје

(51)

06-10

(54)

КОРНИЗА

20110046

Industriski dizajn

Glasnik,

(21)

20110047

(28)

1 (еден) дизајн, тродимензионален

(45)

29/02/2012

(22)

25/08/2011

(72)

Јовановска Галабинка

(73)

Друштво за производство, промет и услуи

19/1,

str. 138-147, fevruari 2012 Skopje

141

КОМПАНИЈА СТЕФАНИ Стевче ДООЕЛ
експорт-импорт Скопје
ул.Иван Наумов-Алабакот бр.63 Скопје, MK
(74)

Пепељугоски Валентин, адвокат
ул. „Вељко Влаховиќ” 4/1-1, 1000 Скопје

(51)

06-10

(54)

КОРНИЗА

Industriski dizajn

20110047
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(21)
(28)

20110048

(45)

29/02/2012

(22)

25/08/2011

1 (еден) дизајн, тродимензионален

(72)

Јовановска Галабинка

(73)

Друштво за производство, промет и услуи
КОМПАНИЈА СТЕФАНИ Стевче ДООЕЛ
експорт-импорт Скопје
ул.Иван Наумов-Алабакот бр.63 Скопје, MK

(74)

Пепељугоски Валентин, адвокат
ул. „Вељко Влаховиќ” 4/1-1, 1000 Скопје

(51)

20-02

(54)

РЕГАЛ ЗА АРМАТУРА

20110048

Industriski dizajn

Glasnik,

(21)
(28)

20110052

(45)

29/02/2012

(22)

19/10/2011

19/1,

str. 138-147, fevruari 2012 Skopje

143

1 (еден) дизајн, тродимензионален

(72)

не сака да биде наведен во пријавата

(73)

Друштво за производство, трговија и услуги
САН-ПЕТ ДООЕЛ Штип
ул.”Железничка” бб, Штип, MK

(74)

АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
1000, Скопје

(51)

09-01

(54)

ШИШЕ

(21)

20110053

(45)

29/02/2012

(22)

02/11/2011

(28)

1 (еден) дизајн, тродимензионален

(72)

Василиќ Драган

(73)

Друштво за производство, трговија и услуги
Херба-Хем дооел Скопје
ул.34 бр. Б.Б. Илинден Скопје , MK

(51)

09-01

(54)

ШИШЕ

Industriski dizajn

20110053

144 Glasnik, 19/1, str. 138-147, fevruari 2012 Skopje

(21)
(28)

20110054

(45)

29/02/2012

(22)

07/11/2011

1 (еден) дизајн, тродимензионален

(72)

Стојановски Ѓорѓе

(73)

Стојановски Ѓорѓе
ул.Атанас Нивичански бр.8  
2400 Струмица, MK

(51)

21-01

(54)

ИГРА НА ДВАНАЕСЕТАГОЛНА ТАБЛА

20110054

Industriski dizajn

Glasnik,

(21)
(28)

20110057

(45)

29/02/2012

(22)

12/12/2011

19/1,

str. 138-147, fevruari 2012 Skopje

145

3 (три) дизајна, тродимензионален

(72)

Михајловски Славе

(73)

Михајловски Славе
ул.Полог Бр. 16, Скопје, MK

(51)

25-01

(54)

ДИСТАНЦЕР

Industriski dizajn

20110057

146 Glasnik, 19/1, str. 138-147, fevruari 2012 Skopje

20110057

Industriski dizajn

Glasnik,

19/1,

str. 138-147, fevruari 2012 Skopje

147

PREGLEDI
PREGLED NA PRIJAVI NA DIZAJN SPORED ME\UNARODNATA KLASIFIKACIJA NA INDUSTRISKI
DIZAJN
(51)
(21)

(51)

kod po Me|unarodnata klasifikacija na industriski dizajn
broj na prijavata

23-01
06-11
06-11
20-02
09-01
09-01
21-01
25-01

(21)

MK/I/ 20110045
MK/I/ 20110046
MK/I/ 20110047
MK/I/ 20110048
MK/I/ 20110052
MK/I/ 20110053
MK/I/ 20110054
MK/I/ 20110057

PREGLED PO NOSITELI NA PRIJAVI NA DIZAJN
(73)
(21)

(73)
(21)

nositel na pravoto na industriski dizajn
broj na prijavata

Друштво за производство, промет и услуи
КОМПАНИЈА СТЕФАНИ Стевче ДООЕЛ
експорт-импорт Скопје
MK/I/ 2011/45
MK/I/ 2011/46
MK/I/ 2011/47
MK/I/ 2011/48
Друштво за производство,
трговија и услуги САН-ПЕТ ДООЕЛ Штип
MK/I/ 2011/52

Industriski dizajn

(73)
(21)

Друштво за производство, трговија и
услуги Херба-Хем дооел Скопје
MK/I/ 2011/53
Михајловски Славе
MK/I/ 2011/57
Стојановски Ѓорѓе
MK/I/ 2011/54

Pregledi
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Industri ski

di zajn

Vo soglasnost so ~lenot 163 od Zakonot za industriskata sopstvenost (“Slu`ben
vesnik na RM”, br. 21/09), Dr`avniot zavod za industriska sopstvenost gi objavuva
podatocite za industriskiot dizajn.

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

__________________________________
* Internationally agreed Numbers for the Indentification of Data

Industriski dizajn

Glasnik,

(11)

00673

(45)

29/02/2012

(21)

20110014

(22)

22/03/2011

(18)

22/03/2016

(28)

6 (шест) дизајни, тродимензионални

(72)

Антонија Ристовска

19/1, str. 148-155, fevruari 2012 Skopje 149

ул.Коста Новаковиќ 7/9  Скопје
(73)

„Атеље Антонија” дооел Скопје
бул.”Јане Сандански” 70 лок. 15 Скопје, MK

(51)

02-02

(54)

МОДЕН ДИЗАЈН

Industriski dizajn

00673

150 Glasnik, 19/1, str. 148-155, fevruari 2012 Skopje

(11)

00667

(45)

29/02/2012

(21)

20110015

(22)

22/03/2011

(18)

22/03/2016

(28)

1 (еден) дизајн, тродимензионален

(72)

Ангеле Илиевски
ул.Франце Прешерн бр.165 Скопје

(73)

Друштво за производство, трговија и услуги
ЛАПЛАСТ-М ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
ул.Франце Прешерн бр.165 Скопје, MK

(74)

Тоневски Драган, адвокат
бул. Кочо Рацин бр.14/4-13 1000 Скопје

(51)

25-02

(54)

НАСТРЕШНИЦА

00667

Industriski dizajn

Glasnik,

(11)

00668

(45)

29/02/2012

(21)

20110016

(22)

22/03/2011

(18)

22/03/2016

(28)

1 (еден) дизајн, тродимензионален

(72)

Ангеле Илиевски

19/1, str. 148-155, fevruari 2012 Skopje 151

ул.Франце Прешерн бр.165 Скопје
(73)

Друштво за производство, трговија и услуги
ЛАПЛАСТ-М ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
ул.Франце Прешерн бр.165 Скопје, MK

(74)

Тоневски Драган, адвокат
бул. Кочо Рацин бр.14/4-13 1000 Скопје

(51)

03-03

(54)

ЧАДОР

(11)

00669

(45)

29/02/2012

(21)

20110017

(22)

22/03/2011

(18)

22/03/2016

(28)

1 (еден) дизајн, тродимензионален

(72)

Ангеле Илиевски
ул.Франце Прешерн бр.165 Скопје

(73)

Друштво за производство, трговија и услуги
ЛАПЛАСТ-М ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
ул.Франце Прешерн бр.165 Скопје, MK

(74)

Тоневски Драган, адвокат
бул. Кочо Рацин бр.14/4-13 1000 Скопје

(51)

25-02

(54)

НАСТРЕШНИЦА

Industriski dizajn

00669

152 Glasnik, 19/1, str. 148-155, fevruari 2012 Skopje

(11)

00670

(45)

29/02/2012

(21)

20110018

(22)

22/03/2011

(18)

22/03/2016

(28)

1 (еден) дизајн, тродимензионален

(72)

Ангеле Илиевски
ул.Франце Прешерн бр.165 Скопје

(73)

Друштво за производство, трговија и услуги
ЛАПЛАСТ-М ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
ул.Франце Прешерн бр.165 Скопје, MK

(74)

Тоневски Драган, адвокат
бул. Кочо Рацин бр.14/4-13 1000 Скопје

(51)

03-03

(54)

ЧАДОР

(11)

00671

(45)

29/02/2012

(21)

20110019

(22)

22/03/2011

(18)

22/03/2016

(28)

1 (еден) дизајн, тродимензионален

(72)

Ангеле Илиевски
ул.Франце Прешерн бр.165 Скопје

(73)

Друштво за производство, трговија и услуги
ЛАПЛАСТ-М ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
ул.Франце Прешерн бр.165 Скопје, MK

(74)

Тоневски Драган, адвокат
бул. Кочо Рацин бр.14/4-13 1000 Скопје

(51)

03-03

(54)

ЧАДОР

00670

Industriski dizajn

Glasnik,

(11)

00672

(45)

29/02/2012

(21)

0110020

(22)

22/03/2011

(18)

22/03/2016

(28)

1 (еден) дизајн, тродимензионален

(72)

Ангеле Илиевски

19/1, str. 148-155, fevruari 2012 Skopje 153

ул.Франце Прешерн бр.165 Скопје
(73)

Друштво за производство, трговија и услуги
ЛАПЛАСТ-М ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
ул.Франце Прешерн бр.165 Скопје, MK

(74)

Тоневски Драган, адвокат
бул. Кочо Рацин бр.14/4-13 1000 Скопје

(51)

03-03

(54)

ЧАДОР

Industriski dizajn

00672

154 Glasnik, 19/1, str. 148-155, fevruari 2012 Skopje

(11)

00665

(45)

29/02/2012

(21)

20110023

(22)

20/04/2011

(18)

20/04/2016

(28)

1 (еден) дизајн, тродимензионален

(72)

Јусуф Морина
ул.Скупи 20 бб Скопје

(73)

БАС Тути Фрути ДООЕЛ
ул.Скупи 20 бб, 1000 Скопје, MK

(51)

09-01

(54)

ШИШЕ

(11)

00666

(45)

29/02/2012

(21)

201124

(22)

20/04/2011

(18)

20/04/2016

(28)

1 (еден) дизајн, тродимензионален

(72)

Јусуф Морина
ул.Скупи 20 бб Скопје

(73)

БАС Тути Фрути ДООЕЛ
ул.Скупи 20 бб, 1000 Скопје, MK

(51)

09-01

(54)

ШИШЕ

00665

Industriski dizajn

Glasnik,
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PREGLEDI
PREGLED NA OBJAVENI DIZAJNI SPORED ME\UNARODNATA KLASIFIKACIJA NA INDUSTRISKI
DIZAJN
(51)
(11)

(51)

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

02-02
25-02
03-03
25-02
03-03

(11)

MK/I/ 20110014
MK/I/ 20110015
MK/I/ 20110016
MK/I/ 20110017
MK/I/ 20110018

(51)

03-03
03-03
09-01
09-01

(11)

MK/I/ 20110019
MK/I/ 20110020
MK/I/ 20110023
MK/I/ 20110024

PREGLED PO NOSITELI NA OBJAVENI DIZAJNI
(73)
(11)
(21)

(73)
(11)

nositel na pravoto na industriski dizajn
registarski broj na dokumentot
broj na prijavata

Атеље Антонија дооел Скопје
00673
БАС Тути Фрути ДООЕЛ
00665
00666
Друштво за производство, трговија и
услуги ЛАПЛАСТ-М ДООЕЛ
експорт-импорт Скопје
00667
00668
00669
00670
00671
00672

PRODOL@UVAWE
(111)

(186)

00146

16/01/2017

Industriski dizajn

Pregledi
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PRIJAVi
na trgovski
marki
TRGOVSKI
MARKI

Vo soglasnost so ~lenot 195 od Zakonot za industriskata sopstvenost (“Slu`ben
vesnik na Republika Makedonija”, br. 21/09), 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
(531) Me|unarodnata klasifikacija na figurativn elementi na markata (Vienska
klasifikacija VKL (6)

____________________
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

Trgovski marki

Glasnik,

(210) TM 2006/873

(220) 30/08/2006

19/1,

str. 156-210, fevruari 2012 Skopje

(210) TM 2007/324

(442) 29/02/2012
(731) RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER
1710 Ivar Avenue, Suite 1100, Los Angeles,
California, 90028, US

(220) 13/04/2007
(442) 29/02/2012

(731) STUDIO MARKETING J. WALTER THOMPSON
INTERNATIONAL, SM JWT, MARKETINSKA
AGENCIJA, D.O.O.
Vojkova cesta 50, 1000 Lubjana, SI

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје , 1000,
Скопје

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

(540)

(540)

ДИЈАНЕТИКА

STUDIO MARKETING

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 9 - кинематографски филмови, телевизиски
филмови, претходно снимени аудио и видео
ленти и претходно снимени аудио и видео касети;
компакт дискови; дигитални видео дискови/
дигитални вртливи дискови (ДВД), видео дискови
и ласерски дискови (вклучително игла и/или други
светло читачи)
кл. 16 - печатени работи, периодични списанија,
книги, инструкциони и наставни материјали,
брошури и памфлети
кл. 41 - образовни,
филозофски услуги

наставни,

културни

и

кл. 45 - советодавни услуги за зголемување на
личните способности и духовната свест
(210) TM 2006/877

(220) 30/08/2006
(442) 29/02/2012

(731) RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER
1710 Ivar Avenue, Suite 1100, Los Angeles,
California, 90028, US
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје , 1000,
Скопје
(540)

СКИЕНТОЛОГИЈА
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - кинематографски филмови, телевизиски
филмови, претходно снимени аудио и видео
ленти и претходно снимени аудио и видео касети;
компакт дискови; дигитални видео дискови/
дигитални вртливи дискови (ДВД), видео дискови
и ласерски дискови (вклучително игла и/или други
светло читачи)
кл. 16 - печатени работи, периодични списанија,
книги, инструкциони и наставни материјали,
брошури и памфлети
кл. 41 - образовни,
филозофски услуги

наставни,

културни

и

кл. 45 - советодавни услуги за зголемување на
личните способности и духовната свест

Trgovski marki

157

кл. 9 - аудиовизуелни апарати за едукација;
оптички компакт дискови; еластични дискети;
електронски
публикации
(се
наплатуваат
преку телекомуникациски мрежи); електронски
табли за рекламирање; филмови (слоеви) со
наснимени содржини; флуоресцентни екрани;
акустични дискови; холограми; ласери што не
се за медицинска употреба; магнетски дискови;
магнетски носачи на податоци; магнетски ленти;
монитори (компјутерски програми); апарати за
наснимување звук; апарати за пренос на звук;
апарати за режење (сечење) филмови; апарати
за репродукција на звук; апарати за едукација;
носачи на звучни записи; оптички носачи на
податоци; подлошки за глувче; компјутерски
програми (софтвери што се наплатуваат преку
мрежи за телекомуникации); регистрирани
компјутерски програми; софтвери (регистрирани
програми);филмови за наснимување звук; видео
касети; видео ленти; апарати и инструменти,
научни, поморски, геодетски, фотографски,
кинематографски, оптички, за тежинско мерење,
за мерење, за сигнализација, за контрола
(инспекција), за помош (спасување) и за
едукација; апарати и инструменти за пренос,
дистрибуција, трансформација, акумулација,
регулирање (подесување) или контрола на
електричната струја; апарати за наснимување,
пренос, репродукција на звук или слики; магнетски
носачи на записи; акустични дискови; машини за
сметање, опрема за обработка на информациите
и компјутери
кл. 16 - хартиени или картонски преносливи
постери; албуми; ленти (прстени) за пури;
макети за архитектура; глина за моделирање;
гравирани
уметнички
предмети;
гравури;
табли (за слики) со или без рамки; часописи,
списанија; атласи; билети (карти), клишиња
за печатници; селективни календари (на пр.
астрономски); карнети; упатствен материјал
(освен апарати); каталози; папки за документи;
хромолитографски слики; восок за моделирање
кој не е за дентална употреба; регистратори
(канцелариски
материјал);
книги;
капаци
(хартиени); цртежи; шеми; обвивки (хартиени);
хартија за завиткување; беџови (хартиени печатиналепници); фотографии; регистри (книги);
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формулари; обрасци; географски карти; графички
репродукции; графички презентации; таблички
за гравирање; поштенски (дописни) картички;
публикации; прирачници; џепни книги; материјали
за моделарство; материјали за моделирање;
тесто за моделирање; црни табли; фотогравури;
планови; плочка-секач за хартија (канцелариски
материјали); матрици за умножување; проспекти;
ревии (списанија); ќесички (пликоа, торби) за
пакување (хартиени или пластични); честитки;
алманаси; пакувања за шишиња (картонски или
хартиени); производи од хартија (за пишување);
амбалажи за шишиња (картонски или хартиени);
етикети (не се од текстил); самолепливи производи
(од хартија); дневници со исцртани ленти; чековни
книшки; картички за музички желби; циркуларни
материјали; корици за пасоши; печатени
производи; фотографии; хартиени производи;
материјал за уметници; четки; упатствен или
едукативен материјал (освен апарати); пластични
производи за завиткување (не спаѓаат во другите
класи)
кл. 35 - реклами; раководење со комерцијални
работи; комерцијално управување; канцелариско
работење; помош во водење на деловното
работење; проекти (помош во водење на
деловното работење); деловно информирање;
лепење огласи; агенции за комерцијални
информации; анализа на цените на трошоците;
распределба на рекламни огласи; статистички
информации; сметководство; водење книги;
проверка на сметките; совети за организација
и управување со работата; консултации за
кадровски прашања; консултации за управување
во областа на деловното работење; рекламна
пошта; презентации на производи; разнесување
рекламен   материјал (флаери, проспекти,
печатени материјали, обрасци); распределба на
рекламен материјал (флаери, проспекти, печатени
материјали, обрасци); помош во управувањето
со комерциални или индустриски претпријатија;
репродукција
на
документи;
ажурирање
на рекламна документација; разнесување
(распределба) на обрасци; експертизи во
деловното работење; продажба на лицитации;
испитување на пазарот; проценки за комерцијални
работи; изнајмување рекламен материјал; совети
за организација на работата; објавување рекламни
текстови; реклами; рекламирање преку радио
програми; истражувања во врска со деловното
работење; односи со јавноста; рекламирање
преку телевизиски програми; транскрипција на
соопштенија; уредување излози; агенции за
рекламирање; совети за управување во областа
на деловното работење; манекенски услуги за
рекламни цели или зголемување на продажбата;
истражување на пазарот; раководење со
информатички
системи;
професионална
консултација за деловно работење; економско
прогнозирање;
организирање
изложби
за
комерцијални или рекламни цели; информации
за деловно работење; испитување (сондажа)
на мислењето; изготвување платни листи;
регрутирање кадри; изнајмување рекламен
простор; продажна промоција (за трети лица);
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секретарски услуги; утврдување на даночни
извештаи; услуги за телефонско јавување (за
претплатени лица кои се отсутни); обработка
на текст; услуги за претплата на списанија (за
трети лица); рекламирање по пат на преписка;
професионално управување со работи во областа
на уметноста; прибирање податоци во централни
компјутерски единици; систематска обработка
на податоци во централен компјутерски систем;
организирање саеми во комерцијални или
рекламни цели; реклама со директен пристап
преку мрежи на информатичка технологија; услуги
за набавки за трети лица (купување производи
и услуги за други претпријатија); пребарување
информации во компјутерски системи (за трети
лица); изнајмување време за рекламирање
преку сите средства за комуникација; услуги на
печатени списанија; избор на персонал по пат
на психотехнички постапки; услуги за анализа
на медиумите за клиенти, особено печатени,
аудиовизуелни, електронски или какви било
медиуми; систематски анализи на вестите,
истражување на информации кај медиумите
кл. 41 - образование; воспитание (обука); забава;
спортски и културни активности; академии
(образование); забава; услуги од артисти за
спектакли; кинематографски студија, организација
на натпревари (образование или забава); едукација
по пат на преписка; физичка обука; услуги во
рамки на слободното време; забава преку радио
програми; објавување текстови (различни од
рекламни текстови); образование; продукција на
филмови; едукација во областа на гимнастиката;
давање книги под наем; објавување книги;
монтажа на радио и телевизиски програми; услуги
на оркестар; театарски претстави; продукција на
спектакли; забава преку телевизиски програми;
услуги за клубови (забава или едукација);
организација и водење  симпозиуми; организација
и водење конференции; организација и водење
конгреси; информации за образовни предмети;
педагошко тестирање; информации во областа
на забавата; организација на изложби за културни
и едукативни цели; услуги за летни кампови
(забава); претставување спектакли; организација
на спортски натпревари; планирање приеми
(забава); практична обука (демонстрација); услуги
за музеи (презентации, изложби); услуги на
студија за снимање; информации за активности
за рекреација; организација и водење семинари;
кампови (обука) за спортско усовршување;
организација и водење симпозиуми; продукција на
филмови на видео ленти; организација и водење
ателјеа за обука; организација на натпревари
за убавина; постсинхронизација; организација
на балови; организација на спектакли (услуги
на импресарио); користење на сали за игри;
редакциско уредништво на сценарија; монтажа на
видео ленти; електронска публикација на џепни
книги и списанија преку централен компјутер;
микро-едиција; услуги за нумеричко сликовито
излагање; услуги за музичко компонирање;
користење   електронски публикации достапни
преку централен компјутер (не се наплатуваат
преку мрежи за телекомуникација); фотографски
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репортажи;
фотографија;
професионална
ориентација (совети за образование или
воспитание); услуги ма репортери; услуги за
превод; филмски записи (снимки) на видео ленти
кл. 42 - научни и технолошки услуги како и
услуги за истражување и проектирање што се
однесуваат на истите; услуги за индустриски
анализи и истражувања; проектирање и развој
на хардверска и софтверска технологија;
правни услуги; раководење со авторски права;
технички истражувања; услуги за решавање
спорови; внатрешно уредување; индустриски
модел; проектантски услуги за пакувања;
проучување технички проекти; инженеринг;
правни истражувања; давање компјутери под
наем; компјутерско програмирање; проверка на
автентичноста на уметнички дела; изработување
(проектирање) софтвер; ажурирање на софтвери;
консултации во областа на кмпјутерите; услуги
за модни креатори; услуги за уметници во
областа на сликарството; отстапување лиценци
во областа на интелектуалната сопственост;
контрола на квалитетот; давање информатички
софтвери под наем; истражување и развој на нови
производи (за трети лица); стилизам (индустриска
естетика); совети во областа на интелектуалната
сопственост; услуги за арбитража; обновување
бази на податоци; одржување компјутерски
софтвери;
анализи
за
воспоставување
компјутерски системи; консултација во областа
на заштита на животната средина; урбано
планирање;
проектирање   информатички
системи; конверзија на податоци или документи
од физички облик (верзија) во електронска
верзија; создавање и одржување на веб-страници
за трети лица; поставување  софтвери; конверзија
наподатоци и информатички програми (различни
од физичка конверзија)
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кл. 9 - научни, поморски, за испитување,
фотографски, кинематографски, оптички, за
вагање, за мерење, сигнализација, контрола
(надгледување) и апарати и инструменти за
спасување и настава; апарати за снимање,
пренос и репродукција на податоци, звук или
слика, магнетни носачи на податоци, дискови
за снимање, машини за сметање, компјутери и
опрема за обработка на податоци; компјутерски
софтвер; електронски преносливи уреди за
безжичен пренос на податоци и/или звучни
сигнали; додатна опрема за електронски
преносливи уреди за безжичен пренос на
податоци и/или звучни сигнали имено батерии,
капаци за батерии, прибори за во кола, полначи и
подлоги за полначи, слушалки, адаптери, држачи
за на работна маса, држачи за електронски
уреди, компјутерски кабли; футроли, торбички и
футроли; софтвер за компјутерска комуникација
за синхронизација, пренос и споделување на
податоци, календар, содржина и пораки помегу
еден или повеќе електронски преносливи уреди и
податоци запишани на или поврзани со компјутер
кл. 11 - апарати за осветлување
кл. 16 - печатени материјали, прибор за пишување;
лепила
кл. 18 - кожа и имитации на кожа и производи
направени од овие материјали кои не се вклучени
во другите класи; чадори, чадори за сонце
кл. 20 - рамки за слики; производи (кои не се
вклучени во другите класи) од дрво, плута, трска,
прачка, прачки за плетење, рог, коска, слонова
коска, китова коска, школка, ќилибар, седеф,
морска пена и замени за сите овие материјали,
или од пластика
кл. 21 - шолји
кл. 25 - облека, обувки, капи
кл. 28 - игри и играчки; гимнастички и спортски
предмети кои не се вклучени во другите класи;
украси за божиќни дрва
кл. 35 - рекламни услуги; снабдување деловни
ифнормации; маркетинг услуги
кл. 37 - поправка и инсталациски услуги
кл. 38 - телекомуникација; овозможување
интернет пристап; овозможување пристап до
електронска база на податоци, овозможување
пристап до ГПС навигациски услуги; е-mail услуги;
услуги за безжично праќање на податоци, посебно
услуги кои му овозможуваат на корисникот да
праќа и/или прима   пораки преку безжична мрежа
на податоци; услуги за безжично еднонасочно
или двонасочно повикување преку пејџер; услуги
за пренос и прием на звучна комуникација;
телекомуникациски
консултации,
имено
обезбедување информации за трета страна за
да им помогне во развивањето и интегрирањето
на еднонасочната или двонасочната безжична
поврзаност на податоци, вклучително и заеднички
и домашни/лични податоци и/или гласовна
комуникација
кл. 39 - oбезбедување навигациски услуги на
ГПС, обезбедување информации поврзани со
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патување и транспорт

податоци, календар, содржина и пораки помегу
еден или повеќе електронски преносливи уреди и
податоци запишани на или поврзани со компјутер
кл. 37 - поправка и инсталациски услуги
кл. 38 - телекомуникација; овозможување
интернет пристап; овозможување пристап до
електронска база на податоци, овозможување
пристап до ГПС навигациски услуги; е-mail услуги;
услуги за безжично праќање на податоци, посебно
услуги кои му овозможуваат на корисникот да
праќа и/или прима пораки преку безжична мрежа
на податоци; услуги за безжично еднонасочно
или двонасочно повикување преку пејџер; услуги
за пренос и прием на звучна комуникација;
телекомуникациски
консултации,
имено
обезбедување информации за трета страна за
да им помогне во развивањето и интегрирањето
на еднонасочната или двонасочната безжична
поврзаност на податоци, вклучително и заеднички
и домашни/лични податоци и/или гласовна
комуникација
кл. 39 - обезбедување навигациски услуги на
ГПС; обезбедување информации поврзани со
патување и транспорт
кл. 41 - oбразование; обезбедување обука; забава;
спортски и културни активности; информации
поврзани со истите; услуги за едукација и обука,
имено, часови, семинари и конференции со цел
да обезбедат информации на трета страна за да
им помогне во употребата на уреди за развивање
и поддршка на безжичната поврзаност и софтвер
поврзан со безжична поврзаност и компјутерска
комуникација
кл. 42 - научни и технолошки услуги и услуги за
истражување и дизајн поврзани со истите; услуги
за индустриска анализа и истражување; дизајн
и развој на компјутерски хардвер и софтвер;
консултантски услуги и услуги за техничка
поддршка кои се поврзани со компјутерски
хардвер
и
софтвер,
телекомуникациски
услуги и услуги на ГПС; услуги за техничка
поддршка, имено, обновување и одржување на
компјутерски софтвер и програми за поддршка
на отстранувањето дефекти за дијагноза, и
решавање на проблеми поврзани со уреди за
безжична поврзување и со компјутерски софтвер
и хардвер

кл. 41 - oбразование; обезбедување обука; забава;
спортски и културни активности; информации
поврзани со истите; услуги за едукација и обука,
имено, часови, семинари и конференции со цел
да обезбедат информации на трета страна за да
им помогне во употребата на уреди за развивање
и поддршка на безжичната поврзаност и софтвер
поврзан со безжична поврзаност и компјутерска
комуникација
кл. 42 - научни и технолошки услуги и услуги за
истражување и дизајн поврзани со истите; услуги
за индустриска анализа и истражување; дизајн
и развој на компјутерски хардвер и софтвер;
консултантски услуги и услуги за техничка
поддршка кои се поврзани со компјутерски
хардвер
и
софтвер,
телекомуникациски
услуги и услуги на ГПС; услуги за техничка
поддршка, имено, обновување и одржување на
компјутерски софтвер и програми за поддршка
на отстранувањето дефекти за дијагноза и
решавање на проблеми поврзани со уреди за
безжична поврзување и со компјутерски софтвер
и хардвер
кл. 45 - лиценцирање на компјутерски софтвер
(210) TM 2008/903

(220) 29/07/2008
(442) 29/02/2012

(731) Research In Motion Limited
295 Phillip Street; Waterloo, Ontario N2L 3W8, CA
(740) 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)

STORM
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - научни, поморски, за испитување,
фотографски, кинематографски, оптички, за
вагање, за мерење, сигнализација, контрола
(надгледување) и апарати и инструменти за
спасување и настава; апарати за снимање,
пренос и репродукција на податоци, звук или
слика, магнетски носачи на податоци, дискови
за снимање, машини за сметање, компјутери и
опрема за обработка на податоци; компјутерски
софтвер; електронски преносливи уреди за
безжичен пренос на податоци и/или звучни
сигнали; додатна опрема за електронски
преносливи уреди за безжичен пренос на
податоци и/или звучни сигнали имено батерии,
капаци за батерии, прибори за во кола, полначи и
подлоги за полначи, слушалки, адаптери, држачи
за на работна маса, држачи за електронски
уреди, компјутерски кабли; футроли, торбички и
футроли; софтвер за компјутерска комуникација
за синхронизација, пренос и споделување на

TM 2008/903

кл. 45 - лиценцирање на компјутерски софтвер
(210) TM 2008/1001

(220) 07/08/2008
(442) 29/02/2012

(731) ОВЕРНЕТ ДМД
ул.Козара 68 1/3, 1000 Скопје, MK
(540)

(591) сина и сива
(531) 26.01.19;26.13.01

Trgovski marki

Glasnik,

19/1,

str. 156-210, fevruari 2012 Skopje

(551) индивидуална

(531) 01.03.12;02.09.01

(510, 511)

(551) индивидуална

кл. 9 - апарати и инструменти, научни, поморски,
геодетски,
фотографски,
кинематографски,
оптички, за мерење, сигнализација, проверка
(контрола), спасување и настава, апарати и
инструменти за спроведување, вклучување и
исклучување, трансформирање, акумулирање,
регулирање или контролирање на струја,
апарати за снимање, пренос или репродукција
на звук или слика, магнетски носачи на податоци,
дискови за снимање, автоматски машини и
механизми за апаратите што се активираат со
парички, регистарски каси, машини за сметање,
опрема за обработка на податоци и компјутери,
апарати.за гаснење пожар кл. 35   рекламирање,
водење на работењето, управување со работата,
канцелариски работи
кл. 37 - градежни
инсталациски услуги

консгрукции,

поправки,

кл. 38 - телекомуникации
кл. 40 - обработка на материјали
кл. 41 - образовни услуги, обука, забава, спортски
и културни активности
кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражување
и планирањето поврзано со нив; индустриски
анализи и истражувачки услуги, изработка и
развој на комјутерски хардвер и софтвер
(210) TM 2008/1348

(220) 25/09/2008
(442) 29/02/2012

(731) Друштво за туризам и услуги
МАЦЕДОНИА ДООЕЛ Скопје
ул. Невеска бр. 2/4-6 Скопје, MK

(510, 511)
кл. 16 - весници, печатени изданија (списание,
публикации)
кл. 35 - изнајмување рекламен простор, објавување
реклами, текстови, огласување рекламирање,
пропагандни дејствија, рекламирање по пат на
радио и тв
кл. 41 - образовни услуги, обуки, културни
активности, онлајн објава на списание
(210) TM 2009/1149
(731) Burger King Corporation
5505 Blue Lagoon Drive, Miami, Florida 33126, US
(740) 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)

LONG CHICKEN
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - пилешко месо; екстракти од пилешко
месо; конзервирано, сушено и готвено овошје и
зеленчук; желе, џемови, овошни сосови; јајца,
млеко и млечни производи; масла и масти за
јадење

ВИСИТ

кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго,
замена за кафе; брашно и препарати направени
од жита, леб, колач и слатки, сладолед; мед,
меласа; квасец, прашок за печење; сол, сенф;
оцет, сосови (мирудии); мирудии; мраз

(591) црвена и бела
(531) 24.15.21;27.05.24

кл. 43 - услуги за обезбедување храна и пијалоци;
привремено сместување

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 39 - транспортни услуги и организирање
патувања
(220) 22/07/2009
(442) 29/02/2012
(731) Друштво за консалтинг, маркетинг, трговија и
услуги ФИЛИП ВТОРИ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ,
Скопје
ул. Вељко Влаховиќ бр. 1А, 1000 Скопје, MK
(540)

(220) 20/11/2009
(442) 29/02/2012

(540)

(210) TM 2009/735
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(210) TM 2010/448

(220) 15/04/2010
(442) 29/02/2012

(731) MIRATO S.P.A.
S. da Provinciale Est Sesia, 28064 Landiona,
Novara, IT
(540)

H 10
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - инсектициди, препарати за уништување
штетници

(591) црна, златножолта и црвена

Trgovski marki

кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо со
инсектициди

TM 2010/448
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(210) TM 2010/861

конектори; графитни лежишта и затки; четкички за
сува и влажна околина; магнетни гуми за врати за
фрижидери, црева и останати гумени делови за
сите видови машини за перење, дихтунзи за сите
видови eлектрични греачи, мембрани, гумирање
валци и гумени производи за индустриска
употреба

(220) 26/07/2010
(442) 29/02/2012

(731) СЗД Електролукс-Палензовски Димче Битола
Ул. Браќа Мингови бр. 18 Битола, MK
(540)

кл. 37 - поправки, инсталациски услуги
(591) сина и бела
(531) 27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 11 - производство на суви и водени електрични
греачи за бојлери, ТА печки, електрични шпорети,
разни видови фурни, парни котли, радијатори,
машини за перење, скари, фенови, тостери,
кафемати, пегли, калорифери, термо печки,
греачи за печки за пица, бурек, гиро, патронски
греачи, флексибилни греачи за олуци и подно
греење, греачи од кантал и други видови греачи
по порачка, за апарати за домаќинството и
индустријата; производство на калориферитајфуни
кл. 17 - производство на гумени производи:
магнетни гуми за врати за фрижидери, црева и
останати гумени делови за сите видови машини
за перење, дихтунзи за сите видови на електрични
греачи, мембрани, гумирање на валци и гумени
производи за индустриска употреба
кл. 21 - четки за домаќинството; четки за
индустријата; четки и валци со различни
големини; четки за дрвна индустрија; прибор за
чистење оружје и алати; индустриски четки за
специјална примена; четки за фино полирање;
специјални четки; метална галантерија; рачни
жичани-челични четки; жичани-челични четки
за чистење оџаци и цевки; машински жичаничелични четки; четкички за сите типови на апарати
за домаќинството и четкички за разни потреби
во индустријата; графитни четкички; држачи за
четкички; графитни ламели; кружно лизгачки
прстени; бакарни електро конектори; графитни
лежишта и затки; четкички за сува и влажна
околина
кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо со
сите видови греачи за домаќинство и индустрија,
VRV системи за вентилација, калорифери-тајфуни,
воздушни завеси, клима уреди, професионална
опрема за кујни, ресторани и хотели; четки за
домаќинството; четки за индустријата; четки и
валци со различни големини; четки за дрвната
индустрија; прибор за чистење оружје и алати;
индустриски четки за специјална примена; четки
за фино полирање; специјални четки; метална
галантерија; рачни жичани-челични четки;
жичани-челични четки за чистење оџаци и цевки;
машински жичани-челични четки; четкички за
сите видови апарати за домаќинството и четкички
за разни потреби во индустријата; графитни
четкички; држачи за четкички; графитни ламели;
кружно лизгачки прстени; бакарни електро

TM 2010/861

(210) TM 2010/865

(220) 27/07/2010
(442) 29/02/2012

(731) ДТПУ МКХОСТ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово
ул. Октомвриска Револуција бр. 13/1-6,
Куманово, MK
(540)

(591) сина, црна и бела
(531) 26.02.01;26.15.09
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 38 - телекомуникации
(210) TM 2010/884

(220) 29/07/2010
(442) 29/02/2012

(731) Deutsche Telekom AG
Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

TELEKOM ACADEMY
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - апарати и ииструменти научни, поморски,
геодетски,
фотографски,
кинематографски,
оптички, за вагање, мерење, сигнализација,
контрола (инспекција), спасување и настава;
апарати и инструменти за спроведување,
прекинување, трансформација, акумулација,
регулирање или контрола па електгрична
енергија; апарати за снимање, пренос, обработка
и репродукција па звук, слика или податоци;
магнетни носачи на податоци; автоматски машини
и механизми за апарати кои се покренуваат со
кованица или жетон; сметачки машини, опрема за
обработка на податоци и компјутери; снимени и
несиимени носачи иа податоци од сите врсти (кои
се вклучени во класата 9); компјутерски програми
(сочувани); податоци снимени во елсктронска
форма (кои можат да се превземаат); електронски
публикации (кои можат да сс превземаат)
кл.

16

-

печатен

материјал;

фотографии;

Trgovski marki

Glasnik,

канцелариски
материјал
(освен
мебел);
материјали за обука и иастава (освен апарати)
кл. 35 - услуги на огласување; услуги на водење
работи;
деловно
управување;
собирање,
систематизација,
составување
и
стручна
деловна анализа на податоци и информации во
компјутерска база на податоци; малопродажни
услуги (исто така по пат на интернет и други
комуникациски мрежи) во врска со класите 9 и 16
кл. 41 - услуги на образование, услуги на
усовршување, забава, спортски и културни
активности
(210) TM 2010/1117

(220) 07/10/2010
(442) 29/02/2012

(731) Индустрија за млеко, млечни производи и
сокови АД «МЛЕКАРА БИТОЛА»,
ул. Долнооризарски пат бб, 7 000 Битола, MK
(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје
(540)

19/1,

str. 156-210, fevruari 2012 Skopje

(210) TM 2010/1400
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(220) 13/12/2010
(442) 29/02/2012

(731) ДПТУ «БАСАДО»
бул. Јане Сандански 12/2/5, 1000 Скопје, MK
(540)

(591) бела, црна и црвена
(531) 03.07.07
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци
(210) TM 2010/1407

(220) 13/12/2010
(442) 29/02/2012

PRIRODATA NA DLANKA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - млеко и млечни производи, масла и масти
за јадење
кл. 30 - какао, сладолед
кл. 32 - безалкохолни пијалоци, пијалаци од
овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати
за производство на пијалаци
кл. 35 - огласување, водење на работење,
управуање со работи, канцелариски работи
кл. 39 - транспортни услуги, пакување и
складирање стока
кл. 43 - услуги на подготвување храна и пијалаци
(210) TM 2010/1258

(220) 17/11/2010
(442) 29/02/2012

(731) Друштво за производство, промет и услуги
ЦУСПИС ДООЕЛ Скопје
ул.Елисие Поповски Марко бр.4, MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
Ул. ’’Љубљанска’' бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

MEDICUS.NET
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражувања
и планирања кои се однесуваатна истите;
услуги за индустриски анализи и истражувања;
проектирање и развој на компјутерски хардвер и
софтвер

Trgovski marki

(731) Скопски Саем ДОО Скопје
ул.Беласица 2, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.’’Македонија’’ бр.27/2/22, 1000 Скопје , 1000,
Скопје
(540)

(591) бела и сина
(531) 27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - водење дејност (служби за давање
совети за водење одделни дејности), дејности
(консултации за водење на дејностите), дејности
(професионални консултации), демонстрација на
производи, изложби (организирање на изложби)
во комерцијални и рекламни цели, изнајмување
рекламен простор, јавно мислење (испитување на
јавното мислење), манекени (манекенски услуги)
во рекламни промовирачки цели на продажбата,
објавување рекламни текстови, обработка
на текстови, огласување и рекламирање,
организирање
дејности
(советување
за
организирање на дејностите), организирање на
изложби, плакатирање и огласување, промоција
(продажба за трето лице), пропагандни дејности,
проучување на пазарот (маркетинг), рекламна
документација
(уредување
на
рекламна
документација), рекламна хроника, рекламни
агенции, рекламни огласи (ширење на рекламните
огласи), водење на комерцијални работи,
комерцијална администрација, канцелариски
работи, ширење рекламен материјал/трактати,
проспекти, печатени примероци/
кл. 41 - забава, спортски и културни активности,
дискотеки (услуги на дискотеките), забавни
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паркови, изложби (организирање изложби) во
културни или воспитни цели, клубови (услуги
на клубови) /забава/, конгреси (организирање и
водење конгреси), модни агенции за уметници,
музејски
услуги
/презентација,
изложби/,
објавување текстови /текстови кои не се рекламни/,
планирање приеми /забава/, практично обучување
/демонстрирање/,
приредби
(одржување
приредби), разговори (организирање и водење на
разговори), разонода, семинари (организирање и
водење семинари), симпозиуми (организирање
и водење симпозиуми), слободно време (услуги
врзани за исполнување на слободното време),
организирање саемски манифестации, приредби,
изложби
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци,
привремено сместување, бар (барски услуги),
кафеани, кафетерии, изнајмување простори за
состаноци, изнајмување привремени сместувања
(резервирање на привремените сместувања),
ресторани, ресторани за брзо и постојано
послужување (шанк-барови), ресторани за
самопослужување
(210) TM 2010/1454

(442) 29/02/2012

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје
(540)

(591) темно и светло кафена
(531) 08.01.21
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - чоколада, производи од чоколада,
слаткарски производи, слаткарски производи
од шеќер, бонбони; пекарски производи, слатки;
бисквити, торти, колачиња, обланда, карамели
(220) 11/02/2011
(442)  29/02/2012
(731) JOHNSON & JOHNSON (a corporation organized
and existing under the laws of the State of New
Jеrsey)
ONE JOHNSON & JOHNSON PLAZA, NEW
BRUNSWICK, NEW JERSEY, 08933, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘'Ленинова’' бр.15а-13, 1000, Скопје

TM 2010/1454

CLEAN & CLEAR
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - не -медицинска козметика; балзами за усни,
сјајови за усни и прашоци
(210) TM 2011/104

(220) 11/02/2011
(442)  29/02/2012

(731) Друштво за телекомуникациски услуги ВОРЛД
ТЕЛЕКОНЕКТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ МАКЕДОНИЈА
ДОО Скопје
ул. Пиринска бр. 23, 1000 Скопје, MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
Ул. «Љубљанска’' бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

INDIVIDUA

(220) 22/12/2010

(731) Осман Салиу and Ахмет Салиу
ул.Љуботенска бр.56, Тетово, MK and с.Мала
Речица бб, Мала Речица, MK

(210) TM 2011/99

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - средства за белење и други супстанции
за перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи, лосиони
за коса, препарати за нега на забите
кл. 9 - апарати и инструменти: научни, поморски,
геодетски,
фотографски,
кинематографски,
оптички, за 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
мебелот); материјали за обука и настава (освен
апарати); пластични материјали за пакување што
не се опфатени во другите класи; печатарски
букви, клишиња
кл. 18 - кожа и имитација на кожа и производите
од нив што не се опфатени со другите класи, кожа
од животни, куфери и патни торби, чадори за
дожд и за сонце и стапови за одење, камшици и
сарачки производи
кл. 20 - мебел, огледала, рамки за слики,
производи од дрво, плута, трска, рогозина, врбови
прачки, рогови, коски, слонова коска, китови коски,
школки, килибар, седеф, морска пена и замена на
сите тие материјали или од пластика
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кл. 24 - текстил и текстилни производи, што не се
опфатени со другите класи, покривки за кревети
и маси
кл. 25 - облека, обувки и капи
кл. 28 - игри и играчки, производи за гимнастика
и спорт што не се опфатени со другите класи,
украси за елка
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и
варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти,
јајца, млеко и млечни производи, масла и масти
за јадење
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед;
мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол,
сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз
кл. 32 - пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалоци
кл. 33 - алкохолни пијалаци (освен пиво)
кл. 34 - тутун, производи за пушачите, кибрит
кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
кл. 36 - осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани за недвижен
имот
кл. 38 - телекомуникации
кл. 39 - транспортни услуги; пакување и
складирање стока; организирање патувања
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 истите;
услуги за индустриски анализи и истражувања;
проектирање и развој на компјутерски хардвер и
софтвер
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци;
привремено сместување
(210) TM 2011/282

(220) 25/03/2011
(442)  29/02/2012

(731) „Ателје Антонија» ДООЕЛ
Бул.„Јане Сандански” бр.70 лок15, Скопје, MK
(540)

19/1,
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(220) 18/04/2011
(442)  29/02/2012

(731) Lutariko DOOEL Skopje
ul.Borka Talevski br.15, lokal 1, MK
(540)

(591) портокалова-црвена, сива и црна
(531) 07.01.19;20.07.02
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; канцелариски работи
кл. 36 - осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани за недвижен
имот
кл. 37 - градежни
инсталациски услуги

конструкции;

(210) TM 2011/363

поправки;

(220) 19/04/2011
(442)  29/02/2012

(731) ViR 1898 d.d.,
Skoljic 16, HR-51000 Rijeka, HR
(740) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ
Ул. ‘'Илинденска’'  2/ 13, 1400, Велес
(540)

(591) портокалова, жолта и сина
(531) 25.01.19;25.01.25;27.07.25
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч; месни
екстракти; конзервирано , сушено и варено овошје
и зеленчук; желиња, мармалади и компоти; јајца,
млеко, млечни производи; масла и масти за
јадење

(591) бела, црна, малина-црвена и сива
(531) 27.05.13
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 - облека, обувки и капи
кл. 26 - тантели, везови, панделки и гајтани,
петлици, копци, закачки и окца, топуски и
прекривачи, ѕидни тапети (не се од текстил)

кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жито, леб, слатки, бонбони, сладолед; мед, сируп
од меласа; квасец, прашок за пециво, сол, сенф,
оцет, мирудии,  мраз за ладење
кл. 32 - пиво; минерални и газирани води и
останати
безалкохолни
пијалоци:
овошни
сокови и напивки; сирупи и други препарати за
подготвување напивки

кл. 41 - образовни услуги, обука, забав, спортски и
културни активности
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(210) TM 2011/367

(220) 20/04/2011
(442)  29/02/2012

(731) BERLIN-CHEMIE AG,
Glienicker Weg 125, D-12489 Berlin, DE
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘'Ленинова’' бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

MIG
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи; диететски
супстанции прилагодени за медицинска употреба
(210) TM 2011/372

(220) 21/04/2011
(442) 29/02/2012

(731) ДППУ НИКЕКС Николајчо ДООЛ увоз-извоз
Скопје
ТЦ Беверли Хилс 1 кат лок.34а, Скопје, MK
(540)

(591) бела и сина
(531) 27.05.21;27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - услуги за продажба на големо и мало
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалоци,
привремено сместување, туристички агенции
(210) TM 2011/378

(220) 21/04/2011
(442)  29/02/2012

(731) Sanrio Company, Ltd.
1-6-1, Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo, JP
(740) Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК
ул. ‘«Орце Николов»  98, 1000, Скопје
(540)

HELLO KITTY
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - средства за белење и други препарати за
перење; чистење, полирање, препарати за триење
и нагризување; сапуни; парфимерија; есенцијални
масла, козметички производи, лосиони за
коса, пасти за заби, прибор за лична хигиена;
препарати за нокти; производи и препарати за
нега и чистење на косата и кожата; лепила за
козметички цели; лосиони за после бричење;
антиперспиранти; антистатични препарати за цели
на домаќинството; аромати; кора од дрво квилаја

TM 2011/367

за миење; соли за капење, козметички препарати
за капење; маски за разубавување; соли за
белење; сода за белење; плавила за перење
алишта; бои - хемиски средства за освежување на
боите што се користат во домаќинството [перење
алишта]; бои- препарати за отстранување;
козметички прибор; козметички препарати за
слабеење; козметички производи за животни;
памучни стапчиња за козметичка употреба;
вата за козметичка употреба; козметички креми;
креми за белење на кожата; креми за кожени
производи; одмастувачи; полирање вештачки
вилици; препарати за чистење  вештачки вилици;
дезодоранси; детергенти; козметички бои;
колонска вода, тоалетна вода; крем за коса; гел
за коса; шампони; балсам за коса и препарати
за навлажнување на косата; парфеми; кармини;
креми и лосиони за лице и кожа; вештачки нокти;
полирање на ноктите и лакови и разредувачи;
заштита од сонце; производи за белење
[деколоранти] за козметичка употреба; ароми за
слатки [есенцијални масла]; млеко за чистење за
тоалетна употреба; козметички производи за веѓи;
моливчиња за веѓи; омекнувач за ткаенини [што
се користат за перење]; вештачки трепки; восок
за под; бои за коса; спрејови за коса; производи
за виткање коса; белило за алишта; прозиводи
за киснење алишта; производи за штиркање;
лосиони за козметичка употреба; шминка; пудра
за шминкање; производи за шминкање; производи
за отстранување на шминката; маскара; раствори
за уста што не се за медицинска употреба;
производи за нега на ноктите; козметички
моливчиња; политура за мебел и подови;
брилијантин за козметичка употреба; производи
за кадење [мириси]; камен од пемза; ткаенина за
стружење; хартија за стружење; миризливо дрво;
шампони за домашни миленичиња; креми за
чевли; сјај за чевли; восок за чевли; производи за
измазнување [штиркање]; сапуни за освежување  
текстил; скробен сјај за перење алишта;
производи за сончање; шамичиња натопени со
козметички лосиони; препарати за отстранување
лак; восок за депилација; восок за алишта;
восок за полирање; восок за кожа; производи за
депилација; желе (нафтено желе) за козметичка
употреба; декоративни цртежи за козметичка
употреба; [миризливи стапчиња, [страк кинески
темјан]; мириси] сите вклучени во класата 3
кл. 4 - индустриски масла и масти; мазива,
соединенија за собирање прав со навлажнување
и врзување; горива (вклучително и течни горива за
мотори) и осветлување; свеќи, фитили; свеќички
за новогодишни елки; производи за отстранување
прав; маст за ремени; маст за чизми; маст за кожа;
маст за чевли; фитили за ламби; ноќно светло
[свеќи]; производи против лизгање за ремени;
масла за заштита на кожа; масла за слики; дрвца
за палење; смеси за врзување на правот за
чистење; фитили за свеќи; дизел гориво; газолин;
керозин; бензин; сите вклучени во класата 4
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и хигиенски
производи; диететски супстанции прилагодени
за медицинска употреба, храна за бебиња;
фластери; материјали за преврзување; материјал
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за пломбирање, забарска смола; дезинфекциони
средства; препарати за уништување штетници;
фунгициди, хербициди; апсорбирачки памук;
апсорбирачка ; лепливи ленти за медицинска
употреба; лепливи фластери; лепливи ленти за
медицинска употреба; производи за освежување
на воздухот; производи за прочистување на
воздухот; албуминизирана храна за медицинска
употреба; албуминизирано млеко за медицинска
употреба; средства за миење на животните;
антисептички памук; балзами за медицинска
употреба; хигиенски завои; завои за менструација;
завои за преврзување; терапевтски препарати
за бањи; медицински производи за бањи; соли
за бањи за медицинска употреба; кислородни
бањи; соли за бањи со минерална вода;
појаси за хигиенски влошки [крпи]; белегзии за
медицинска употреба; влошки за дојки; бонбони
за медицинска употреба; капсули за лекови;
капсули за фармацевтска употреба; гуми за
џвакање за медицинска употреба; колани за врат
за животни против паразити; шеќер за медицинска
употреба; препарати за дезинфекција, плакање,
чување и чистење на контактни леќи; средство за
подмачкување и раствори за употреба на контактни
леќи; хемиски производи за контрацепција; лекови
за плускавици; прстени за плускавци на стапалата;
памук за медицинска употреба; хируршки завои
фластери за медицинска употреба; фармацевтски
производи против првут; дезодоранси; детергенти
за медицинска употреба; диететски пијалаци за
медицинска употреба; диететски прехрамбени
производи; диететски супстанции; дезинфекциони
средства за хигиенска употреба; лосиони
за кучиња; производи за миење на кучиња;
средства за одбивање на кучиња; медицински
напивки; средство за миење на очите; кутии за
прва помош [полни]; лепила за фаќање муви;
хартија за фаќање муви; средства за уништување
муви; лепила за муви; лекови против потење на
стапалата; медицинска газа за завои; гермициди;
кедрово дрво за одбивање на инсекти; масла
за медицинска употреба; медицински инфузии;
средства за уништувње инсекти; инсектициди;
нафтено желе за медицинска употреба; гаќи за
менструација; хигиенски гаќи; млеко во прав
[за бебиња]; лактоза за медицинска употреба;
шамичиња натопени со фармацевтски лосиони;
лосиони за ветеринарна употреба; таблетки за
лижење; млеко од слад за медицинска употреба;
медицински алкохол; лековити билки; лековити
масла; медицински чај; медицински торби
[преносливи] [полни]; лекови за луѓе; влошки за
менструација; тампони за менструација; ментол;
масти за медицинска употреба; минерални
додатоци на храна; хартија против молци;
средства против молци; средства за плакнење
уста; кал за бањи; хигиенски влошки [крпи];
лисици за медицинска употреба; хигиенски
гаќи; хигиенски шамичиња; хигиенски влошки;
хигиенски гаќи; хигиенски гаќи за впивање,
инконтиненција; влошки за гаќи; паразитициди;
капсули за фармацевтска употреба; хемиски
производи за дијагностицирање бременост; чај
за слабеење за медицинска употреба; средства
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против потење; матична млеч [за медицинска
употреба];
хигиенски
крпи;
фармацевтски
производи за нега на кожа; миризливи соли;
производи за стерилизација; медицински масти
против изгореници од сонце; производи против
изгореници од сонце за фармацевтска употреба;
сирупи за фармацевтска употреба; витамински
производи; стапчиња обложени со памук за
козметичка употреба; лосиони за сонце; топли
облоги; облоги; топли облоги и/или облоги за
намалување на телесната температура или за
олеснување на треска или главоболка; завои
[медицински]; лекови за медицинска употреба;
антипиретици; билни чаеви; топли облоги од
синап; медицински препарати за слабеење; сите
вклучени во класата 5
кл. 8 - рачни алати и направи (за рачна употреба);
прибор за јадење; ладно оружје; жилети; машинки
за потстрижување брада; отворачи за шишиња;
отворачи за конзерви; кутии за брич; клешти за
кутикули; пинцети за кутикули; ножеви; алати
за сечење; направи за претурање течности;
машинки за депилација; врезник; грицкалки за
нокти [електрични и неелектрични]; екстрактор
за нокти; полирање нокти; вилушки; градинарски
алати; инструменти за потстрижување коса за
лична употреба; рачни направи за виткање коса;
пинцети за отстранување влакна; секирчиња за
мраз; пилички за резбарење; ножеви; градинарски
ножици за поткастрување трева; кожени ремени;
ремени за кревање тегови; турпии за нокти;
електрични турпии за нокти; цртачи за нокти;
турпии за игли; иглени дупчалки; дупчалки за
нумерирање; кршалки за ореви што не е од
благородни метали; отворачи за остриги; прибор
за педикир; апарати за уништување растителни
паразити; жилети за бричење; ремени за бричење;
жилети; електрични и неелектрични ножици;
алати за острење; лажици; рапрскувачи; алатки
за втиснување (рачни алати); фаќалки за шеќер;
сервис за јадење; отворачи за конзерви; ножеви
за сечење месо и зеленчук; ножеви; рендиња
и машини за сечење и делови и прибор за тоа;
градинарски ножици за кроење; железа за калапи;
клешти за виткање; прибор за маникирање; кутии
за прибор за бричење; пинцети; црпалки за вино;
[направи за сечење јајца [неелектрични]]; апарати
за сечење сирење [неелектрични]; ножеви за пици
[не електрични]; чекани; виткачи на трепки; златен
и сребрен прибор (прибор за јадење, вилушки и
лажици); сите вклучени во класата 8
кл. 9 - научни; наутички, геодетстки, електрични,
фотографски, кинематографски, оптички апарати
и иснтрументи, апарати и инструменти за мерење
на тежина, мерење, сигнализирање, проверка
(контрола), апарати и инструменти за спасување
и обучување; апарати за снимање, пренос или
репродукција на звук или слика; магнетски носачи
на податоци, дискови за снимање; автоматски
машини и механизми за апаратите што се
активираат со жетони; регистарски каси, машини
за сметање, опрема за обработка на податоци
и компјутери, апарати за гаснење пожар;
сметалки; електрични направи за привлекување
и уништување инсекти; аудиовизуелни направи
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за настава; батерии; кутии за батерии; полначи
за батерии; двогледи; калкулатори; камери;
кинематографски камери; делови и прибор
за тоа; леќи за камери; мерачи на капацитет;
анимирани
цртани
филмови;
касетофони;
синџирчиња за очила; кинематографски филмови
[експозиционирани]; апарати за регистрирање на
времето; компакт диск плеери; компакт дискови
[аудио-видео]; компакт диск [меморија само за
читање]; компјутерски оперативни програми,
снимени; комјутерски програми; компјутерски
софтвер [снимен]; компјутери; печатари за
користење со компјутери; контејнери за контактни
леќи; опрема за обработка на податоци;
кројачки иснтрументи за мерење; електрични
ѕвона за врата; џебни електронски апарати
за преведување; апарати за гаснење пожар;
филмови, експозиционирани; противпожарни
аларми; рефлектори; рамки за фотографски
слајдови; апарати за играње игри приспособени
за употреба со надворешен екран или монитор;
витлери со електрично загревање; апарати за
регулирање топлина; џубокси; оптички леќи;
апарати за вагање; појаси за спасување; пливки
за спасување; елеци за спасување; сплавови за
спасување; електрични брави; магнетски носачи
на податоци; магнетски кодирани картички;
магнетски енкодери; магнети; лупи; електрични
уреди за отстранување шминка; апарати, уреди и
инструменти за мерење; микрофони; микроскопи;
неонски натписи; лаптоп компјутери; електронкси
пенкала; фонографски плочи; фотокопири;
џебни калкулатори; апарати за проекција; екрани
за проекција; радија; грамофони; апарати за
далечинско управување; ленири [иснтрументи
за мерење]; ваги; мемориски смарт картички;
детектори за чад; приклучоци, штекери и други
електрични спојки; апарати за снимање звук;
дискови за снимање звук; апарати за репродукција
на звук; апарати за емитување звук; кутии за
очила; рамки за очила; стакла за очила; очила;
очила за сонце; појаси за пливање; елеци за
пливање; електрични прекинувачи; магнетофони;
телефонски апарати, приемници; предаватели,
жици;
телескопи;
телевизии;
телевизиски
апарати; инструменти за мерење температура;
електрични инасталации за заштита од кражба;
термометри; термостати; видео касети; кертриџи
со видео игри; видео камери; видеоленти; видео
екрани; видео рекордери; мускули за непливачи;
процесори за обработка на текст; видео компакт
дискови; дигитални повеќенаменски (видео)
дискови; видео компакт дискови и дигитални
повеќенаменски (видео) диск плеери; аудио и
визуелни апарати и уреди за настава; држачи;
носачи и кутии за аудио и видео касети; компакт
дискови, ласерски дискови, дискови за видео
и дигитални повеќенаменски (видео) дискови;
подлога за компјутерско глувче; телефони;
безжични телефони, делови и прибор за мобилни
телефони; прибор и футроли за мобилни
телефони, делови и прибор за пејџери; торби,
навлаки, контејнери, преносувачи и корисници
на мобилни телефони и пејџери; слушалки,
телефонски слушалки, слушалки и микрофони/
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звучници за употреба со мобилни телефони;
индикатори за телефони; мобилни телефони и
пејџери; машини за видео игри; маски за преку
очи за заштита од светлина; печатени распореди;
аларми; електрични; читачи за бар-кодови;
барометри; часовници со аларм; електрични
часовници со аларм; централни процесорски
единици [процесори]; чипови [интегрални кола];
хронографи [апарати за регистрирање време];
пури , запалки за автомобили; компјутерски
тастатури; компјутерски мемории; компјутерски
периферни уреди; акустични спојки; сврзници
[опрема за обработка на податоци]; оптички
носачи на податоци; оптички дискови; дискови
[магнетски]; машини за управување автоматски;
нуркачка опрема; маски за нуркање; одела за
нуркање; електронски огласни табли; електронски
пенкала [видеотерминели]; опрема за одржување
и поправање лифтови; врвки за очила; окулари;
навлаки за очила; машини за факсимил; филтри
[фотографија]; пегли електрични; пловки за капење
и пливање; флопи диск; ленти за чистење на уреди
за снимање [снимање]; хигрометри; внатрешни
кола; апарати за меѓусебна комуникација; точки
на поврзување [за компјутери]; машини за
фактурирање; садови за леќи; апарати за дигање;
елементи со магнетна лента [за компјутери];
магнетни ленти; лажици за мерење; метрономи;
микропроцесори; модеми; машини за броење и
сортирање пари; монитори [компјутер хардвер];
монитори [компјутерски програми]; компјутерско
глувче [опрема за обработка на податоци]; оптички
влакна [влакна] [филаменти за спроведување
светлина]; оптички стакла; оптички стоки;
оптички леќи; паркинг-часовници; компјутерски
периферни направи; агломери [инструменти
за
мерење];
радиотелеграфски
прибори;
радиотелефонски прибори; скенери [опрема
за обработка на податоци]; полупроводници;
слајдови [фотографија]; автоматски машини што
се активираат со парички; ленти за снимање
звук; апарати за демагнетизирање магнетни
ленти; телеграфски жици; телеграфска [опрема];
телепринтери; телепромптери; машини за
пишување; автомати за билети; предаватели
[телекомуникации];
предавателни
уреди;
[телекомуникации]; вакууметри; видео екрани;
видео телефони; видеорекордери; звучни аларми;
пловки за пливање; [тампони за уши; тампони за
уши за нуркачи; часовници за варење јајца; очила
за спорт; заштитни шлемови за спортови; апарати
за навигација за возила [компјутер во возила];
програми за компјутерски игри; метрономи;
електронски публикации [што можат да се
даунлодираат]; компјутерски програми [софтвер
што може да се даунлодира]; вокмени; сателити
за научни цели; потпирачи за рачни зглобови што
се користат за компјутери; ремени за преносни
телефони; држачи за преносни телефои;
налепници за преносни телефони; прекривки за
антени за преносни телефони; електронски кола
и ЦД- Ромови кои овозможуваат снимање на
автоматски програми за употреба на електронски
музички инструменти]; слушалки за уши; сите
вклучени во класата 9
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кл. 10 - хируршки, медицински, забарски и
ветеринарни апарати и инструменти, вештачки
екстремитети, очи и заби; ортопедски производи;
хируршки материјали за шиење; апарати за
мерење крвен притисок; шишенца за доенчиња;
цуцли за шишенца на доенчиња [цуцли]; завои;
електрични ќебиња за медицинска употреба;
презервативи;
нехемиски
контрацептивни
средства; инструменти за заби; цуцли лажалки за
доенчиња; чепкалки за уши; апарати за естетска
масажа; цуцли за шишенца за храна; затворачи
за шишенца за храна; шишенца за храна; влошки
за рамни табани; ортопедски чевли; форцепс;
ракавици за масажа; ракавици за медицинска
употреба; апарати за слушање за глуви; апарати
за заштита на слухот; терапевтски апарати со
топол воздух; кесиња со мраз за медицинска
употреба; инкубатори за бебиња; апарати за
масажа; труднички појаси; душеци за породување;
ортопедски производи; стомачни перничиња;
електрични грејни [перници] за медицинска
употреба; приспивни перници за инсомнија;
хируршки сунгери; лажички за давање лекови;
стетоскопи; носилки; термални торби за прва
помош; гребалки за јазик; ветеринарни апарати
и инструменти; контрацептивни средства; маски
за уста; термометри за медицинска употреба;
машини за вода за медицинска употреба;
хигиенски садови; [прстени за олеснување на
растењето заби]; медицински перничиња или
средства за тестирање на телесната температура;
сите вклучени во класата 10
кл. 11 - апарати за осветлувње, греење, создавање
пареа, готвење, ладење, сушење, вентилација,
снабдување со вода и санитарни намени, апарати
за климатизација; апарати за дезодорирање на
воздухот; апарати за сушење на воздухот [сушачи];
апарати и машини за прочистување на воздухот;
млазници на чешми против распрскување на вода;
апарати за филтрирање аквариуми; апарати за
затоплување на аквариуми; аквариумски светла;
шпорети; скари; опрема и инсталации за бањи;
греалки за бањи; греалки за кревети; апарати
за ладење пијалаци; светла за велосипеди;
електрични кебиња; бојлери; тостери за леб;
килими со електрично греење; тавански светла;
свеќници; електрични светилки за новогодишни
елки; електрични филтри за кафе; апарати за
кафе; апарати за филтрирање кафе; тави за
пржење кафе; замрзнувачи; печки; апарат и уреди
за готвење; електричен прибор за готвење; уреди
за ладење на течности и вода; уреди за ладење
на тутунот; грејни перници [влошки]; регулатори
за довод на воздух во печки [греење]; електрични
длабоки тави за пржење; електрични апарати
за дезинфекција, распрскувачи за дезинфекција
за тоалети; апарати за дестилација; фенови
за коса; филтри за вода за пиење; апарати за
сушење за сточна храна и фураж; електрични
ламби; сијалички за празнични декорации;
вентилатори
[климатизација];
електрични
вентилатори; електрични греалки за шишиња
за хранење; апарати за миење; декорирани
фонтани; фрижидери; печки за овошје; запалки
за гас; електрични плочи; скари; апарати за
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сушење раце; опрема за бањи со топол воздух;
рерни со топол воздух; плочи за греење;
шишиња за топла вода; светлечки куќни броеви;
навлажнувачи; кутии за мраз; калапи за мраз;
машини и апарати за мраз; електрични казани;
ламби на свиткување; шишиња за ламби; стакла
за ламби; топки за ламби; држачи за висечки
ламби; обвивки за ламби; рефлектори; абажури
за ламби; ламби; држалки на абажури; фенери;
електрични апарати за сушење алишта; крушки од
светилки; апарати за осветлување; микробранови
печки; апарати за ладење на млеко; славини за
цевки за вода; плочи за греење; џебни батерии;
џебни ламби; џебни грејачи; електрични лонци за
варење под притисок; резервоари под притисок;
електрични радијатори; садови за ладење;
комори за ладење; ладилници; печки; апарати за
печење; макари за печење; решетки за печење;
прибор за скари; сигурносни ламби; туш кабини;
тушеви; лавабоа; штекери за елекрични светла;
соларни колектори [греење]; тостери; садови за
тоалети; седишта за клозетски шолји; капаци за
клозетски шолји; подвижни тоалети; фенери; јавни
тоалети; електрични плочи за вафли; електрични
плочи за печење/готвење; тави за загревање;
легени; греачи за вода; апарати и машини за
прочистување на вода; стерилизатори за вода;
џебни ламби; електрични прочистувачи на воздух;
уреди против заслепување за автомобили [опрема
за светла]; уреди против заслепување за возила
[опрема за светла]; батерии; стерилизатори
[електрични садови под притисок]; кади за бањи;
Кинески фенери; заштитни уреди за осветлување;
дифузери на светлина; светилки; светла за
автомобили; светла за возила; шпорети; шпорети
[апарати за загревање]; [шпорети за ориз]; сите
вклучени во класата 11
кл. 12 - возила; апарати за движење по земја,
воздух или вода; уреди против заслепување
за возила; штитници од сонце за автомобили;
аларми против кражба на возила; уреди против
кражба на возила; детски колички; покриви за
детски колички; ѕвончиња за велосипеди; колички
на едно тркало или трицикли; колички на едно
тркало; велосипеди и трицикли, и нивни делови;
коли; колички; покривки за седишта на возила;
покривки за седла на колички на едно тркало,
велосипеди или трицикли; колички за голф;
колички за пренесување стока; рачни колички;
потпирачи за глава на седишта кај возила;
покривки за детски колички; покривки за возила;
сирени за возила; поклопки - капаци; поклопки
- капаци на тркала; багажник за возила; мрежи
за багаж за возила; колички за багаж; браници;
направи против лизгање за гуми на возила; весла
за кајаци; весла; педали за колички на едно тркало;
колички [детски колички]; пумпи за велосипеди,
колички на едно тркало или трицикли; покриви
за детски колички; покривки за детски колички;
детски колички; покривки на седишта за колички
на едно тркало, велосипеди, трицикли или
мотоцикли; седишта за колички на едно тркало,
велосипеди, трицикли или мотоцикли; сигурносни
ремени за седишта на возила; сигурносни
седишта за деца [за возила]; седишта за возила;
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сигурносни појаси за седишта на возила; завеси
адаптирани за автомобили; гуми за тркала на
возила; тапацири за возила; навлаки за возила
[обликувани]; инвалидски колички; предни
бришачи на возила; држачи за ситници во возила;
контејнери за мириси и парфеми во возила;
авиони; воздушни перничиња [сигурносни уреди
за автомобили]; воздушни балони; автомобили;
автобуси; ретровизори; мотори за автобуси;
мотори за автомобили; мотоцикли; колички за
супермаркети; количка; гуми за велосипеди;
тркала; трицикли или мотоцикли; електрични
возила; возила што се движат во вода; [покривки
за кука во возила; покривки за велосипеди]; сите
вклучени во класата 12
кл. 14 - благородни метали и нивните легури и
производи од скапоцени метали и нивни легури
или обложени со нив, накит, бижутерија и украси,
скапоцени камења; хорологиски и хронометриски
инструменти, брошеви; синџирчиња; амајлии;
монети; сувенири, имено медали и/или парички;
петлици за ракави; обетки; златни нишки; украси
[од благородни метали]; предмети од имитација
на злато; кутии за скапоцености; кутии за накит;
ѓердани; игли (накит); украсни игли; прстени;
статуи и статуетки од благородни метали; брошеви
за вратоврски; часовници, часовници и нивни
делови и опрема; ремчиња за часовници, пружини
за часовници; синџирчиња за часовници; кутии
за часовници; штоперица; украси; украсни игли,
игли за вратоврски; медали; приврзоци, ситни
украси или синџирчиња; синџирчиња за клучеви и
кутии за клучеви/превоз на благородни метали и/
или скапоцени камења; украси на врат; белегзии
[накит]; кутии за рачни часовници [презентации];
кутии за часовничарство; електрични саати
и часовници; сончеви часовници; дијаманти;
бижутерија; полускапоцени камења; уметнички
дела од благородни метали; часовници со
аларм; копчиња за корсети; украсни игли (игли за
вратоврски); статуетки од благородни материјали
[статуетки]; кутии за накит; сите вклучени во
класата 14
кл. 16 - хартија, картон и производи од нив,
што не се опфатени со другите класи; печатени
работи; книговезнички материјали; фотографии;
канцелариски материјали; лепила за канцелариска
или куќна употреба; материјали и алати што ги
користат уметниците; четки; машини за пишување
и канцелариски прибор; материјали за обука и
настава; пластични материјали за пакување (што
не се вклучени во другите класи); печатарски
букви; печатарски блокови; календари; книги;
каталози; поштенски картички; постери; списанија;
печатени публикации; весници и списанија;
честитки; инструменти за пишување; гумени
печати; поштенски марки и печати; перничиња
за печати; мастилни перничиња за печати;
фотоалбуми; платна за врамување слики; слики
или фотографии; сликарски штафелај; блокчиња
или перничиња за впивање мастило; држачи за
фотографии; мастила; платна; шамичиња од
хартија; тоалетна хартија; шамичиња од хартија за
отстранување шминка; крпи од хартија; подметки
и плакати од хартија или картон; хартија за
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амбалажа, хартија за завиткување и материјали
за пакување; водени бои за уметници; графички
репродукции, портрети; литографи; пенкала,
моливи, пера за пишување; топчиња за хемиски
пенкала; пера; држачи за пенкала; држачи за
моливи; пенкала на полнење и прибори за
пишување; мини од графит за технички моливи;
боички, креони; кутии за пенкала и моливи;
острилки за моливи; машини за острење моливи;
спојки за хартија; притискачи за хартија; дупчалки
за хартија; игли за цртање; пастелни боички;
пасти и лепила за канцелариска и куќна употреба;
машини за хартија; даски за сложување на букви;
држачи за писма; отварачи за писма; лепливи
ленти и држачи за лепливи ленти; материјали за
цртање, табли, пенкала и прибори; прибори за
цртање; албуми за поштенски марки и парички;
торби и пликоа; впивачи; потпирачи за книги;
обележувачи; одбележувачи за во книги; витрини
за канцелариски материјали; платна за сликање;
бележници или блокчиња; дневници; нотеси;
регистри; бележници за пишување; потсетници;
хартија за пишување; хартија за цртање; прибор
за пишување; креди за пишување; школски табли;
табли за постери; огласни табли; навлаки за
пасоши; навлаки за чековни книшки; растегливи
ленти; фотографии; матрици; производи за
бришење; бришачи; бришачи на течности;
електрични отварачи на писма; музички честитки;
бришачи за табли за пишување; накит и украси
од хартија и/или картон; хартија за амбалажа;
салфети од хартија; џебни бележници; пенкала
на полнење; ленти за подврзување; прибори за
цртање за графитни моливи; прибори за боички;
линијари; бришачи за табли за пишуавање;
автографски книги; спојници; хефталици; ножеви
за сечење хартија; знаци за предупредување;
машини за уништување хартија; машини и апарати
за тенка пластична фолија; електрични апарати за
загревање, лепење и заштита од превиткување на
документи и фотографии; електрични апарати за
запечатување и монтирање со заштитна обвивка
на документи и фотографии; држачи и кутии за
картички; украси од хартија за кошници за излети
или прехранбени производи; албуми; бебешки
пелени од хартија и целулоза [за еднократна
употреба]; кеси [пликоа, торбички] од хартија или
пластика, за пакување; папки за листови што
се вадат; кутии од картон или хартија; картички;
држачи и кутии за поштенски марки и печати;
стрипови; шестари за цртање; ленти и картички
од хартија за запишување компјутерски програми;
хартија за копирање [канцелариски материјали];
течни коректори [канцелариски материјали];
фасцикли за документи; штитници за прсти
[канцелариски материјали]; знамиња [од хартија];
папки [канцелариски материјали]; папки за хатија;
ленти од гума; шамичиња од хартија; картички во
картотека; ленти со мастило; заштитни корици
за хартија; етикети што не се од текстил; карти;
музички честитки; билетени; блокчиња за цртање
[канцелариски материјали]; прибори за цртање
[предмети за употреба во училишта]; памфлети;
дробење хартија [за канцелариска употреба];
држачи за моливи; поштенски марки; налепници;

Trgovski marki

Glasnik,

салфети од хартија за маса; клинчиња; билети;
ленти од машини за пишување; машини за
пишување [електрични и неелектрични]; корици;
четки за пишување; креди за пишување; табли за
пишување; корици (канцелариски материјали);
навлаки од хартија за саксии; машини за хартија
[канцелариски материјали]; лигавчиња од хартија;
кеси за готвење во микробранови печки; филтри
за кафе од хартија; брошури; модели за везење
[мостри]; ножеви за сечење хартија [канцелариски
материјали]; чаршафи од хартија за маса;
чаршафи и салфетки од хартија за маса; огласни
табли од хартија или картон; етикети за картички
во картотека; листови хартија; крпи за лице од
хартија; налепници за преносни телефони; сите
вклучени во класата 16
кл. 18 - кожа и имитации на кожа, и производи
направени од овие материјали што не се вклучени
во другите класи; животинска кожа, делови
од животинска кожа; торби и куфери; чадори,
сонцебрани и стапови за одење, камшици, узди
и сарачки производи; торби, чанти и паричници,
кутии, багаж, торбички; актовки; ранци; навлаки
за алишта; торби за пазарење; ремени од кожа;
појаси за рамо; појаси; бастуни; кутии за катрички
[портмонеа]; околувратници за животни или
домашни миленичиња; кутии за клучеви; врвки од
кожа или имитација на кожа; несесери; маски за
усти од кучиња; ученички торби; ремени; рачки за
куфери; куфери; прибори за патување; торби за
костуми за патување; навлаки за чадори; рачки
за чадори; држачи за бастуни; ремени за патни
торби; торби за плажа; чанти; кутии и торби, од
кожа или од кожа и картон; женски чанти; кожени
ремени; планинарски стапови; музички кутии;
папки за ноти; мрежести торби за пазарење;
ранци; училишни торби; торби за алат од кожа
или имитација на кожа [празни]; мали патни
торби; торби за дивеч; торби, пликоа и чанти од
кожа за пакување; прекривки за мебел од кожа
или имитација на кожа; рамки за женски чанти;
торби со ремени за носење доенчиња; торби со
тркала за пазарење, сите вклучени во класата 18
кл. 20 - мебел, огледала, рамки за слики;
прозиводи (што не се опфатени со другите класи)
од дрво, плута, трска, врбови прачки, рогозина,
рогови, коски, слонова коска, китова коска,
школки, килибар, седеф, морска пена и замени за
сите овие материјали, или производи од пластика;
воздушни перничиња; воздушни душеци; воздушни
перници; вреќи за спиење; украсни завеси со
монистра за декорација; тркалца за кревети што
не се од метал; постелнина [освен лен]; кревети за
домашни миленичиња; канти што не се од метал;
затворачи за шишиња; полици за шишиња; тапи
за шишиња; пластични картички за отворање
електронски брави; сандаци; ѕвончиња на ветар
што оддаваат звуци; куки за облека; закачалки за
палта; куки за палта; држачи за палта; контејнери,
што не се од метал (складирање, транспорт);
држачи за завеси; куки за завеси; корнизи за
завеси; алки за завеси; палки за завеси; валјаци
за завеси; врвки за завеси; перници; плакари за
крпи; куќички за домашни миленичиња; кревети,
мебел, монтирање врати; украси за рамки за
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слики; ладилници [неелектрични]; статуи од
дрво, восок, гипс или пластика; камини; држачи
за саксии; држачи за цвеќиња; закачалки за
капи; високи столчиња за бебиња; куќни броеви,
што не се од метал, несветлечки; камари за
домашни миленичиња; плочки со имиња, што не
се од метал; шкафови за регистри; дубачиња за
деца; предмети на надувување за рекламирање;
кутии за накит; поштенски сандачиња; држачи
за писма; рафтови за списанија; душеци; садови
од пластика за амбалажа; перници; полици за
чинии; полици за чаши; регистарски таблички;
рекламни натписи; рачки за алати; колички
за послужување; кошници; рамки за слики;
декоративни пораби од пластика и/или дрво за
прозорци; украси и декорации за прозори или
врати од пластика, восок, дрво, плута, трска,
врбови прачки, рогозина, рогови, коски, слонова
коска, китова коска, школки, килибар, седеф,
морска пена и замени за сите овие материјали,
затворачи за торби; пластични контсјнсри за
мириси и парфеми; потпирачи за глава на дуење;
декорации од пластика за храна или кошнички
за излети; прстени за клучеви и приврзоци, што
не се од метал; граничници за врата; фотелји;
кошници, што не се од метал; кревети; клупи
[мебел]; канти од дрво или пластика; столарија;
креденци; колички за компјутери [мебел]; кутии
од дрво или пластика; столчиња [седишта];
сандаци за играчки; плута; навлаки за алишта
[гардероба]; колевки; завеси од бамбус; столарски
маси; работни маси; колички на тркалца за
послужување [мебел]; цевчиња за пиење;
потпирачи за глава [мебел]; табли за закачување
клучеви; библиотекарски полици; шкафови; брави
[освен електрични], што не се од метал; кројачки
кукли; полици [мебел]; рамки за фотографии;
рамки за слики; пили за сечење дрва; училишен
мебел; седишта; софи; маси; колички на тркалца
за послужување чај; колички за послужување чај;
колички за компјутери [мебел]; држачи за чадори;
полски кревети; ормани; огласни табли; водоводни
цевки [вентили] од пластика; тоалетнио комоди;
табуретки за нозе и столчиња; кошници [канти];
куки за закачалки за облека; скали од дрво или
пластика; шкафови за лекови; подметки, што
можат да се извадат, за мијалници; плочки со
имиња што не се од метал; куки и игли (што не
се од метал); оградени простори за бебиња; дрва
за гребење мачки; полици; внатрешни решеткасти
ролетни [штитници од сонце] [мебел]; уметнички
дела, фигурини и статуетки и ситни декорации
и украси од дрво, плута, трска, врбови прачки,
рогозина, рогови, коски, слонова коска, китова
коска, школки, килибар, седеф, морска пена и
замени за сите овие материјали, или од восок,
гипс или пластика; кутивчиња за таблети [од дрво,
пластика]; затворачи за шишиња; сите вклучени
во класата 20
кл. 21 - средства за домаќинство и кујнски
садови (што не се од благороден метал и   не
се покриени со него); чешли и сунѓери; четки;
материјали за производство на четки; средства
за чистење; челична волна; непреработено или
полу-преработено стакло; стакларија, порцелан
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и грнчарија невклучени во други класи; бањи
за бебиња [портабл]; кошници, за домашна
употреба; кригли; кафези за птици; неелектрични
блендери; даски за пеглање; дигалки; отварачи
за шишиња; затварачи за шишиња направени
од керамика, кинески порцелан, стакло, кристал,
грнчарија, теракота и порцелан; шишиња, садови,
кутии за сапун; кутии за леб; кофи; кафани
[послужавници]; кафези за домашни миленичиња;
модли за слатких [модли]; модли за вафли; свеќи
за гасење; прстени за свеќи; кутии за бонбон;
кутии за чешли; порцелански украси; садови од
порцелан; стапчиња за храна (кујнски прибор);
шкафови за облека; закачалки за облека; крпи за
чистење; железници; мешалки за коктел; филтри
за кафе; мелници за кафе; цедалки за кафе;
сервиси за кафе; лончиња за кафе; електрични
чешли; чешли за животни; ќеси за пециво; модли
за готвење; ражени за готвење; канти за мраз;
портабл ладилници; уреди за ладење на храна
кои содржат флуиди за размена на топлина, за
домашна употреба; отварачи; козметички прибор;
прекривки за тањири; покривки за саксии за
цвеќиња; земјени садови; шољи; даски за сечење
за во кујна; бокали; неелектрични пржилници;
садови за сапун; диспензери за сапун; пљоски
за пиење;чаши; корита, садови; сушари; метли;
чапи за јајца; корита за хранење; саксии за
цвеќе; фаќачи за муви; ракавици за домашна
употреба; пехари; рендиња; неелектрични
печки; затоплувачки контејнери; затоплувачи за
шишиња за хранење, неелектрични; држачи за
цвеќиња и растенија; топли тави; кофи за мраз;
модли за мраз, покривки за даски за пеглање;
бокали; прибор за ручање;  копчиња од порцелан;
мрзливци; сетови за пијалоци; кутии за ручек;
држачи за менија; лимени кутии за прибор;
лажици за мешање; крпи; држачи за салфетки;
прстени за салфетки; распрскувачи за садови
за наводнување; тампони за чистење; тавчиња;
хартиени тањири; секачи за пециво; млинови
за бибер; парфеми; ароматизери; есенцијални
масла; согорувачи на мириси; парфимирани води;
кошници за излет; касички - прасиња; лонци со
поклопец; лонци; кувари под притисок; кошници
за отпад; држачи за сол; држачи за бибер; садови
за сосови; тањири за сосови; кугли; тампон за
отстранување; четки за бричење; растегнувачи
за блузи; четки за чистење чевли; рогови за
чевли; врвки за чевли; сита; апсорбирачи на чад
за домашна употреба; држачи за сапун; садови
за сапун; сетови со зачини; држачи за сунѓери;
држачи за четки за бричење; статуи од порцелан,
теракота или стакло; цедилки; шприцеви за
наводнување цвеќиња и растенија; прибор за
на маса; големи бокали; чајници; прибори за чај;
сервиси за чај; чаши за чај; четки за тоалет; кутии
за тоалет; држачи за тоалетна хартија; сунѓери
за тоалет; средства за тоалет; четки за заби;
електрични четки за заби, држачи за чепкалки за
заби, не од благороден метал; чепкалки за заби;
кошници за ѓубре; садови за отпад; послужавници
за домашна употреба; троножници; печати за
панталони; растегнувачи за панталони; шишиња
со вакуум; кутии за разубавување; вазни; уреди
за вафли и палачинки, неелектрични; даски
за перење; славини; садови за наводнување;
уреди за наводнување; апарати за чистење со
восок; уметнички дела, од порцелан, теракота
или стакло; декоративни украси за прозори или
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врати изработени од керамика; стакло, кристал,
грнчарија, теракота или порцелан, кутии или
садови за ручек или храна ( не се од благороден
метали); стапици за глувци; појаси за кутии за ручек
и садови за домаќинство; садови за ароматици
и мириси; шишиња за ладење; стаклени кутии;
метли; средства за четкање; садови за путер;
капаци за садови за путер; котли; инструменти
за чистење [со кои се управува рачно]; клинови,
портабл кутии за ладење, неелектрични, тегли за
колачи, прибор за готвење, неелектричен, четки
за веѓи, четки за чевли, тавчиња за пржење,
одводници, ракавици за градинарство, стаклени
пљоски [садови], изолациони боци; перничиња
за пудра; шејкери; цедалки за чај, не од благорен
метали; постави и чаршафи за секаква употреба
во домаќинства; брисачи; тепалки, неелектрични;
садови или метали за правење мраз или
замрзнати пијалоци; секачи за [бисквити] колачи,
шишенце; држачи за шишенце; бришачи за
прашина, шејкери за коктели; сетови за пудра,
не од благородни метали; кутии за ампули или
таблети; покривки за кутии за палома марамчиња
од дрво, или пластика; држачи за четки за заби;
конец за дентална употреба; држачи за забен
конец; хигиенски лавабоа; садови за домаќинство
од благороден метал; уреди за домаќинство од
благороден метал; сервиси за кафе од благороден
метал; садови за кафе, неелектрични од
благороден метал; кујнски садови од благороден
метал; држачи и прстени за салфетки од
благороден метал; држачи за кујна од благороден
метал; сетови за пудра од благороден метал;
прибор за на маса од благороден метал; кутии од
благороден метал; сите вклучени во класата 21
кл. 22 - јажиња, канапи, мрежи, шатори,
настрешници, церади, едра, вреќи и торби ( не
се вклучени во другите класи); материјали за
полнење (освен од гума или пластика); сурови
текстилни влакнести материјали; навлаки за
шишиња; мрежи; ленти што не се од метал,
за виткање или поврзување; церади за возила
[невградени]; [ленти, што не се од метал, за
виткање или поврзување]; сите вклучени во
класата 22.
кл. 23 - предено и конци; памучен конец и преѓа;
конец и преѓа за везење; конец и преѓа за шиење;
сукан конец и преѓа; сукана волна; волнен конец и
преѓа; сите вклучени во Класата 23
кл. 24 - текстил и текстилни производи, ткаенини,
кои не се опфатени со другите класи; џебни
шамичиња; салфети; покривки за кревети и маси;
платно за знамиња; ткаенини за бањи; постелнина;
покривки; ќебиња за кревети; ролетни од текстил;
крпи од текстил; прекривки за мебел од текстил;
прекривки за мебел од пластика; прекривки за
перници; завеси за врати; ткаенини имитации
на животинска кожа; крпи; знамиња-бајраци;
ракавици за бањи; чаршафи и постелнини за
домаќинство; етикети [ткаенина]; шамичиња за
отстранување на шминка; подметки; прекривки
за душеци; ракавици за чистење; комарници;
завеси; навлаки за перници; материјали од
пластика [замена за ткаенини]; јоргани; прекривки
за патување; листови [текстилни]; прекривки;
свила; свилени ткаенини; вреќи за спиење;
текстил за маса; салфети за маса; таписерии;
ткаенини за тапацирање; завеси за на ѕид;
постелнина; навлаки за држачи за салфети или
шамичиња од ткаенина; навлаки за рачки за
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врати; навлаки за кваки; навлаки за седишта на
клозетски шолји; обликувани навлаки за клозетски
капаци; држачи за завеси или врвци од текстил;
подметки [чаршафи и салфетки]; памучни
ткаенини; прекривки [прекривки за кревети];
ткаенини за текстилна употреба; крпи за лице од
текстил; грубо платно; бордура [платно]; ткаенина
од коноп; чаршафи за маса [ не се од хартија];
бархет; волнени платна; шамичиња од платно за
отстранување шминка; [ткаенини за прекривки од
текстил за хартиени кутии; прекривки од текстил
за кваки за врати; обвивки од текстил за шишиња;
етикети; торби од текстил, или од свила за
амајлии]; сите вклучени во класата 24
кл. 25 - облека, обувки, капи; престилки; облека за
на плажа; облека за капење; костуми за капење;
спортска облека; водоотпорна облека; ракавици;
ракавици без прсти; ремени; облека за деца,
мажи и жени; бебешека облека; бебешки пелени
од текстил; лигавчиња, што не се од хартија;
долна облека; облека за спиење и пижами;
бањарки; трегери; шапки, качкети, штитници
од сонце; баретки; капи за капење и туширање;
муфови; муфови за уши; шалови; вратоврски;
околувратници; панделки, пеперутки ; кратки и
долги чорапи; хулахопки; жартели, жартели за
кратки чорапи, за долги чорапи и за хулахопки;
обувки; спортски обувки; влечки; обувки за
на плажа; костуми за маскенбал; работнички
комбинезони; шамии; шарени шамии [шалови];
сандали за капење; влечки за капење; чизми за
скијање; чизми; прерамки за облека [трегери];
градници; панталони [за носење]; женски маички/
поткошули; палта; манжетни; женски крзнени
шалови; панделки [облека]; капи за носење; јакни
[облека]; плетени ткаенини [облека]; џемпери;
трикотажа [облека]; горна облека [наметки]; долги
палта; панталони; парка; пуловери; сандали;
шалови; шамии; кошули; комбинезони [женска
долна облека]; мантили; гамаши; спортски чевли;
спортски дресови; костуми; костуми за капење;
маици; панталони; долна облека; униформи;
елеци; водоотпорни костуми за скијање на вода;
спортски стегачи [облека]; долна облека; обувки
за гимнастика; градник [долна облека]; облека за
гимнастика; појаси за носење; сите вклучени во
класата 25
кл. 26 - тантела и везови; панделки и гајтани;
петлици; закачки и окца; топуски и игли;
вештачки цвеќиња; вештачко овошје; вештачки
венци; значки за украсна бижутерија; значки за
облека, што не се од благородни метали; патент
затварачи за торби; растегливи ленти за држење
на ракави; ленти за коса; баретки; ремени
закачки; патент блуза; панделки за коса; кутии за
прибор за шиење; кутии за игли; трегери; гајтани;
брошеви; петлици; петлици за чевли; перничиња
за игли; перничиња за топуски; парчиња за
крпење текстилни производи, што се аплицираат
со помош на топлина [позамантерија]; петлици
за чевли; патенти [патенти]; петлици за облека;
петлици за прерамки; венци од вештачко цвеќе;
везови од златен конец; галантерија; ленти;
витлери за коса; капи за фарбање коса; витлери;
шноли за виткање коса; шноли за коса; мрежи за
коса; украси за коса; игли за коса; украси за капи;
копчиња за корсет; игли за плетење; украси за
чевли; украсни ленти за награди; розети; игли за
шиење; напрстоци за шиење; јамки за чевли; врвки
за чевли; украсни ресички; навлаки за чајници;
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букви за коса [туфки]; волнени ширити; патент
затворачи; патенти; ленти за коса; безопасни игли;
спојници и копчиња за лигавчиња и престилки;
карнери за облека [тантела]; [апликација]; ремени
за водење мали деца; значки од благородни
метали; сите вклучени во класата 26
кл. 27 - килими, килимчиња, простирки и бришачи,
линолеум и други материјали за подни прекривки;
ѕидни тапети (што не се од текстил); килимчиња
за автомобили; простирки во бањи; прекривки
за подови; килимчиња за пред врата; душеци
за гимнастика; душеци за фискултурна сала;
таписерии; винилни подни прекривки; хартиени
ѕидни тапети; рогозина; душеци за плажа; сите
вклучени во класата 27
кл. 28 - играчки, игри и предмети за играње; кукли;
плишани играчки; мечиња; фигури за играње и
сложувалки; предмети за гимнастика и спорт;
топки и балони; празнични декорации и украси;
декорации и украси за новогодишни елки; украси
за забави; возила играчки; возила со далечинско
управување (играчки); даски за сурфање; даски
за скијање; ролери; лизгалки за мраз; скејтборд;
заштитни потполонки или штитници за спорт и
игри; воздушни пиштоли [играчки]; трик-трак игри;
топки за игри; ѕвончиња за новогодишни елки;
топчиња за билијард; билијардски маси; коцки
за градење [играчки]; игри со табли; бонбони
што пукнуваат кога се отвораат [новогодишни
петарди]; чизми за лизгање со додадени лизгалки;
уреди и механизми за куглање; игри за градење;
држачи за свеќи за новогодишни елки; табли за
играње дама; дама [игри]; игри со шах; табли за
шах; новогодишни елки од синтетички материјал;
маѓионичарска опрема; експлозивни каписли
[играчки за огномет]; чаши за мешање коцки;
стрели за пикадо; коцки; креветчиња за кукли;
облека за кукли; куќички за кукли; соби за кукли;
домино;табли за шах; игри со табли; тегови;
штитници за лакти [спортска опрема]; фитнес
апарати [растегнувачи]; опрема за возење на
саеми/ панаѓури; шишиња за храна за кукли;
рибарски јадици; макари за риболов; перки за
пливање; пловки за риболов; летачки дискови
[играчки]; автоматски игри; рекети за игри; игри
различни од оние адаптирани за користење
со надворешни екрани или монитори; торби
за голф; палки за голф; ракавици за голф;
ракавици за игри и спорт; трикови за мамење и
шега на туѓа сметка [евтини играчки]; макари за
летала; макари; штитници за коленици [спортска
опрема]; мах-јонг; џамлии за игри; марионети;
театарски маски; маски играчки; мобили [играчки];
возила макети со размер; евтини играчки за
забави, игранки; заштитни потполнки [делови
од спортски одела]; друштвени игри; ударни
каписли [играчки]; пиштоли играчки; топки
за играње; кукли; рекети; тропалки [играчки];
фрлање обрачи околу клин; коњчиња за нишање;
ролери; даски за едрење; скии; санки [спортска
опрема]; тобогани [предмети за играње]; меури од
сапуница [играчки]; вртимушки [играчки]; отскочни
даски [спортска опрема]; статични велосипеди за
вежбање; базени за пливање [објекти за игра];
перки за пливање [пераи]; нишалки; маси за пинг
понг; играчки за домашни миленици; скии за
на вода; објекти за игра за пливање; игри за во
вода, спортови и активности; топки за на плажа;
апарати за забава, автоматски и на парички;
торби специјално дизајнирани за ски и даски за
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сурфање; картички за бинго; мрежи за пеперутки;
карти за играње; конфети; ролери со тркала во
една редица; сложувалки; калеидоскопи; јарболи
за даски за едрење; мрежи за вадење уловена
риба за спортски риболовци; возила играчки со
далечинско управување; тркала за рулет; снежни
топки; дрезги (обувки) за одење по снег; јапонски
карти за играње, сите вклучени во класата 28
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 и масти за
јадење; бујон; состојки за правење бујон; супи;
концетрати за супи; путер, кавијар, сирење, мезе
од сирење; млечни производи; производи за
исхрана направени од риба; храна подготвена
од риба; замрзнато овошје; смрзнато овошје;
чипс од овошје; маргарин; мармалад; желеа
од месо; месо во конзерви (конзервирано);
млечни пијалаци; конзервирани печурки; јаткасто
овошје, подготвени, паштети (од џигер); путер од
кикиритки; преработени кикиритки; конзервиран
грашок; кори од овошје; чипс од компири; пржени
компирчиња; салати; кисела зелка-расол; колбаси;
масло од сусам; состојки за подготвување супа;
тофу; салати од зеленчук; состојки за правење
супа од зеленчук; шлаг крем; јогурт; готова
храна; зачинета храна; пакувања со готова
храна; храна за мезе; морски алги (за исхрана);
преработено и конзервирано месо, риба, живина
и дивеч, сланина; состојки за правење бујон;
путер од какао; подготвени прозиводи од месо;
крокети; кандирано овошје; риба во конзерви
[конзервирани]; овошни желеа; овошни салати;
овошје во конзерви [конзервирани]; масло од
пченка; маслиново масло за исхрана; суво
грозје; пире од домати; зеленчук во конзерви
[конзервирани]; морски плодови (не се живи);
преработена и конзервирана морска храна;
морски плодови во конзерви [конзервирани];
прозиводи за исхрана направени од/подготвени
од морски плодови; сите вклучени во класата 29
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиоца,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жито, леб, производи од тесто и слатки; сладолед;
мед, меласа; квасец; прашок за печење; сол,
сенф; оцет, сосови и мирудии; мирудии; мраз;
бисквити; прашок за колач; украси за колачи
што се за јадење; ароми за колачи; колач од
ориз; слатки и бонбони; чоколадо; чоколадни
пијалаци со млеко; пијалаци што се на основа на
чоколадо; слатки за украсување божикни елки;
пијалаци од какао со млеко; производи од какао;
пијалаци што се на основа на какао; пијалаци од
кафе; ароми на кафе; мешавини и подготовки за
употреба како замена за кафе; пијалаци што се
на основа на кафе; слатки; пуканки; пченкарни
снегулки; сладолед; кари; крем пудинг; мали
парчиња храна од жито; ароми, со исклучок
на есенцијални масла; замрзнат јогурт (вид
сладолед); овошни желеа; колач со ѓумбир;
сируп; инфузии; кечап; ликорис; пастили; пити со
месо; мирудии за смекнување месо, за употреба
во домаќинство; палачинки; пастили; колачиња;
паштета; бибер; пици; пудинзи; равиоли; матична
млеч за човечка употреба; шеќер;васаби каши;
соја сосови; тестенини , фиде; удон (јапонски вид
на тестенини); суши; ванила; вафли; замрзнат
јогурт; переци; брза храна; бадемови слатки;
ароматични подготовки за исхрана; средства за
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спојување смеси за сладолед [мраз за јадење];
ѓевреци; кифли, колачи;карамели [бонбони]; гуми
за жвакање што не се за медицинска употреба;
пченкарни оброци; мраз за јадење; златен
сируп; природен или вештачки мраз; макарони;
марципан; мајонез; овес; пипер [зачини]; пити;
мезиња; зачини; двопек; сол за готвење; сендвичи;
доматни сосови; мирудии; освежителни пијалаци
[замрзнати]; шпагети; слатки [бонбони]; колачиња;
пченично брашно; преливи за салати; сафт од
печено месо; сите вклучени во класата 30
кл. 32 - пиво; минерална и сода вода и
безалкохолни пијалаци и аперитиви; пијалаци од
овошје и овошни сокови; пијалаци од зеленчук и
сокови од зеленчук; сирупи; концетрати и други
средства за правење пијалаци; изотонични
пијалаци; овошни сирупи [безалкохолни]; пастили
за пенливи пијалаци; прашок за пенливи пијалаци;
сода вода; сирупи за пијалаци; води за маса;
води за пиење [пијалаци]; пијалаци од сурутка;
безалкохолни пијалаци; коктели [безалкохолни];
аперитиви (безалкохолни); сите вклучени во
класата 32
кл. 33 - алкохол од ориз; алкохолни пијалаци
[освен пиво]; аперитиви; алкохолни пијалаци
што содржат овошје; ракија; алкохол од ракија;
коктели; ликери; саке; алкохолни [пијалаци],
виски, вино, сите вклучени во класата 33
кл. 34 - тутун; производи за пушачите; кибрити;
пепелници; хартија за виткање цигари; кутии за
пури; кутии за цигари; секачи за пури; држачи
за пури; филтри за цигари; чибуци (држачи за
цигари); држачи за цигари; врвови на цигари;
цигари; цигари што содржат замена за тутун;
цигарило; пури; запалки за пушачи; кутивчиња со
кибрит; држачи за кибрит; жица за чистење тутун
за луле; рафтови за лулиња; луле за тутун; кожни
торбички за тутун; табакери со бурмут; тегли за
чување тутун, сите вклучени во класата 34
кл. 35 - спојување, за доброто на другите, на
мешавина од производи (без нивен транспорт),
овозможување
на
клиентите
соодветно
разгледување и купување на тие производи; такви
услуги може да бидат овозможени од страна на
продавници на мало, на големо, преку пошта
со нарачка по каталог или преку средствата
на електронските медиуми, на пример, преку
веб-страници програми за телевизиски шопинг;
продажба на големо и мало и нарачки по пошта
во врска со продажба на украси за забави и
празнични декорации и орнаменти; подароци
и благородни предмети; сапуни, парфимирани
есенцијални масла; козметика, лосиони за коса,
производи за нега на коса, средства за хигиена,
средства за дезинфекција, средства за лична
хигиена; средства за чистење, полирање и
абразивни средства, супстанции за употреба при
машинско перење; прибор за маникир, средтва
за нега на нокти, лак за нокти, средства за
вадење лак за нокти, вештачки нокти, диететски
супстанци, храна за бебиња, санитарни средства,
свеќи, фитили, масла, лубриканти, масла за
бои, кујнски прибор, земјени садови, сетови
за маникир, инструменти за бричење, жилети,
машини и машински алати за домаќинство, рачни
уреди, филмови, камери, фото дискови, видео
рекордери, аудио и визуелни производи, аудио
и видео касети, дискови, инструменти и апарати
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за снимање, пренесување и репродукција на
звуци и/или слики, телевизори, плеер за касети
и/или рекордери, радија, телефони, безжични
телефони, мобилни телефони, мобилни кутии
за телефони, декорации и држачи за телефони,
идентификатори
на
повици,
калкулатори,
електронски и компјутерски игри, кинематографски
филмови, светла, фенови, прибор за готвење,
модли за слатки и пецива, тостери, фурни, кујнски
прибор, прибор и садови за сервирање храна и
пијалоци, стапчиња за јадење, инструменти за
сечење, порцелан, садови од порцелан, садови
од кристал, емајлирани садови, керамика, сушачи
за коса, лампи, делови за лампи, носачи за
бебиња, балони, свирки за велосипеди, саати и
часовници и делови за нив, накит и имитација
на накит, орнаменти, добра од благороден метал
или прекриени со него, музички кутии, музички
инструменти, слики, фотографии, материјал за
пишување, кхартија и картон и добра направени
од овој материјал, уметнички материјали, четки
за цртање, инструменти за пишување, печатени
материјали, книги, весници, списанија, честитки и
божиќни честитки, карти за играње, материјали за
пакување, рамки за слики и држачи, додатоци за
материјали за пишување и домаќинство, добра од
кожа и/или од имитација на кожа, чанти и багаж,
паричници, чадори, стапови за одење, мебел,
огледала, закачалки за палта, кутии и садови,
таблички со име, мали уреди за домаќинство,
уреди и садови за домаќинство, чешли, сунѓери,
четки, средства за чистење, очила, рамки за
очила и очила за сонце и кутии и додатоци за
нив, текстил и добра од текстил, постелнина,
и чаршафи и покривки за маси, салфетки,
простирки за маса, мебел, галантерија, хартиени
марамчиња, облека, обувки и капи, копчиња,
траки и плетенки, чипка и везени работи, шноли
и декорации за коса, шапки, запалки, килими,
простирки, играчки, игри, кукли, фигури, спортски
реквизити, декорации за новогодишни елки,
храна и пијалоци, конфекција, цветни производи,
кибрит цигари, цигарилоси и друг прибор за
пушење; рекламирање; организација на изложби
за комерцијални и рекламни цели; објавување на
текстови, промоциони продажби [за други], агенции
за рекламирање, управување со бизнис од страна
на изведувачки артисти, агенции за увоз-извоз,
компилации на информации во компјутерски бази
на податоци, директен маркетинг преку пошта,
управување со хотели. истражувачки маркетинг;
надворешно
рекламирање,
вработување,
агенции за јавно мислење, рекламирање преку
радио, рекламирање преку телевизија [онлајн
рекламирање преку компјутерска мрежа; набавка
на средства за други [купување добра и услуги
за други бизниси], изнајмување на време за
рекламирање во медиуми, канцелариски машини
и опрема за изнајмување; изнајмување или
огласување на машини;] сите вклучени во класата
35
кл. 41 - забава; разонода; паркови; забавни
паркови; обезбедување автомати за забава;
образовни услуги; организирање, продукција и
водење на шоу програми, концерти, претстави
во живо, театарски изведби, изложби, спортски
натпревари, спортски и културни активности;
сали за музички приредби, киносали, ноќни
клубови, филмски студија, услуги на дискотеки;
услуги на клубови, објавување книги, текстови,
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списанија, дневни весници и списанија, услуги
на библиотеки; обезбедување објекти за забава;
изложби; концерти, шоу програми, приредби,
спортови, игри, активности за рекреација и
културни активности; услуги за здравствени
клубови; услуги на кампови за летување;
известување за образование, забави, приредби,
рекреација, спортски и културни активности,
радио и телевизиски програми, продукција на
радио и телевизиски програми; филм и видео
продукција; изнајмување на кино -филмови,
кинематографски
филмови,
видео
ленти,
ласерски дискови; видео дискови и дигитални
разновидни [видео] дискови; изнајмување звучни
записи; изнајмување на сценски декор; забавишта;
клубови и салони инсталирани со аудио и
визуелна опрема со придружни уреди; простории
и салони за играње; организирање избори на
убавици; циркуси; курсеви за кореспонденција;
услуги на естрадни уметници; организирање
изложби за културни и образовни цели; коцкање;
гимнастичка обука; обезбедување опрема за
музеи [претставувања, изложби]; организирање
лотарии; услуги на оркестри; планирање
забави [забави]; услуги за пишување сценарија;
театарски изведби; зоолошки градини; услуги на
дигитално сликање; електронско издаваштво;
услуги на игри што се обезбедуваат он-лајн [од
една информатичка мрежа]; толкување [јазик
со знаци]; професионално насочување [совети
во врска со образованието и оспособувањето];
микрофилмови; услуги на компонирање музика;
ноќни клубови; фотографија; производство на
филмови за видео ленти; обезбедување услуги
за караоке; обезбедување електронски он-лајн
публикации што не можат да се даунлодираат; онлајн публикување електронски книги и списанија;
снимање видеоленти; кугларница; стадион за
безбол или куполи за безбол (игри); прикажување
филмови; организирање на свадби; сите вклучени
во класата 41
кл. 43 - услуги за обезбедување храна и пијалаци;
привремено сместување; ресторани, бифеа,
кафетерии, барови, простории за храна, кантини,
коктел барови; ресторани со самопослужување;
снек-барови; салони за коктел;   како и за храна
и пијалоци; обезбедување и резервација на
привремено сместување и објекти за исхрана,
хотели, мотели, пансиони и обезбедување
информации за нив; услуги на камповите за
летување; ресторани, бифеа, кафетерии, барови,
простории за храна, кантини, коктел барови
инсталирани со аудио и визуелни апарати
придружени со уреди; услуги за грижа на деца;
детски јасли; кампови за летување; услуги во
барови; служење на храна и пијалаци за свадби,
сите вклучени во класата 43
кл. 44 - медицински услуги; ветеринарни
услуги; услуги за хигиена и разубавување на
луѓе или животни; земјоделски; градинарски и
шумски услуги; козметички салони; фризерски
салони; тимарење животни; аранжирање цвеќе;
градинарство; пејсажно градинарство; тимарење
домашни миленичиња; [услуги на арома терапија;
изработување венци; болници; забарство;
тетовирање;] сите вклучени во класата 44
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кл. 3 - средства за белење и други препарати за
перење; чистење, полирање, препарати за триење
и нагризување; сапуни; парфимерија; есенцијални
масла, козметички производи, лосиони за
коса, пасти за заби, прибор за лична хигиена;
препарати за нокти; производи и препарати за
нега и чистење на косата и кожата; лепила за
козметички цели; лосиони за после бричење;
антиперспиранти; антистатични препарати за цели
на домаќинството; аромати; кора од дрво квилаја
за миење; соли за капење, козметички препарати
за капење; маски за разубавување; соли за
белење; сода за белење; плавила за перење
алишта; бои - хемиски средства за освежување на
боите што се користат во домаќинството [перење
алишта]; бои- препарати за отстранување;
козметички прибор; козметички препарати за
слабеење; козметички производи за животни;
памучни стапчиња за козметичка употреба;
вата за козметичка употреба; козметички креми;
креми за белење на кожата; креми за кожени
производи; одмастувачи; полирање вештачки
вилици; препарати за чистење  вештачки вилици;
дезодоранси; детергенти; козметички бои;
колонска вода, тоалетна вода; крем за коса; гел
за коса; шампони; балсам за коса и препарати
за навлажнување на косата; парфеми; кармини;
креми и лосиони за лице и кожа; вештачки нокти;
полирање на ноктите и лакови и разредувачи;
заштита од сонце; производи за белење
[деколоранти] за козметичка употреба; ароми за
слатки [есенцијални масла]; млеко за чистење за
тоалетна употреба; козметички производи за веѓи;
моливчиња за веѓи; омекнувач за ткаенини [што
се користат за перење]; вештачки трепки; восок
за под; бои за коса; спрејови за коса; производи
за виткање коса; белило за алишта; прозиводи
за киснење алишта; производи за штиркање;
лосиони за козметичка употреба; шминка; пудра
за шминкање; производи за шминкање; производи
за отстранување на шминката; маскара; раствори
за уста што не се за медицинска употреба;
производи за нега на ноктите; козметички
моливчиња; политура за мебел и подови;
брилијантин за козметичка употреба; производи
за кадење [мириси]; камен од пемза; ткаенина за
стружење; хартија за стружење; миризливо дрво;
шампони за домашни миленичиња; креми за
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чевли; сјај за чевли; восок за чевли; производи за
измазнување [штиркање]; сапуни за освежување  
текстил; скробен сјај за перење алишта;
производи за сончање; шамичиња натопени со
козметички лосиони; препарати за отстранување
лак; восок за депилација; восок за алишта;
восок за полирање; восок за кожа; производи за
депилација; желе (нафтено желе) за козметичка
употреба; декоративни цртежи за козметичка
употреба; [миризливи стапчиња, [страк кинески
темјан]; мириси] сите вклучени во класата 3
кл. 4 - индустриски масла и масти; мазива,
соединенија за собирање прав со навлажнување
и врзување; горива (вклучително и течни горива за
мотори) и осветлување; свеќи, фитили; свеќички
за новогодишни елки; производи за отстранување
прав; маст за ремени; маст за чизми; маст за кожа;
маст за чевли; фитили за ламби; ноќно светло
[свеќи]; производи против лизгање за ремени;
масла за заштита на кожа; масла за слики; дрвца
за палење; смеси за врзување на правот за
чистење; фитили за свеќи; дизел гориво; газолин;
керозин; бензин; сите вклучени во класата 4
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и хигиенски
производи; диететски супстанции прилагодени
за медицинска употреба, храна за бебиња;
фластери; материјали за преврзување; материјал
за пломбирање, забарска смола; дезинфекциони
средства; препарати за уништување штетници;
фунгициди, хербициди; апсорбирачки памук;
апсорбирачка ; лепливи ленти за медицинска
употреба; лепливи фластери; лепливи ленти за
медицинска употреба; производи за освежување
на воздухот; производи за прочистување на
воздухот; албуминизирана храна за медицинска
употреба; албуминизирано млеко за медицинска
употреба; средства за миење на животните;
антисептички памук; балзами за медицинска
употреба; хигиенски завои; завои за менструација;
завои за преврзување; терапевтски препарати
за бањи; медицински производи за бањи; соли
за бањи за медицинска употреба; кислородни
бањи; соли за бањи со минерална вода;
појаси за хигиенски влошки [крпи]; белегзии за
медицинска употреба; влошки за дојки; бонбони
за медицинска употреба; капсули за лекови;
капсули за фармацевтска употреба; гуми за
џвакање за медицинска употреба; колани за врат
за животни против паразити; шеќер за медицинска
употреба; препарати за дезинфекција, плакање,
чување и чистење на контактни леќи; средство за
подмачкување и раствори за употреба на контактни
леќи; хемиски производи за контрацепција; лекови
за плускавици; прстени за плускавци на стапалата;
памук за медицинска употреба; хируршки завои
фластери за медицинска употреба; фармацевтски
производи против првут; дезодоранси; детергенти
за медицинска употреба; диететски пијалаци за
медицинска употреба; диететски прехрамбени
производи; диететски супстанции; дезинфекциони
средства за хигиенска употреба; лосиони
за кучиња; производи за миење на кучиња;
средства за одбивање на кучиња; медицински
напивки; средство за миење на очите; кутии за
прва помош [полни]; лепила за фаќање муви;
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хартија за фаќање муви; средства за уништување
муви; лепила за муви; лекови против потење на
стапалата; медицинска газа за завои; гермициди;
кедрово дрво за одбивање на инсекти; масла
за медицинска употреба; медицински инфузии;
средства за уништувње инсекти; инсектициди;
нафтено желе за медицинска употреба; гаќи за
менструација; хигиенски гаќи; млеко во прав
[за бебиња]; лактоза за медицинска употреба;
шамичиња натопени со фармацевтски лосиони;
лосиони за ветеринарна употреба; таблетки за
лижење; млеко од слад за медицинска употреба;
медицински алкохол; лековити билки; лековити
масла; медицински чај; медицински торби
[преносливи] [полни]; лекови за луѓе; влошки за
менструација; тампони за менструација; ментол;
масти за медицинска употреба; минерални
додатоци на храна; хартија против молци;
средства против молци; средства за плакнење
уста; кал за бањи; хигиенски влошки [крпи];
лисици за медицинска употреба; хигиенски
гаќи; хигиенски шамичиња; хигиенски влошки;
хигиенски гаќи; хигиенски гаќи за впивање,
инконтиненција; влошки за гаќи; паразитициди;
капсули за фармацевтска употреба; хемиски
производи за дијагностицирање бременост; чај
за слабеење за медицинска употреба; средства
против потење; матична млеч [за медицинска
употреба];
хигиенски
крпи;
фармацевтски
производи за нега на кожа; миризливи соли;
производи за стерилизација; медицински масти
против изгореници од сонце; производи против
изгореници од сонце за фармацевтска употреба;
сирупи за фармацевтска употреба; витамински
производи; стапчиња обложени со памук за
козметичка употреба; лосиони за сонце; топли
облоги; облоги; топли облоги и/или облоги за
намалување на телесната температура или за
олеснување на треска или главоболка; завои
[медицински]; лекови за медицинска употреба;
антипиретици; билни чаеви; топли облоги од
синап; медицински препарати за слабеење; сите
вклучени во класата 5
кл. 8 - рачни алати и направи (за рачна употреба);
прибор за јадење; ладно оружје; жилети; машинки
за потстрижување брада; отворачи за шишиња;
отворачи за конзерви; кутии за брич; клешти за
кутикули; пинцети за кутикули; ножеви; алати
за сечење; направи за претурање течности;
машинки за депилација; врезник; грицкалки за
нокти [електрични и неелектрични]; екстрактор
за нокти; полирање нокти; вилушки; градинарски
алати; инструменти за потстрижување коса за
лична употреба; рачни направи за виткање коса;
пинцети за отстранување влакна; секирчиња за
мраз; пилички за резбарење; ножеви; градинарски
ножици за поткастрување трева; кожени ремени;
ремени за кревање тегови; турпии за нокти;
електрични турпии за нокти; цртачи за нокти;
турпии за игли; иглени дупчалки; дупчалки за
нумерирање; кршалки за ореви што не е од
благородни метали; отворачи за остриги; прибор
за педикир; апарати за уништување растителни
паразити; жилети за бричење; ремени за бричење;
жилети; електрични и неелектрични ножици;
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алати за острење; лажици; рапрскувачи; алатки
за втиснување (рачни алати); фаќалки за шеќер;
сервис за јадење; отворачи за конзерви; ножеви
за сечење месо и зеленчук; ножеви; рендиња
и машини за сечење и делови и прибор за тоа;
градинарски ножици за кроење; железа за калапи;
клешти за виткање; прибор за маникирање; кутии
за прибор за бричење; пинцети; црпалки за вино;
[направи за сечење јајца [неелектрични]]; апарати
за сечење сирење [неелектрични]; ножеви за пици
[не електрични]; чекани; виткачи на трепки; златен
и сребрен прибор (прибор за јадење, виљушки и
лажици); сите вклучени во класата 8
кл. 9 - научни; наутички, геодетстки, електрични,
фотографски, кинематографски, оптички апарати
и иснтрументи, апарати и инструменти за мерење
на тежина, мерење, сигнализирање, проверка
(контрола), апарати и инструменти за спасување
и обучување; апарати за снимање, пренос или
репродукција на звук или слика; магнетски носачи
на податоци, дискови за снимање; автоматски
машини и механизми за апаратите што се
активираат со жетони; регистарски каси, машини
за сметање, опрема за обработка на податоци
и компјутери, апарати за гаснење пожар;
сметалки; електрични направи за привлекување
и уништување инсекти; аудиовизуелни направи
за настава; батерии; кутии за батерии; полначи
за батерии; двогледи; калкулатори; камери;
кинематографски камери; делови и прибор
за тоа; леќи за камери; мерачи на капацитет;
анимирани
цртани
филмови;
касетофони;
синџирчиња за очила; кинематографски филмови
[експозиционирани]; апарати за регистрирање на
времето; компакт диск плеери; компакт дискови
[аудио-видео]; компакт диск [меморија само за
читање]; компјутерски оперативни програми,
снимени; комјутерски програми; компјутерски
софтвер [снимен]; компјутери; печатари за
користење со компјутери; контејнери за контактни
леќи; опрема за обработка на податоци;
кројачки иснтрументи за мерење; електрични
ѕвона за врата; џебни електронски апарати
за преведување; апарати за гаснење пожар;
филмови, експозиционирани; противпожарни
аларми; рефлектори; рамки за фотографски
слајдови; апарати за играње игри приспособени
за употреба со надворешен екран или монитор;
витлери со електрично загревање; апарати за
регулирање топлина; џубокси; оптички леќи;
апарати за вагање; појаси за спасување; пливки
за спасување; елеци за спасување; сплавови за
спасување; електрични брави; магнетски носачи
на податоци; магнетски кодирани картички;
магнетски енкодери; магнети; лупи; електрични
уреди за отстранување шминка; апарати, уреди и
инструменти за мерење; микрофони; микроскопи;
неонски натписи; лаптоп компјутери; електронкси
пенкала; фонографски плочи; фотокопири;
џебни калкулатори; апарати за проекција; екрани
за проекција; радија; грамофони; апарати за
далечинско управување; ленири [иснтрументи
за мерење]; ваги; мемориски смарт картички;
детектори за чад; приклучоци, штекери и други
електрични спојки; апарати за снимање звук;
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дискови за снимање звук; апарати за репродукција
на звук; апарати за емитување звук; кутии за
очила; рамки за очила; стакла за очила; очила;
очила за сонце; појаси за пливање; елеци за
пливање; електрични прекинувачи; магнетофони;
телефонски апарати, приемници; предаватели,
жици;
телескопи;
телевизии;
телевизиски
апарати; инструменти за мерење температура;
електрични инасталации за заштита од кражба;
термометри; термостати; видео касети; кертриџи
со видео игри; видео камери; видеоленти; видео
екрани; видео рекордери; мускули за непливачи;
процесори за обработка на текст; видео компакт
дискови; дигитални повеќенаменски (видео)
дискови; видео компакт дискови и дигитални
повеќенаменски (видео) диск плеери; аудио и
визуелни апарати и уреди за настава; држачи;
носачи и кутии за аудио и видео касети; компакт
дискови, ласерски дискови, дискови за видео
и дигитални повеќенаменски (видео) дискови;
подлога за компјутерско глувче; телефони;
безжични телефони, делови и прибор за мобилни
телефони; прибор и футроли за мобилни
телефони, делови и прибор за пејџери; торби,
навлаки, контејнери, преносувачи и корисници
на мобилни телефони и пејџери; слушалки,
телефонски слушалки, слушалки и микрофони/
звучници за употреба со мобилни телефони;
индикатори за телефони; мобилни телефони и
пејџери; машини за видео игри; маски за преку
очи за заштита од светлина; печатени распореди;
аларми; електрични; читачи за бар-кодови;
барометри; часовници со аларм; електрични
часовници со аларм; централни процесорски
единици [процесори]; чипови [интегрални кола];
хронографи [апарати за регистрирање време];
пури , запалки за автомобили; компјутерски
тастатури; компјутерски мемории; компјутерски
периферни уреди; акустични спојки; сврзници
[опрема за обработка на податоци]; оптички
носачи на податоци; оптички дискови; дискови
[магнетски]; машини за управување автоматски;
нуркачка опрема; маски за нуркање; одела за
нуркање; електронски огласни табли; електронски
пенкала [видеотерминели]; опрема за одржување
и поправање лифтови; врвки за очила; окулари;
навлаки за очила; машини за факсимил; филтри
[фотографија]; пегли електрични; пловки за капење
и пливање; флопи диск; ленти за чистење на уреди
за снимање [снимање]; хигрометри; внатрешни
кола; апарати за меѓусебна комуникација; точки
на поврзување [за компјутери]; машини за
фактурирање; садови за леќи; апарати за дигање;
елементи со магнетна лента [за компјутери];
магнетни ленти; лажици за мерење; метрономи;
микропроцесори; модеми; машини за броење и
сортирање пари; монитори [компјутер хардвер];
монитори [компјутерски програми]; компјутерско
глувче [опрема за обработка на податоци]; оптички
влакна [влакна] [филаменти за спроведување
светлина]; оптички стакла; оптички стоки;
оптички леќи; паркинг-часовници; компјутерски
периферни направи; агломери [инструменти
за
мерење];
радиотелеграфски
прибори;
радиотелефонски прибори; скенери [опрема
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за обработка на податоци]; полупроводници;
слајдови [фотографија]; автоматски машини што
се активираат со парички; ленти за снимање
звук; апарати за демагнетизирање магнетни
ленти; телеграфски жици; телеграфска [опрема];
телепринтери; телепромптери; машини за
пишување; автомати за билети; предаватели
[телекомуникации];
предавателни
уреди;
[телекомуникации]; вакууметри; видео екрани;
видео телефони; видеорекордери; звучни аларми;
пловки за пливање; [тампони за уши; тампони за
уши за нуркачи; часовници за варење јајца; очила
за спорт; заштитни шлемови за спортови; апарати
за навигација за возила [компјутер во возила];
програми за компјутерски игри; метрономи;
електронски публикации [што можат да се
даунлодираат]; компјутерски програми [софтвер
што може да се даунлодира]; вокмени; сателити
за научни цели; потпирачи за рачни зглобови што
се користат за компјутери; ремени за преносни
телефони; држачи за преносни телефои;
налепници за преносни телефони; прекривки за
антени за преносни телефони; електронски кола
и ЦД- Ромови кои овозможуваат снимање на
автоматски програми за употреба на електронски
музички инструменти]; слушалки за уши; сите
вклучени во класата 9
кл. 10 - хируршки, медицински, забарски и
ветеринарни апарати и инструменти, вештачки
екстремитети, очи и заби; ортопедски производи;
хируршки материјали за шиење; апарати за
мерење крвен притисок; шишенца за доенчиња;
цуцли за шишенца на доенчиња [цуцли]; завои;
електрични ќебиња за медицинска употреба;
презервативи;
нехемиски
контрацептивни
средства; инструменти за заби; цуцли лажалки за
доенчиња; чепкалки за уши; апарати за естетска
масажа; цуцли за шишенца за храна; затворачи
за шишенца за храна; шишенца за храна; влошки
за рамни табани; ортопедски чевли; форцепс;
ракавици за масажа; ракавици за медицинска
употреба; апарати за слушање за глуви; апарати
за заштита на слухот; терапевтски апарати со
топол воздух; кесиња со мраз за медицинска
употреба; инкубатори за бебиња; апарати за
масажа; труднички појаси; душеци за породување;
ортопедски производи; стомачни перничиња;
електрични грејни [перници] за медицинска
употреба; приспивни перници за инсомнија;
хируршки сунгери; лажички за давање лекови;
стетоскопи; носилки; термални торби за прва
помош; гребалки за јазик; ветеринарни апарати
и инструменти; контрацептивни средства; маски
за уста; термометри за медицинска употреба;
машини за вода за медицинска употреба;
хигиенски садови; [прстени за олеснување на
растењето заби]; медицински перничиња или
средства за тестирање на телесната температура;
сите вклучени во класата 10
кл. 11 - апарати за осветлувње, греење, создавање
пареа, готвење, ладење, сушење, вентилација,
снабдување со вода и санитарни намени, апарати
за климатизација; апарати за дезодорирање на
воздухот; апарати за сушење на воздухот [сушачи];
апарати и машини за прочистување на воздухот;
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млазници на чешми против распрскување на вода;
апарати за филтрирање аквариуми; апарати за
затоплување на аквариуми; аквариумски светла;
шпорети; скари; опрема и инсталации за бањи;
греалки за бањи; греалки за кревети; апарати
за ладење пијалаци; светла за велосипеди;
електрични кебиња; бојлери; тостери за леб;
килими со електрично греење; тавански светла;
свеќници; електрични светилки за новогодишни
елки; електрични филтри за кафе; апарати за
кафе; апарати за филтрирање кафе; тави за
пржење кафе; замрзнувачи; печки; апарат и уреди
за готвење; електричен прибор за готвење; уреди
за ладење на течности и вода; уреди за ладење
на тутунот; грејни перници [влошки]; регулатори
за довод на воздух во печки [греење]; електрични
длабоки тави за пржење; електрични апарати
за дезинфекција, распрскувачи за дезинфекција
за тоалети; апарати за дестилација; фенови
за коса; филтри за вода за пиење; апарати за
сушење за сточна храна и фураж; електрични
ламби; сијалички за празнични декорации;
вентилатори
[климатизација];
електрични
вентилатори; електрични греалки за шишиња
за хранење; апарати за миење; декорирани
фонтани; фрижидери; печки за овошје; запалки
за гас; електрични плочи; скари; апарати за
сушење раце; опрема за бањи со топол воздух;
рерни со топол воздух; плочи за греење;
шишиња за топла вода; светлечки куќни броеви;
навлажнувачи; кутии за мраз; калапи за мраз;
машини и апарати за мраз; електрични казани;
ламби на свиткување; шишиња за ламби; стакла
за ламби; топки за ламби; држачи за висечки
ламби; обвивки за ламби; рефлектори; абажури
за ламби; ламби; држалки на абажури; фенери;
електрични апарати за сушење алишта; крушки од
светилки; апарати за осветлување; микробранови
печки; апарати за ладење на млеко; славини за
цевки за вода; плочи за греење; џебни батерии;
џебни ламби; џебни грејачи; електрични лонци за
варење под притисок; резервоари под притисок;
електрични радијатори; садови за ладење;
комори за ладење; ладилници; печки; апарати за
печење; макари за печење; решетки за печење;
прибор за скари; сигурносни ламби; туш кабини;
тушеви; лавабоа; штекери за елекрични светла;
соларни колектори [греење]; тостери; садови за
тоалети; седишта за клозетски шолји; капаци за
клозетски шолји; подвижни тоалети; фенери; јавни
тоалети; електрични плочи за вафли; електрични
плочи за печење/готвење; тави за загревање;
легени; греачи за вода; апарати и машини за
прочистување на вода; стерилизатори за вода;
џебни ламби; електрични прочистувачи на воздух;
уреди против заслепување за автомобили [опрема
за светла]; уреди против заслепување за возила
[опрема за светла]; батерии; стерилизатори
[електрични садови под притисок]; кади за бањи;
Кинески фенери; заштитни уреди за осветлување;
дифузери на светлина; светилки; светла за
автомобили; светла за возила; шпорети; шпорети
[апарати за загревање]; [шпорети за ориз]; сите
вклучени во класата 11
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кл. 12 - возила; апарати за движење по земја,
воздух или вода; уреди против заслепување
за возила; штитници од сонце за автомобили;
аларми против кражба на возила; уреди против
кражба на возила; детски колички; покриви за
детски колички; ѕвончиња за велосипеди; колички
на едно тркало или трицикли; колички на едно
тркало; велосипеди и трицикли, и нивни делови;
коли; колички; покривки за седишта на возила;
покривки за седла на колички на едно тркало,
велосипеди или трицикли; колички за голф;
колички за пренесување стока; рачни колички;
потпирачи за глава на седишта кај возила;
покривки за детски колички; покривки за возила;
сирени за возила; поклопки - капаци; поклопки
- капаци на тркала; багажник за возила; мрежи
за багаж за возила; колички за багаж; браници;
направи против лизгање за гуми на возила; весла
за кајаци; весла; педали за колички на едно тркало;
колички [детски колички]; пумпи за велосипеди,
колички на едно тркало или трицикли; покриви
за детски колички; покривки за детски колички;
детски колички; покривки на седишта за колички
на едно тркало, велосипеди, трицикли или
мотоцикли; седишта за колички на едно тркало,
велосипеди, трицикли или мотоцикли; сигурносни
ремени за седишта на возила; сигурносни
седишта за деца [за возила]; седишта за возила;
сигурносни појаси за седишта на возила; завеси
адаптирани за автомобили; гуми за тркала на
возила; тапацири за возила; навлаки за возила
[обликувани]; инвалидски колички; предни
бришачи на возила; држачи за ситници во возила;
контејнери за мириси и парфеми во возила;
авиони; воздушни перничиња [сигурносни уреди
за автомобили]; воздушни балони; автомобили;
автобуси; ретровизори; мотори за автобуси;
мотори за автомобили; мотоцикли; колички за
супермаркети; количка; гуми за велосипеди;
тркала; трицикли или мотоцикли; електрични
возила; возила што се движат во вода; [покривки
за кука во возила; покривки за велосипеди]; сите
вклучени во класата 12
кл. 14 - метали и нивните легури и производи
од скапоцени метали и нивни легури или
обложени со нив, накит, бижутерија и украси,
скапоцени камења; хорологиски и хронометриски
инструменти, брошеви; синџирчиња; амајлии;
монети; сувенири, имено медали и/или парички;
петлици за ракави; обетки; златни нишки; украси
[од благородни метали]; предмети од имитација
на злато; кутии за скапоцености; кутии за накит;
ѓердани; игли (накит); украсни игли; прстени;
статуи и статуетки од благородни метали; брошеви
за вратоврски; часовници, часовници и нивни
делови и опрема; ремчиња за часовници, пружини
за часовници; синџирчиња за часовници; кутии
за часовници; штоперица; украси; украсни игли,
игли за вратоврски; медали; приврзоци, ситни
украси или синџирчиња; синџирчиња за клучеви и
кутии за клучеви/превоз на благородни метали и/
или скапоцени камења; украси на врат; белегзии
[накит]; кутии за рачни часовници [презентации];
кутии за часовничарство; електрични саати
и часовници; сончеви часовници; дијаманти;
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бижутерија; полускапоцени камења; уметнички
дела од благородни метали; часовници со
аларм; копчиња за корсети; украсни игли (игли за
вратоврски); статуетки од благородни материјали
[статуетки]; кутии за накит; сите вклучени во
класата 14
кл. 16 - хартија, картон и производи од нив,
што не се опфатени со другите класи; печатени
работи; книговезнички материјали; фотографии;
канцелариски материјали; лепила за канцелариска
или куќна употреба; материјали и алати што ги
користат уметниците; четки; машини за пишување
и канцелариски прибор; материјали за обука и
настава; пластични материјали за пакување (што
не се вклучени во другите класи); печатарски
букви; печатарски блокови; календари; книги;
каталози; поштенски картички; постери; списанија;
печатени публикации; весници и списанија;
честитки; инструменти за пишување; гумени
печати; поштенски марки и печати; перничиња
за печати; мастилни перничиња за печати;
фотоалбуми; платна за врамување слики; слики
или фотографии; сликарски штафелај; блокчиња
или перничиња за впивање мастило; држачи за
фотографии; мастила; платна; шамичиња од
хартија; тоалетна хартија; шамичиња од хартија за
отстранување шминка; крпи од хартија; подметки
и плакати од хартија или картон; хартија за
амбалажа, хартија за завиткување и материјали
за пакување; водени бои за уметници; графички
репродукции, портрети; литографи; пенкала,
моливи, пера за пишување; топчиња за хемиски
пенкала; пера; држачи за пенкала; држачи за
моливи; пенкала на полнење и прибори за
пишување; мини од графит за технички моливи;
боички, креони; кутии за пенкала и моливи;
острилки за моливи; машини за острење моливи;
спојки за хартија; притискачи за хартија; дупчалки
за хартија; игли за цртање; пастелни боички;
пасти и лепила за канцелариска и куќна употреба;
машини за хартија; даски за сложување на букви;
држачи за писма; отварачи за писма; лепливи
ленти и држачи за лепливи ленти; материјали за
цртање, табли, пенкала и прибори; прибори за
цртање; албуми за поштенски марки и парички;
торби и пликоа; впивачи; потпирачи за книги;
обележувачи; одбележувачи за во книги; витрини
за канцелариски материјали; платна за сликање;
бележници или блокчиња; дневници; нотеси;
регистри; бележници за пишување; потсетници;
хартија за пишување; хартија за цртање; прибор
за пишување; креди за пишување; школски табли;
табли за постери; огласни табли; навлаки за
пасоши; навлаки за чековни книшки; растегливи
ленти; фотографии; матрици; производи за
бришење; бришачи; бришачи на течности;
електрични отварачи на писма; музички честитки;
бришачи за табли за пишување; накит и украси
од хартија и/или картон; хартија за амбалажа;
салфети од хартија; џебни бележници; пенкала
на полнење; ленти за подврзување; прибори за
цртање за графитни моливи; прибори за боички;
линијари; бришачи за табли за пишуавање;
автографски книги; спојници; хефталици; ножеви
за сечење хартија; знаци за предупредување;
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машини за уништување хартија; машини и апарати
за тенка пластична фолија; електрични апарати за
загревање, лепење и заштита од превиткување на
документи и фотографии; електрични апарати за
запечатување и монтирање со заштитна обвивка
на документи и фотографии; држачи и кутии за
картички; украси од хартија за кошници за излети
или прехранбени производи; албуми; бебешки
пелени од хартија и целулоза [за еднократна
употреба]; кеси [пликоа, торбички] од хартија или
пластика, за пакување; папки за листови што
се вадат; кутии од картон или хартија; картички;
држачи и кутии за поштенски марки и печати;
стрипови; шестари за цртање; ленти и картички
од хартија за запишување компјутерски програми;
хартија за копирање [канцелариски материјали];
течни коректори [канцелариски материјали];
фасцикли за документи; штитници за прсти
[канцелариски материјали]; знамиња [од хартија];
папки [канцелариски материјали]; папки за хатија;
ленти од гума; шамичиња од хартија; картички во
картотека; ленти со мастило; заштитни корици
за хартија; етикети што не се од текстил; карти;
музички честитки; билетени; блокчиња за цртање
[канцелариски материјали]; прибори за цртање
[предмети за употреба во училишта]; памфлети;
дробење хартија [за канцелариска употреба];
држачи за моливи; поштенски марки; налепници;
салфети од хартија за маса; клинчиња; билети;
ленти од машини за пишување; машини за
пишување [електрични и неелектрични]; корици;
четки за пишување; креди за пишување; табли за
пишување; корици (канцелариски материјали);
навлаки од хартија за саксии; машини за хартија
[канцелариски материјали]; лигавчиња од хартија;
кеси за готвење во микробранови печки; филтри
за кафе од хартија; брошури; модели за везење
[мостри]; ножеви за сечење хартија [канцелариски
материјали]; чаршафи од хартија за маса;
чаршафи и салфетки од хартија за маса; огласни
табли од хартија или картон; етикети за картички
во картотека; листови хартија; крпи за лице од
хартија; налепници за преносни телефони; сите
вклучени во класата 16
кл. 18 - кожа и имитации на кожа, и производи
направени од овие материјали што не се вклучени
во другите класи; животинска кожа, делови
од животинска кожа; торби и куфери; чадори,
сонцебрани и стапови за одење, камшици, узди
и сарачки производи; торби, чанти и паричници,
кутии, багаж, торбички; актовки; ранци; навлаки
за алишта; торби за пазарење; ремени од кожа;
појаси за рамо; појаси; бастуни; кутии за катрички
[портмонеа]; околувратници за животни или
домашни миленичиња; кутии за клучеви; врвки од
кожа или имитација на кожа; несесери; маски за
усти од кучиња; ученички торби; ремени; рачки за
куфери; куфери; прибори за патување; торби за
костуми за патување; навлаки за чадори; рачки
за чадори; држачи за бастуни; ремени за патни
торби; торби за плажа; чанти; кутии и торби, од
кожа или од кожа и картон; женски чанти; кожени
ремени; планинарски стапови; музички кутии;
папки за ноти; мрежести торби за пазарење;
ранци; училишни торби; торби за алат од кожа
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или имитација на кожа [празни]; мали патни
торби; торби за дивеч; торби, пликоа и чанти од
кожа за пакување; прекривки за мебел од кожа
или имитација на кожа; рамки за женски чанти;
торби со ремени за носење доенчиња; торби со
тркала за пазарење, сите вклучени во класата 18
кл. 20 - мебел, огледала, рамки за слики;
прозиводи (што не се опфатени со другите класи)
од дрво, плута, трска, врбови прачки, рогозина,
рогови, коски, слонова коска, китова коска,
школки, килибар, седеф, морска пена и замени за
сите овие материјали, или производи од пластика;
воздушни перничиња; воздушни душеци; воздушни
перници; вреќи за спиење; украсни завеси со
монистра за декорација; тркалца за кревети што
не се од метал; постелнина [освен лен]; кревети за
домашни миленичиња; канти што не се од метал;
затворачи за шишиња; полици за шишиња; тапи
за шишиња; пластични картички за отворање
електронски брави; сандаци; ѕвончиња на ветар
што оддаваат звуци; куки за облека; закачалки за
палта; куки за палта; држачи за палта; контејнери,
што не се од метал (складирање, транспорт);
држачи за завеси; куки за завеси; корнизи за
завеси; алки за завеси; палки за завеси; валјаци
за завеси; врвки за завеси; перници; плакари за
крпи; куќички за домашни миленичиња; кревети,
мебел, монтирање врати; украси за рамки за
слики; ладилници [неелектрични]; статуи од
дрво, восок, гипс или пластика; камини; држачи
за саксии; држачи за цвеќиња; закачалки за
капи; високи столчиња за бебиња; куќни броеви,
што не се од метал, несветлечки; камари за
домашни миленичиња; плочки со имиња, што не
се од метал; шкафови за регистри; дубачиња за
деца; предмети на надувување за рекламирање;
кутии за накит; поштенски сандачиња; држачи
за писма; рафтови за списанија; душеци; садови
од пластика за амбалажа; перници; полици за
чинии; полици за чаши; регистарски таблички;
рекламни натписи; рачки за алати; колички
за послужување; кошници; рамки за слики;
декоративни пораби од пластика и/или дрво за
прозорци; украси и декорации за прозори или
врати од пластика, восок, дрво, плута, трска,
врбови прачки, рогозина, рогови, коски, слонова
коска, китова коска, школки, килибар, седеф,
морска пена и замени за сите овие материјали,
затворачи за торби; пластични контсјнсри за
мириси и парфеми; потпирачи за глава на дуење;
декорации од пластика за храна или кошнички
за излети; прстени за клучеви и приврзоци, што
не се од метал; граничници за врата; фотелји;
кошници, што не се од метал; кревети; клупи
[мебел]; канти од дрво или пластика; столарија;
креденци; колички за компјутери [мебел]; кутии
од дрво или пластика; столчиња [седишта];
сандаци за играчки; плута; навлаки за алишта
[гардероба]; колевки; завеси од бамбус; столарски
маси; работни маси; колички на тркалца за
послужување [мебел]; цевчиња за пиење;
потпирачи за глава [мебел]; табли за закачување
клучеви; библиотекарски полици; шкафови; брави
[освен електрични], што не се од метал; кројачки
кукли; полици [мебел]; рамки за фотографии;
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рамки за слики; пили за сечење дрва; училишен
мебел; седишта; софи; маси; колички на тркалца
за послужување чај; колички за послужување чај;
колички за компјутери [мебел]; држачи за чадори;
полски кревети; ормани; огласни табли; водоводни
цевки [вентили] од пластика; тоалетнио комоди;
табуретки за нозе и столчиња; кошници [канти];
куки за закачалки за облека; скали од дрво или
пластика; шкафови за лекови; подметки, што
можат да се извадат, за мијалници; плочки со
имиња што не се од метал; куки и игли (што не
се од метал); оградени простори за бебиња; дрва
за гребење мачки; полици; внатрешни решеткасти
ролетни [штитници од сонце] [мебел]; уметнички
дела, фигурини и статуетки и ситни декорации
и украси од дрво, плута, трска, врбови прачки,
рогозина, рогови, коски, слонова коска, китова
коска, школки, килибар, седеф, морска пена и
замени за сите овие материјали, или од восок,
гипс или пластика; кутивчиња за таблети [од дрво,
пластика]; затворачи за шишиња; сите вклучени
во класата 20
кл. 21 - средства за домаќинство и кујнски
садови (што не се од благороден метал и   не
се покриени со него); чешли и сунѓери; четки;
материјали за производство на четки; средства
за чистење; челична волна; непреработено или
полу-преработено стакло; стакларија, порцелан
и грнчарија невклучени во други класи; бањи
за бебиња [портабл]; кошници, за домашна
употреба; кригли; кафези за птици; неелектрични
блендери; даски за пеглање; дигалки; отварачи
за шишиња; затварачи за шишиња направени
од керамика, кинески порцелан, стакло, кристал,
грнчарија, теракота и порцелан; шишиња, садови,
кутии за сапун; кутии за леб; кофи; кафани
[послужавници]; кафези за домашни миленичиња;
модли за слатких [модли]; модли за вафли; свеќи
за гасење; прстени за свеќи; кутии за бонбон;
кутии за чешли; порцелански украси; садови од
порцелан; стапчиња за храна (кујнски прибор);
шкафови за облека; закачалки за облека; крпи за
чистење; железници; мешалки за коктел; филтри
за кафе; мелници за кафе; цедалки за кафе;
сервиси за кафе; лончиња за кафе; електрични
чешли; чешли за животни; ќеси за пециво; модли
за готвење; ражени за готвење; канти за мраз;
портабл ладилници; уреди за ладење на храна
кои содржат флуиди за размена на топлина, за
домашна употреба; отварачи; козметички прибор;
прекривки за тањири; покривки за саксии за
цвеќиња; земјени садови; шољи; даски за сечење
за во кујна; бокали; неелектрични пржилници;
садови за сапун; диспензери за сапун; пљоски
за пиење;чаши; корита, садови; сушари; метли;
чапи за јајца; корита за хранење; саксии за
цвеќе; фаќачи за муви; ракавици за домашна
употреба; пехари; рендиња; неелектрични
печки; затоплувачки контејнери; затоплувачи за
шишиња за хранење, неелектрични; држачи за
цвеќиња и растенија; топли тави; кофи за мраз;
модли за мраз, покривки за даски за пеглање;
бокали; прибор за ручање;  копчиња од порцелан;
мрзливци; сетови за пијалоци; кутии за ручек;
држачи за менија; лимени кутии за прибор;
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лажици за мешање; крпи; држачи за салфетки;
прстени за салфетки; распрскувачи за садови
за наводнување; тампони за чистење; тавчиња;
хартиени тањири; секачи за пециво; млинови
за бибер; парфеми; ароматизери; есенцијални
масла; согорувачи на мириси; парфимирани води;
кошници за излет; касички - прасиња; лонци со
поклопец; лонци; кувари под притисок; кошници
за отпад; држачи за сол; држачи за бибер; садови
за сосови; тањири за сосови; кугли; тампон за
отстранување; четки за бричење; растегнувачи
за блузи; четки за чистење чевли; рогови за
чевли; врвки за чевли; сита; апсорбирачи на чад
за домашна употреба; држачи за сапун; садови
за сапун; сетови со зачини; држачи за сунѓери;
држачи за четки за бричење; статуи од порцелан,
теракота или стакло; цедилки; шприцеви за
наводнување цвеќиња и растенија; прибор за
на маса; големи бокали; чајници; прибори за чај;
сервиси за чај; чаши за чај; четки за тоалет; кутии
за тоалет; држачи за тоалетна хартија; сунѓери
за тоалет; средства за тоалет; четки за заби;
електрични четки за заби, држачи за чепкалки за
заби, не од благороден метал; чепкалки за заби;
кошници за ѓубре; садови за отпад; послужавници
за домашна употреба; троножници; печати за
панталони; растегнувачи за панталони; шишиња
со вакуум; кутии за разубавување; вазни; уреди
за вафли и палачинки, неелектрични; даски
за перење; славини; садови за наводнување;
уреди за наводнување; апарати за чистење со
восок; уметнички дела, од порцелан, теракота
или стакло; декоративни украси за прозори или
врати изработени од керамика; стакло, кристал,
грнчарија, теракота или порцелан, кутии или
садови за ручек или храна ( не се од благороден
метали); стапици за глувци; појаси за кутии за ручек
и садови за домаќинство; садови за ароматици
и мириси; шишиња за ладење; стаклени кутии;
метли; средства за четкање; садови за путер;
капаци за садови за путер; котли; инструменти
за чистење [со кои се управува рачно]; клинови,
портабл кутии за ладење, неелектрични, тегли за
колачи, прибор за готвење, неелектричен, четки
за веѓи, четки за чевли, тавчиња за пржење,
одводници, ракавици за градинарство, стаклени
пљоски [садови], изолациони боци; перничиња
за пудра; шејкери; цедалки за чај, не од благорен
метали; постави и чаршафи за секаква употреба
во домаќинства; брисачи; тепалки, неелектрични;
садови или метали за правење мраз или
замрзнати пијалоци; секачи за [бисквити] колачи,
шишенце; држачи за шишенце; бришачи за
прашина, шејкери за коктели; сетови за пудра,
не од благородни метали; кутии за ампули или
таблети; покривки за кутии за палома марамчиња
од дрво, или пластика; држачи за четки за заби;
конец за дентална употреба; држачи за забен
конец; хигиенски лавабоа; садови за домаќинство
од благороден метал; уреди за домаќинство од
благороден метал; сервиси за кафе од благороден
метал; садови за кафе, неелектрични од
благороден метал; кујнски садови од благороден
метал; држачи и прстени за салфетки од
благороден метал; држачи за кујна од благороден
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метал; сетови за пудра од благороден метал;
прибор за на маса од благороден метал; кутии од
благороден метал; сите вклучени во класата 21
кл. 22 - јажиња, канапи, мрежи, шатори,
настрешници, церади, едра, вреќи и торби ( не
се вклучени во другите класи); материјали за
полнење (освен од гума или пластика); сурови
текстилни влакнести материјали; навлаки за
шишиња; мрежи; ленти што не се од метал,
за виткање или поврзување; церади за возила
[невградени]; [ленти, што не се од метал, за
виткање или поврзување]; сите вклучени во
класата 22.
кл. 23 - предено и конци; памучен конец и преѓа;
конец и преѓа за везење; конец и преѓа за шиење;
сукан конец и преѓа; сукана волна; волнен конец и
преѓа; сите вклучени во класата 23
кл. 24 - текстил и текстилни производи, ткаенини,
кои не се опфатени со другите класи; џебни
шамичиња; салфети; покривки за кревети и маси;
платно за знамиња; ткаенини за бањи; постелнина;
покривки; ќебиња за кревети; ролетни од текстил;
крпи од текстил; прекривки за мебел од текстил;
прекривки за мебел од пластика; прекривки за
перници; завеси за врати; ткаенини имитации
на животинска кожа; крпи; знамиња-бајраци;
ракавици за бањи; чаршафи и постелнини за
домаќинство; етикети [ткаенина]; шамичиња за
отстранување на шминка; подметки; прекривки
за душеци; ракавици за чистење; комарници;
завеси; навлаки за перници; материјали од
пластика [замена за ткаенини]; јоргани; прекривки
за патување; листови [текстилни]; прекривки;
свила; свилени ткаенини; вреќи за спиење;
текстил за маса; салфети за маса; таписерии;
ткаенини за тапацирање; завеси за на ѕид;
постелнина; навлаки за држачи за салфети или
шамичиња од ткаенина; навлаки за рачки за
врати; навлаки за кваки; навлаки за седишта на
клозетски шолји; обликувани навлаки за клозетски
капаци; држачи за завеси или врвци од текстил;
подметки [чаршафи и салфетки]; памучни
ткаенини; прекривки [прекривки за кревети];
ткаенини за текстилна употреба; крпи за лице од
текстил; грубо платно; бордура [платно]; ткаенина
од коноп; чаршафи за маса [ не се од хартија];
бархет; волнени платна; шамичиња од платно за
отстранување шминка; [ткаенини за прекривки од
текстил за хартиени кутии; прекривки од текстил
за кваки за врати; обвивки од текстил за шишиња;
етикети; торби од текстил, или од свила за
амајлии]; сите вклучени во класата 24
кл. 25 - облека, обувки, капи; престилки; облека за
на плажа; облека за капење; костуми за капење;
спортска облека; водоотпорна облека; ракавици;
ракавици без прсти; ремени; облека за деца,
мажи и жени; бебешека облека; бебешки пелени
од текстил; лигавчиња, што не се од хартија;
долна облека; облека за спиење и пижами;
бањарки; трегери; шапки, качкети, штитници
од сонце; баретки; капи за капење и туширање;
муфови; муфови за уши; шалови; вратоврски;
околувратници; панделки, пеперутки ; кратки и
долги чорапи; хулахопки; жартели, жартели за
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кратки чорапи, за долги чорапи и за хулахопки;
обувки; спортски обувки; влечки; обувки за
на плажа; костуми за маскенбал; работнички
комбинезони; шамии; шарени шамии [шалови];
сандали за капење; влечки за капење; чизми за
скијање; чизми; прерамки за облека [трегери];
градници; панталони [за носење]; женски маички/
поткошули; палта; манжетни; женски крзнени
шалови; панделки [облека]; капи за носење; јакни
[облека]; плетени ткаенини [облека]; џемпери;
трикотажа [облека]; горна облека [наметки]; долги
палта; панталони; парка; пуловери; сандали;
шалови; шамии; кошули; комбинезони [женска
долна облека]; мантили; гамаши; спортски чевли;
спортски дресови; костуми; костуми за капење;
маици; панталони; долна облека; униформи;
елеци; водоотпорни костуми за скијање на вода;
спортски стегачи [облека]; долна облека; обувки
за гимнастика; градник [долна облека]; облека за
гимнастика; појаси за носење; сите вклучени во
класата 25
кл. 26 - тантела и везови; панделки и гајтани;
петлици; закачки и окца; топуски и игли;
вештачки цвеќиња; вештачко овошје; вештачки
венци; значки за украсна бижутерија; значки за
облека, што не се од благородни метали; патент
затварачи за торби; растегливи ленти за држење
на ракави; ленти за коса; баретки; ремени
закачки; патент блуза; панделки за коса; кутии за
прибор за шиење; кутии за игли; трегери; гајтани;
брошеви; петлици; петлици за чевли; перничиња
за игли; перничиња за топуски; парчиња за
крпење текстилни производи, што се аплицираат
со помош на топлина [позамантерија]; петлици
за чевли; патенти [патенти]; петлици за облека;
петлици за прерамки; венци од вештачко цвеќе;
везови од златен конец; галантерија; ленти;
витлери за коса; капи за фарбање коса; витлери;
шноли за виткање коса; шноли за коса; мрежи за
коса; украси за коса; игли за коса; украси за капи;
копчиња за корсет; игли за плетење; украси за
чевли; украсни ленти за награди; розети; игли за
шиење; напрстоци за шиење; јамки за чевли; врвки
за чевли; украсни ресички; навлаки за чајници;
букви за коса [туфки]; волнени ширити; патент
затворачи; патенти; ленти за коса; безопасни игли;
спојници и копчиња за лигавчиња и престилки;
карнери за облека [тантела]; [апликација]; ремени
за водење мали деца; значки од благородни
метали; сите вклучени во класата 26
кл. 27 - килими, килимчиња, простирки и бришачи,
линолеум и други материјали за подни прекривки;
ѕидни тапети (што не се од текстил); килимчиња
за автомобили; простирки во бањи; прекривки
за подови; килимчиња за пред врата; душеци
за гимнастика; душеци за фискултурна сала;
таписерии; винилни подни прекривки; хартиени
ѕидни тапети; рогозина; душеци за плажа; сите
вклучени во класата 27
кл. 28 - играчки, игри и предмети за играње; кукли;
плишани играчки; мечиња; фигури за играње и
сложувалки; предмети за гимнастика и спорт;
топки и балони; празнични декорации и украси;
декорации и украси за овогодишни елки; украси
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за забави; возила играчки; возила со далечинско
управување (играчки); даски за сурфање; даски
за скијање; ролери; лизгалки за мраз; скејтборд;
заштитни потполонки или штитници за спорт и
игри; воздушни пиштоли [играчки]; трик-трак игри;
топки за игри; ѕвончиња за новогодишни елки;
топчиња за билијард; билијардски маси; коцки
за градење [играчки]; игри со табли; бонбони
што пукнуваат кога се отвораат [новогодишни
петарди]; чизми за лизгање со додадени лизгалки;
уреди и механизми за куглање; игри за градење;
држачи за свеќи за новогодишни елки; табли за
играње дама; дама [игри]; игри со шах; табли за
шах; новогодишни елки од синтетички материјал;
маѓионичарска опрема; експлозивни каписли
[играчки за огномет]; чаши за мешање коцки;
стрели за пикадо; коцки; креветчиња за кукли;
облека за кукли; куќички за кукли; соби за кукли;
домино;табли за шах; игри со табли; тегови;
штитници за лакти [спортска опрема]; фитнес
апарати [растегнувачи]; опрема за возење на
саеми/ панаѓури; шишиња за храна за кукли;
рибарски јадици; макари за риболов; перки за
пливање; пловки за риболов; летачки дискови
[играчки]; автоматски игри; рекети за игри; игри
различни од оние адаптирани за користење
со надворешни екрани или монитори; торби
за голф; палки за голф; ракавици за голф;
ракавици за игри и спорт; трикови за мамење и
шега на туѓа сметка [евтини играчки]; макари за
летала; макари; штитници за коленици [спортска
опрема]; мах-јонг; џамлии за игри; марионети;
театарски маски; маски играчки; мобили [играчки];
возила макети со размер; евтини играчки за
забави, игранки; заштитни потполнки [делови
од спортски одела]; друштвени игри; ударни
каписли [играчки]; пиштоли играчки; топки
за играње; кукли; рекети; тропалки [играчки];
фрлање обрачи околу клин; коњчиња за нишање;
ролери; даски за едрење; скии; санки [спортска
опрема]; тобогани [предмети за играње]; меури од
сапуница [играчки]; вртимушки [играчки]; отскочни
даски [спортска опрема]; статични велосипеди за
вежбање; базени за пливање [објекти за игра];
перки за пливање [пераи]; нишалки; маси за пинг
понг; играчки за домашни миленици; скии за
на вода; објекти за игра за пливање; игри за во
вода, спортови и активности; топки за на плажа;
апарати за забава, автоматски и на парички;
торби специјално дизајнирани за ски и даски за
сурфање; картички за бинго; мрежи за пеперутки;
карти за играње; конфети; ролери со тркала во
една редица; сложувалки; калеидоскопи; јарболи
за даски за едрење; мрежи за вадење уловена
риба за спортски риболовци; возила играчки со
далечинско управување; тркала за рулет; снежни
топки; дрезги (обувки) за одење по снег; јапонски
карти за играње, сите вклучени во класата 28
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 и масти за
јадење; бујон; состојки за правење бујон; супи;
концетрати за супи; путер, кавијар, сирење, мезе
од сирење; млечни производи; производи за
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исхрана направени од риба; храна подготвена
од риба; замрзнато овошје; смрзнато овошје;
чипс од овошје; маргарин; мармалад; желеа
од месо; месо во конзерви (конзервирано);
млечни пијалаци; конзервирани печурки; јаткасто
овошје, подготвени, паштети (од џигер); путер од
кикиритки; преработени кикиритки; конзервиран
грашок; кори од овошје; чипс од компири; пржени
компирчиња; салати; кисела зелка-расол; колбаси;
масло од сусам; состојки за подготвување супа;
тофу; салати од зеленчук; состојки за правење
супа од зеленчук; шлаг крем; јогурт; готова
храна; зачинета храна; пакувања со готова
храна; храна за мезе; морски алги (за исхрана);
преработено и конзервирано месо, риба, живина
и дивеч, сланина; состојки за правење бујон;
путер од какао; подготвени прозиводи од месо;
крокети; кандирано овошје; риба во конзерви
[конзервирани]; овошни желеа; овошни салати;
овошје во конзерви [конзервирани]; масло од
пченка; маслиново масло за исхрана; суво
грозје; пире од домати; зеленчук во конзерви
[конзервирани]; морски плодови (не се живи);
преработена и конзервирана морска храна;
морски плодови во конзерви [конзервирани];
прозиводи за исхрана направени од/подготвени
од морски плодови; сите вклучени во класата 29
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиоца,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жито, леб, производи од тесто и слатки; сладолед;
мед, меласа; квасец; прашок за печење; сол,
сенф; оцет, сосови и мирудии; мирудии; мраз;
бисквити; прашок за колач; украси за колачи
што се за јадење; ароми за колачи; колач од
ориз; слатки и бонбони; чоколадо; чоколадни
пијалаци со млеко; пијалаци што се на основа на
чоколадо; слатки за украсување божикни елки;
пијалаци од какао со млеко; производи од какао;
пијалаци што се на основа на какао; пијалаци од
кафе; ароми на кафе; мешавини и подготовки за
употреба како замена за кафе; пијалаци што се
на основа на кафе; слатки; пуканки; пченкарни
снегулки; сладолед; кари; крем пудинг; мали
парчиња храна од жито; ароми, со исклучок
на есенцијални масла; замрзнат јогурт (вид
сладолед); овошни желеа; колач со ѓумбир;
сируп; инфузии; кечап; ликорис; пастили; пити со
месо; мирудии за смекнување месо, за употреба
во домаќинство; палачинки; пастили; колачиња;
паштета; бибер; пици; пудинзи; равиоли; матична
млеч за човечка употреба; шеќер;васаби каши;
соја сосови; тестенини , фиде; удон (јапонски вид
на тестенини); суши; ванила; вафли; замрзнат
јогурт; переци; брза храна; бадемови слатки;
ароматични подготовки за исхрана; средства за
спојување смеси за сладолед [мраз за јадење];
ѓевреци; кифли, колачи;карамели [бонбони]; гуми
за жвакање што не се за медицинска употреба;
пченкарни оброци; мраз за јадење; златен
сируп; природен или вештачки мраз; макарони;
марципан; мајонез; овес; пипер [зачини]; пити;
мезиња; зачини; двопек; сол за готвење; сендвичи;
доматни сосови; мирудии; освежителни пијалаци
[замрзнати]; шпагети; слатки [бонбони]; колачиња;
пченично брашно; преливи за салати; сафт од
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печено месо; сите вклучени во класата 30
кл. 32 - пиво; минерална и сода вода и
безалкохолни пијалаци и аперитиви; пијалаци од
овошје и овошни сокови; пијалаци од зеленчук и
сокови од зеленчук; сирупи; концетрати и други
средства за правење пијалаци; изотонични
пијалаци; овошни сирупи [безалкохолни]; пастили
за пенливи пијалаци; прашок за пенливи пијалаци;
сода вода; сирупи за пијалаци; води за маса;
води за пиење [пијалаци]; пијалаци од сурутка;
безалкохолни пијалаци; коктели [безалкохолни];
аперитиви (безалкохолни); сите вклучени во
класата 32
кл. 33 - алкохол од ориз; алкохолни пијалаци
[освен пиво]; аперитиви; алкохолни пијалаци
што содржат овошје; ракија; алкохол од ракија;
коктели; ликери; саке; алкохолни [пијалаци],
виски, вино, сите вклучени во класата 33
кл. 34 - тутун; производи за пушачите; кибрити;
пепелници; хартија за виткање цигари; кутии за
пури; кутии за цигари; секачи за пури; држачи
за пури; филтри за цигари; чибуци (држачи за
цигари); држачи за цигари; врвови на цигари;
цигари; цигари што содржат замена за тутун;
цигарило; пури; запалки за пушачи; кутивчиња со
кибрит; држачи за кибрит; жица за чистење тутун
за луле; рафтови за лулиња; луле за тутун; кожни
торбички за тутун; табакери со бурмут; тегли за
чување тутун, сите вклучени во класата 34
кл. 35 - спојување, за доброто на другите, на
мешавина од производи (без нивен транспорт),
овозможување
на
клиентите
соодветно
разгледување и купување на тие производи; такви
услуги може да бидат овозможени од страна на
продавници на мало, на големо, преку пошта
со нарачка по каталог или преку средствата
на електронските медиуми, на пример, преку
веб-страници програми за телевизиски шопинг;
продажба на големо и мало и нарачки по пошта
во врска со продажба на украси за забави и
празнични декорации и орнаменти; подароци
и благородни предмети; сапуни, парфимирани
есенцијални масла; козметика, лосиони за коса,
производи за нега на коса, средства за хигиена,
средства за дезинфекција, средства за лична
хигиена; средства за чистење, полирање и
абразивни средства, супстанции за употреба при
машинско перење; прибор за маникир, средтва
за нега на нокти, лак за нокти, средства за
вадење лак за нокти, вештачки нокти, диететски
супстанци, храна за бебиња, санитарни средства,
свеќи, фитили, масла, лубриканти, масла за
бои, кујнски прибор, земјени садови, сетови
за маникир, инструменти за бричење, жилети,
машини и машински алати за домаќинство, рачни
уреди, филмови, камери, фото дискови, видео
рекордери, аудио и визуелни производи, аудио
и видео касети, дискови, инструменти и апарати
за снимање, пренесување и репродукција на
звуци и/или слики, телевизори, плеер за касети
и/или рекордери, радија, телефони, безжични
телефони, мобилни телефони, мобилни кутии
за телефони, декорации и држачи за телефони,
идентификатори
на
повици,
калкулатори,
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електронски и компјутерски игри, кинематографски
филмови, светла, фенови, прибор за готвење, модли
за слатки и пецива, тостери, фурни, кујнски прибор,
прибор и садови за сервирање храна и пијалоци,
стапчиња за јадење, инструменти за сечење,
порцелан, садови од порцелан, садови од кристал,
емајлирани садови, керамика, сушачи за коса,
лампи, делови за лампи, носачи за бебиња, балони,
свирки за велосипеди, саати и часовници и делови
за нив, накит и имитација на накит, орнаменти, добра
од благороден метал или прекриени со него, музички
кутии, музички инструменти, слики, фотографии,
материјал за пишување, кхартија и картон и добра
направени од овој материјал, уметнички материјали,
четки за цртање, инструменти за пишување,
печатени материјали, книги, весници, списанија,
честитки и божиќни честитки, карти за играње,
материјали за пакување, рамки за слики и држачи,
додатоци за материјали за пишување и домаќинство,
добра од кожа и/или од имитација на кожа, чанти и
багаж, паричници, чадори, стапови за одење, мебел,
огледала, закачалки за палта, кутии и садови, таблички
со име, мали уреди за домаќинство, уреди и садови
за домаќинство, чешли, сунѓери, четки, средства за
чистење, очила, рамки за очила и очила за сонце и
кутии и додатоци за нив, текстил и добра од текстил,
постелнина, и чаршафи и покривки за маси, салфетки,
простирки за маса, мебел, галантерија, хартиени
марамчиња, облека, обувки и капи, копчиња, траки и
плетенки, чипка и везени работи, шноли и декорации
за коса, шапки, запалки, килими, простирки, играчки,
игри, кукли, фигури, спортски реквизити, декорации
за новогодишни елки, храна и пијалоци, конфекција,
цветни производи, кибрит цигари, цигарилоси и друг
прибор за пушење; рекламирање; организација
на изложби за комерцијални и рекламни цели;
објавување на текстови, промоциони продажби [за
други], агенции за рекламирање, управување со
бизнис од страна на изведувачки артисти, агенции
за увоз-извоз, компилации на информации во
компјутерски бази на податоци, директен маркетинг
преку пошта, управување со хотели. истражувачки
маркетинг; надворешно рекламирање, вработување,
агенции за јавно мислење, рекламирање преку радио,
рекламирање преку телевизија [онлајн рекламирање
преку компјутерска мрежа; набавка на средства за
други [купување добра и услуги за други бизниси],
изнајмување на време за рекламирање во медиуми,
канцелариски машини и опрема за изнајмување;
изнајмување или огласување на машини;] сите
вклучени во класата 35

забави, приредби, рекреација, спортски и
културни активности, радио и телевизиски
програми, продукција на радио и телевизиски
програми; филм и видео продукција; изнајмување
на кино -филмови, кинематографски филмови,
видео ленти, ласерски дискови; видео дискови
и дигитални разновидни [видео] дискови;
изнајмување звучни записи; изнајмување на
сценски декор; забавишта; клубови и салони
инсталирани со аудио и визуелна опрема
со придружни уреди; простории и салони за
играње; организирање избори на убавици;
циркуси; курсеви за кореспонденција; услуги
на естрадни уметници; организирање изложби
за културни и образовни цели; коцкање;
гимнастичка обука; обезбедување опрема за
музеи [претставувања, изложби]; организирање
лотарии; услуги на оркестри; планирање
забави [забави]; услуги за пишување сценарија;
театарски изведби; зоолошки градини; услуги на
дигитално сликање; електронско издаваштво;
услуги на игри што се обезбедуваат он-лајн [од
една информатичка мрежа]; толкување [јазик
со знаци]; професионално насочување [совети
во врска со образованието и оспособувањето];
микрофилмови; услуги на компонирање музика;
ноќни клубови; фотографија; производство на
филмови за видео ленти; обезбедување услуги
за караоке; обезбедување електронски он-лајн
публикации што не можат да се даунлодираат; онлајн публикување електронски книги и списанија;
снимање видеоленти; кугларница; стадион за
безбол или куполи за безбол (игри); прикажување
филмови; организирање на свадби; сите вклучени
во класата 41

кл. 41 - забава; разонода; паркови; забавни паркови;
обезбедување автомати за забава; образовни
услуги; организирање, продукција и водење на шоу
програми, концерти, претстави во живо, театарски
изведби, изложби, спортски натпревари, спортски
и културни активности; сали за музички приредби,
киносали, ноќни клубови, филмски студија, услуги
на дискотеки; услуги на клубови, објавување книги,
текстови, списанија, дневни весници и списанија,
услуги на библиотеки; обезбедување објекти за
забава; изложби; концерти, шоу програми, приредби,
спортови, игри, активности за рекреација и културни
активности; услуги за здравствени клубови; услуги на
кампови за летување; известување за образование,

кл. 44 - медицински услуги; ветеринарни
услуги; услуги за хигиена и разубавување на
луѓе или животни; земјоделски; градинарски и
шумски услуги; козметички салони; фризерски
салони; тимарење животни; аранжирање цвеќе;
градинарство; пејсажно градинарство; тимарење
домашни миленичиња; [услуги на арома терапија;
изработување венци; болници; забарство;
тетовирање;] сите вклучени во класата 44
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кл. 43 - услуги за обезбедување храна и пијалаци;
привремено сместување; ресторани, бифеа,
кафетерии, барови, простории за храна, кантини,
коктел барови; ресторани со самопослужување;
снек-барови; салони за коктел;   како и за храна
и пијалоци; обезбедување и резервација на
привремено сместување и објекти за исхрана,
хотели, мотели, пансиони и обезбедување
информации за нив; услуги на камповите за
летување; ресторани, бифеа, кафетерии, барови,
простории за храна, кантини, коктел барови
инсталирани со аудио и визуелни апарати
придружени со уреди; услуги за грижа на деца;
детски јасли; кампови за летување; услуги во
барови; служење на храна и пијалаци за свадби,
сите вклучени во класата 43
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кл. 3 - средства за белење и други препарати за
перење; чистење, полирање, препарати за триење
и нагризување; сапуни; парфимерија; есенцијални
масла, козметички производи, лосиони за
коса, пасти за заби, прибор за лична хигиена;
препарати за нокти; производи и препарати за
нега и чистење на косата и кожата; лепила за
козметички цели; лосиони за после бричење;
антиперспиранти; антистатични препарати за цели
на домаќинството; аромати; кора од дрво квилаја
за миење; соли за капење, козметички препарати
за капење; маски за разубавување; соли за
белење; сода за белење; плавила за перење
алишта; бои - хемиски средства за освежување на
боите што се користат во домаќинството [перење
алишта]; бои- препарати за отстранување;
козметички прибор; козметички препарати за
слабеење; козметички производи за животни;
памучни стапчиња за козметичка употреба;
вата за козметичка употреба; козметички креми;
креми за белење на кожата; креми за кожени
производи; одмастувачи; полирање вештачки
вилици; препарати за чистење  вештачки вилици;
дезодоранси; детергенти; козметички бои;
колонска вода, тоалетна вода; крем за коса; гел
за коса; шампони; балсам за коса и препарати
за навлажнување на косата; парфеми; кармини;
креми и лосиони за лице и кожа; вештачки нокти;
полирање на ноктите и лакови и разредувачи;
заштита од сонце; производи за белење
[деколоранти] за козметичка употреба; ароми за
слатки [есенцијални масла]; млеко за чистење за
тоалетна употреба; козметички производи за веѓи;
моливчиња за веѓи; омекнувач за ткаенини [што
се користат за перење]; вештачки трепки; восок
за под; бои за коса; спрејови за коса; производи
за виткање коса; белило за алишта; прозиводи
за киснење алишта; производи за штиркање;
лосиони за козметичка употреба; шминка; пудра
за шминкање; производи за шминкање; производи
за отстранување на шминката; маскара; раствори
за уста што не се за медицинска употреба;
производи за нега на ноктите; козметички
моливчиња; политура за мебел и подови;
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брилијантин за козметичка употреба; производи
за кадење [мириси]; камен од пемза; ткаенина за
стружење; хартија за стружење; миризливо дрво;
шампони за домашни миленичиња; креми за
чевли; сјај за чевли; восок за чевли; производи за
измазнување [штиркање]; сапуни за освежување  
текстил; скробен сјај за перење алишта;
производи за сончање; шамичиња натопени со
козметички лосиони; препарати за отстранување
лак; восок за депилација; восок за алишта;
восок за полирање; восок за кожа; производи за
депилација; желе (нафтено желе) за козметичка
употреба; декоративни цртежи за козметичка
употреба; [миризливи стапчиња, [страк кинески
темјан]; мириси] сите вклучени во класата 3
кл. 4 - индустриски масла и масти; мазива,
соединенија за собирање прав со навлажнување
и врзување; горива (вклучително и течни горива за
мотори) и осветлување; свеќи, фитили; свеќички
за новогодишни елки; производи за отстранување
прав; маст за ремени; маст за чизми; маст за кожа;
маст за чевли; фитили за ламби; ноќно светло
[свеќи]; производи против лизгање за ремени;
масла за заштита на кожа; масла за слики; дрвца
за палење; смеси за врзување на правот за
чистење; фитили за свеќи; дизел гориво; газолин;
керозин; бензин; сите вклучени во класата 4
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и хигиенски
производи; диететски супстанции прилагодени
за медицинска употреба, храна за бебиња;
фластери; материјали за преврзување; материјал
за пломбирање, забарска смола; дезинфекциони
средства; препарати за уништување штетници;
фунгициди, хербициди; апсорбирачки памук;
апсорбирачка ; лепливи ленти за медицинска
употреба; лепливи фластери; лепливи ленти за
медицинска употреба; производи за освежување
на воздухот; производи за прочистување на
воздухот; албуминизирана храна за медицинска
употреба; албуминизирано млеко за медицинска
употреба; средства за миење на животните;
антисептички памук; балзами за медицинска
употреба; хигиенски завои; завои за менструација;
завои за преврзување; терапевтски препарати
за бањи; медицински производи за бањи; соли
за бањи за медицинска употреба; кислородни
бањи; соли за бањи со минерална вода;
појаси за хигиенски влошки [крпи]; белегзии за
медицинска употреба; влошки за дојки; бонбони
за медицинска употреба; капсули за лекови;
капсули за фармацевтска употреба; гуми за
џвакање за медицинска употреба; колани за врат
за животни против паразити; шеќер за медицинска
употреба; препарати за дезинфекција, плакање,
чување и чистење на контактни леќи; средство за
подмачкување и раствори за употреба на контактни
леќи; хемиски производи за контрацепција; лекови
за плускавици; прстени за плускавци на стапалата;
памук за медицинска употреба; хируршки завои
фластери за медицинска употреба; фармацевтски
производи против првут; дезодоранси; детергенти
за медицинска употреба; диететски пијалаци за
медицинска употреба; диететски прехрамбени
производи; диететски супстанции; дезинфекциони
средства за хигиенска употреба; лосиони
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за кучиња; производи за миење на кучиња;
средства за одбивање на кучиња; медицински
напивки; средство за миење на очите; кутии за
прва помош [полни]; лепила за фаќање муви;
хартија за фаќање муви; средства за уништување
муви; лепила за муви; лекови против потење на
стапалата; медицинска газа за завои; гермициди;
кедрово дрво за одбивање на инсекти; масла
за медицинска употреба; медицински инфузии;
средства за уништувње инсекти; инсектициди;
нафтено желе за медицинска употреба; гаќи за
менструација; хигиенски гаќи; млеко во прав
[за бебиња]; лактоза за медицинска употреба;
шамичиња натопени со фармацевтски лосиони;
лосиони за ветеринарна употреба; таблетки за
лижење; млеко од слад за медицинска употреба;
медицински алкохол; лековити билки; лековити
масла; медицински чај; медицински торби
[преносливи] [полни]; лекови за луѓе; влошки за
менструација; тампони за менструација; ментол;
масти за медицинска употреба; минерални
додатоци на храна; хартија против молци;
средства против молци; средства за плакнење
уста; кал за бањи; хигиенски влошки [крпи];
лисици за медицинска употреба; хигиенски
гаќи; хигиенски шамичиња; хигиенски влошки;
хигиенски гаќи; хигиенски гаќи за впивање,
инконтиненција; влошки за гаќи; паразитициди;
капсули за фармацевтска употреба; хемиски
производи за дијагностицирање бременост; чај
за слабеење за медицинска употреба; средства
против потење; матична млеч [за медицинска
употреба];
хигиенски
крпи;
фармацевтски
производи за нега на кожа; миризливи соли;
производи за стерилизација; медицински масти
против изгореници од сонце; производи против
изгореници од сонце за фармацевтска употреба;
сирупи за фармацевтска употреба; витамински
производи; стапчиња обложени со памук за
козметичка употреба; лосиони за сонце; топли
облоги; облоги; топли облоги и/или облоги за
намалување на телесната температура или за
олеснување на треска или главоболка; завои
[медицински]; лекови за медицинска употреба;
антипиретици; билни чаеви; топли облоги од
синап; медицински препарати за слабеење; сите
вклучени во класата 5
кл. 8 - рачни алати и направи (за рачна употреба);
прибор за јадење; ладно оружје; жилети; машинки
за потстрижување брада; отворачи за шишиња;
отворачи за конзерви; кутии за брич; клешти за
кутикули; пинцети за кутикули; ножеви; алати
за сечење; направи за претурање течности;
машинки за депилација; врезник; грицкалки за
нокти [електрични и неелектрични]; екстрактор
за нокти; полирање нокти; вилушки; градинарски
алати; инструменти за потстрижување коса за
лична употреба; рачни направи за виткање коса;
пинцети за отстранување влакна; секирчиња за
мраз; пилички за резбарење; ножеви; градинарски
ножици за поткастрување трева; кожени ремени;
ремени за кревање тегови; турпии за нокти;
електрични турпии за нокти; цртачи за нокти;
турпии за игли; иглени дупчалки; дупчалки за
нумерирање; кршалки за ореви што не е од

Trgovski marki

19/1,

str. 156-210, fevruari 2012 Skopje

187

благородни метали; отворачи за остриги; прибор
за педикир; апарати за уништување растителни
паразити; жилети за бричење; ремени за бричење;
жилети; електрични и неелектрични ножици;
алати за острење; лажици; рапрскувачи; алатки
за втиснување (рачни алати); фаќалки за шеќер;
сервис за јадење; отворачи за конзерви; ножеви
за сечење месо и зеленчук; ножеви; рендиња
и машини за сечење и делови и прибор за тоа;
градинарски ножици за кроење; железа за калапи;
клешти за виткање; прибор за маникирање; кутии
за прибор за бричење; пинцети; црпалки за вино;
[направи за сечење јајца [неелектрични]]; апарати
за сечење сирење [неелектрични]; ножеви за пици
[не електрични]; чекани; виткачи на трепки; златен
и сребрен прибор (прибор за јадење, виљушки и
лажици); сите вклучени во класата 8
кл. 9 - научни; наутички, геодетстки, електрични,
фотографски, кинематографски, оптички апарати
и иснтрументи, апарати и инструменти за мерење
на тежина, мерење, сигнализирање, проверка
(контрола), апарати и инструменти за спасување
и обучување; апарати за снимање, пренос или
репродукција на звук или слика; магнетски носачи
на податоци, дискови за снимање; автоматски
машини и механизми за апаратите што се
активираат со жетони; регистарски каси, машини
за сметање, опрема за обработка на податоци
и компјутери, апарати за гаснење пожар;
сметалки; електрични направи за привлекување
и уништување инсекти; аудиовизуелни направи
за настава; батерии; кутии за батерии; полначи
за батерии; двогледи; калкулатори; камери;
кинематографски камери; делови и прибор
за тоа; леќи за камери; мерачи на капацитет;
анимирани
цртани
филмови;
касетофони;
синџирчиња за очила; кинематографски филмови
[експозиционирани]; апарати за регистрирање на
времето; компакт диск плеери; компакт дискови
[аудио-видео]; компакт диск [меморија само за
читање]; компјутерски оперативни програми,
снимени; комјутерски програми; компјутерски
софтвер [снимен]; компјутери; печатари за
користење со компјутери; контејнери за контактни
леќи; опрема за обработка на податоци;
кројачки иснтрументи за мерење; електрични
ѕвона за врата; џебни електронски апарати
за преведување; апарати за гаснење пожар;
филмови, експозиционирани; противпожарни
аларми; рефлектори; рамки за фотографски
слајдови; апарати за играње игри приспособени
за употреба со надворешен екран или монитор;
витлери со електрично загревање; апарати за
регулирање топлина; џубокси; оптички леќи;
апарати за вагање; појаси за спасување; пливки
за спасување; елеци за спасување; сплавови за
спасување; електрични брави; магнетски носачи
на податоци; магнетски кодирани картички;
магнетски енкодери; магнети; лупи; електрични
уреди за отстранување шминка; апарати, уреди и
инструменти за мерење; микрофони; микроскопи;
неонски натписи; лаптоп компјутери; електронкси
пенкала; фонографски плочи; фотокопири;
џебни калкулатори; апарати за проекција; екрани
за проекција; радија; грамофони; апарати за
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далечинско управување; ленири [иснтрументи
за мерење]; ваги; мемориски смарт картички;
детектори за чад; приклучоци, штекери и други
електрични спојки; апарати за снимање звук;
дискови за снимање звук; апарати за репродукција
на звук; апарати за емитување звук; кутии за
очила; рамки за очила; стакла за очила; очила;
очила за сонце; појаси за пливање; елеци за
пливање; електрични прекинувачи; магнетофони;
телефонски апарати, приемници; предаватели,
жици;
телескопи;
телевизии;
телевизиски
апарати; инструменти за мерење температура;
електрични инасталации за заштита од кражба;
термометри; термостати; видео касети; кертриџи
со видео игри; видео камери; видеоленти; видео
екрани; видео рекордери; мускули за непливачи;
процесори за обработка на текст; видео компакт
дискови; дигитални повеќенаменски (видео)
дискови; видео компакт дискови и дигитални
повеќенаменски (видео) диск плеери; аудио и
визуелни апарати и уреди за настава; држачи;
носачи и кутии за аудио и видео касети; компакт
дискови, ласерски дискови, дискови за видео
и дигитални повеќенаменски (видео) дискови;
подлога за компјутерско глувче; телефони;
безжични телефони, делови и прибор за мобилни
телефони; прибор и футроли за мобилни
телефони, делови и прибор за пејџери; торби,
навлаки, контејнери, преносувачи и корисници
на мобилни телефони и пејџери; слушалки,
телефонски слушалки, слушалки и микрофони/
звучници за употреба со мобилни телефони;
индикатори за телефони; мобилни телефони и
пејџери; машини за видео игри; маски за преку
очи за заштита од светлина; печатени распореди;
аларми; електрични; читачи за бар-кодови;
барометри; часовници со аларм; електрични
часовници со аларм; централни процесорски
единици [процесори]; чипови [интегрални кола];
хронографи [апарати за регистрирање време];
пури , запалки за автомобили; компјутерски
тастатури; компјутерски мемории; компјутерски
периферни уреди; акустични спојки; сврзници
[опрема за обработка на податоци]; оптички
носачи на податоци; оптички дискови; дискови
[магнетски]; машини за управување автоматски;
нуркачка опрема; маски за нуркање; одела за
нуркање; електронски огласни табли; електронски
пенкала [видеотерминели]; опрема за одржување
и поправање лифтови; врвки за очила; окулари;
навлаки за очила; машини за факсимил; филтри
[фотографија]; пегли електрични; пловки за капење
и пливање; флопи диск; ленти за чистење на уреди
за снимање [снимање]; хигрометри; внатрешни
кола; апарати за меѓусебна комуникација; точки
на поврзување [за компјутери]; машини за
фактурирање; садови за леќи; апарати за дигање;
елементи со магнетна лента [за компјутери];
магнетни ленти; лажици за мерење; метрономи;
микропроцесори; модеми; машини за броење и
сортирање пари; монитори [компјутер хардвер];
монитори [компјутерски програми]; компјутерско
глувче [опрема за обработка на податоци]; оптички
влакна [влакна] [филаменти за спроведување
светлина]; оптички стакла; оптички стоки;
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оптички леќи; паркинг-часовници; компјутерски
периферни направи; агломери [инструменти
за
мерење];
радиотелеграфски
прибори;
радиотелефонски прибори; скенери [опрема
за обработка на податоци]; полупроводници;
слајдови [фотографија]; автоматски машини што
се активираат со парички; ленти за снимање
звук; апарати за демагнетизирање магнетни
ленти; телеграфски жици; телеграфска [опрема];
телепринтери; телепромптери; машини за
пишување; автомати за билети; предаватели
[телекомуникации];
предавателни
уреди;
[телекомуникации]; вакууметри; видео екрани;
видео телефони; видеорекордери; звучни аларми;
пловки за пливање; [тампони за уши; тампони за
уши за нуркачи; часовници за варење јајца; очила
за спорт; заштитни шлемови за спортови; апарати
за навигација за возила [компјутер во возила];
програми за компјутерски игри; метрономи;
електронски публикации [што можат да се
даунлодираат]; компјутерски програми [софтвер
што може да се даунлодира]; вокмени; сателити
за научни цели; потпирачи за рачни зглобови што
се користат за компјутери; ремени за преносни
телефони; држачи за преносни телефои;
налепници за преносни телефони; прекривки за
антени за преносни телефони; електронски кола
и ЦД- Ромови кои овозможуваат снимање на
автоматски програми за употреба на електронски
музички инструменти]; слушалки за уши; сите
вклучени во класата 9
кл. 10 - хируршки, медицински, забарски и
ветеринарни апарати и инструменти, вештачки
екстремитети, очи и заби; ортопедски производи;
хируршки материјали за шиење; апарати за
мерење крвен притисок; шишенца за доенчиња;
цуцли за шишенца на доенчиња [цуцли]; завои;
електрични ќебиња за медицинска употреба;
презервативи;
нехемиски
контрацептивни
средства; инструменти за заби; цуцли лажалки за
доенчиња; чепкалки за уши; апарати за естетска
масажа; цуцли за шишенца за храна; затворачи
за шишенца за храна; шишенца за храна; влошки
за рамни табани; ортопедски чевли; форцепс;
ракавици за масажа; ракавици за медицинска
употреба; апарати за слушање за глуви; апарати
за заштита на слухот; терапевтски апарати со
топол воздух; кесиња со мраз за медицинска
употреба; инкубатори за бебиња; апарати за
масажа; труднички појаси; душеци за породување;
ортопедски производи; стомачни перничиња;
електрични грејни [перници] за медицинска
употреба; приспивни перници за инсомнија;
хируршки сунгери; лажички за давање лекови;
стетоскопи; носилки; термални торби за прва
помош; гребалки за јазик; ветеринарни апарати
и инструменти; контрацептивни средства; маски
за уста; термометри за медицинска употреба;
машини за вода за медицинска употреба;
хигиенски садови; [прстени за олеснување на
растењето заби]; медицински перничиња или
средства за тестирање на телесната температура;
сите вклучени во класата 10
кл. 11 - апарати за осветлувње, греење, создавање
пареа, готвење, ладење, сушење, вентилација,
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снабдување со вода и санитарни намени, апарати
за климатизација; апарати за дезодорирање на
воздухот; апарати за сушење на воздухот [сушачи];
апарати и машини за прочистување на воздухот;
млазници на чешми против распрскување на вода;
апарати за филтрирање аквариуми; апарати за
затоплување на аквариуми; аквариумски светла;
шпорети; скари; опрема и инсталации за бањи;
греалки за бањи; греалки за кревети; апарати
за ладење пијалаци; светла за велосипеди;
електрични кебиња; бојлери; тостери за леб;
килими со електрично греење; тавански светла;
свеќници; електрични светилки за новогодишни
елки; електрични филтри за кафе; апарати за
кафе; апарати за филтрирање кафе; тави за
пржење кафе; замрзнувачи; печки; апарат и уреди
за готвење; електричен прибор за готвење; уреди
за ладење на течности и вода; уреди за ладење
на тутунот; грејни перници [влошки]; регулатори
за довод на воздух во печки [греење]; електрични
длабоки тави за пржење; електрични апарати
за дезинфекција, распрскувачи за дезинфекција
за тоалети; апарати за дестилација; фенови
за коса; филтри за вода за пиење; апарати за
сушење за сточна храна и фураж; електрични
ламби; сијалички за празнични декорации;
вентилатори
[климатизација];
електрични
вентилатори; електрични греалки за шишиња
за хранење; апарати за миење; декорирани
фонтани; фрижидери; печки за овошје; запалки
за гас; електрични плочи; скари; апарати за
сушење раце; опрема за бањи со топол воздух;
рерни со топол воздух; плочи за греење;
шишиња за топла вода; светлечки куќни броеви;
навлажнувачи; кутии за мраз; калапи за мраз;
машини и апарати за мраз; електрични казани;
ламби на свиткување; шишиња за ламби; стакла
за ламби; топки за ламби; држачи за висечки
ламби; обвивки за ламби; рефлектори; абажури
за ламби; ламби; држалки на абажури; фенери;
електрични апарати за сушење алишта; крушки од
светилки; апарати за осветлување; микробранови
печки; апарати за ладење на млеко; славини за
цевки за вода; плочи за греење; џебни батерии;
џебни ламби; џебни грејачи; електрични лонци за
варење под притисок; резервоари под притисок;
електрични радијатори; садови за ладење;
комори за ладење; ладилници; печки; апарати за
печење; макари за печење; решетки за печење;
прибор за скари; сигурносни ламби; туш кабини;
тушеви; лавабоа; штекери за елекрични светла;
соларни колектори [греење]; тостери; садови за
тоалети; седишта за клозетски шолји; капаци за
клозетски шолји; подвижни тоалети; фенери; јавни
тоалети; електрични плочи за вафли; електрични
плочи за печење/готвење; тави за загревање;
легени; греачи за вода; апарати и машини за
прочистување на вода; стерилизатори за вода;
џебни ламби; електрични прочистувачи на воздух;
уреди против заслепување за автомобили [опрема
за светла]; уреди против заслепување за возила
[опрема за светла]; батерии; стерилизатори
[електрични садови под притисок]; кади за бањи;
Кинески фенери; заштитни уреди за осветлување;
дифузери на светлина; светилки; светла за
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автомобили; светла за возила; шпорети; шпорети
[апарати за загревање]; [шпорети за ориз]; сите
вклучени во класата 11
кл. 12 - возила; апарати за движење по земја,
воздух или вода; уреди против заслепување
за возила; штитници од сонце за автомобили;
аларми против кражба на возила; уреди против
кражба на возила; детски колички; покриви за
детски колички; ѕвончиња за велосипеди; колички
на едно тркало или трицикли; колички на едно
тркало; велосипеди и трицикли, и нивни делови;
коли; колички; покривки за седишта на возила;
покривки за седла на колички на едно тркало,
велосипеди или трицикли; колички за голф;
колички за пренесување стока; рачни колички;
потпирачи за глава на седишта кај возила;
покривки за детски колички; покривки за возила;
сирени за возила; поклопки - капаци; поклопки
- капаци на тркала; багажник за возила; мрежи
за багаж за возила; колички за багаж; браници;
направи против лизгање за гуми на возила; весла
за кајаци; весла; педали за колички на едно тркало;
колички [детски колички]; пумпи за велосипеди,
колички на едно тркало или трицикли; покриви
за детски колички; покривки за детски колички;
детски колички; покривки на седишта за колички
на едно тркало, велосипеди, трицикли или
мотоцикли; седишта за колички на едно тркало,
велосипеди, трицикли или мотоцикли; сигурносни
ремени за седишта на возила; сигурносни
седишта за деца [за возила]; седишта за возила;
сигурносни појаси за седишта на возила; завеси
адаптирани за автомобили; гуми за тркала на
возила; тапацири за возила; навлаки за возила
[обликувани]; инвалидски колички; предни
бришачи на возила; држачи за ситници во возила;
контејнери за мириси и парфеми во возила;
авиони; воздушни перничиња [сигурносни уреди
за автомобили]; воздушни балони; автомобили;
автобуси; ретровизори; мотори за автобуси;
мотори за автомобили; мотоцикли; колички за
супермаркети; количка; гуми за велосипеди;
тркала; трицикли или мотоцикли; електрични
возила; возила што се движат во вода; [покривки
за кука во возила; покривки за велосипеди]; сите
вклучени во класата 12
кл. 14 - благородни метали и нивните легури и
производи од скапоцени метали и нивни легури
или обложени со нив, накит, бижутерија и украси,
скапоцени камења; хорологиски и хронометриски
инструменти, брошеви; синџирчиња; амајлии;
монети; сувенири, имено медали и/или парички;
петлици за ракави; обетки; златни нишки; украси
[од благородни метали]; предмети од имитација
на злато; кутии за скапоцености; кутии за накит;
ѓердани; игли (накит); украсни игли; прстени;
статуи и статуетки од благородни метали; брошеви
за вратоврски; часовници, часовници и нивни
делови и опрема; ремчиња за часовници, пружини
за часовници; синџирчиња за часовници; кутии
за часовници; штоперица; украси; украсни игли,
игли за вратоврски; медали; приврзоци, ситни
украси или синџирчиња; синџирчиња за клучеви и
кутии за клучеви/превоз на благородни метали и/
или скапоцени камења; украси на врат; белегзии
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[накит]; кутии за рачни часовници [презентации];
кутии за часовничарство; електрични саати
и часовници; сончеви часовници; дијаманти;
бижутерија; полускапоцени камења; уметнички
дела од благородни метали; часовници со
аларм; копчиња за корсети; украсни игли (игли за
вратоврски); статуетки од благородни материјали
[статуетки]; кутии за накит; сите вклучени во
класата 14
кл. 16 - хартија, картон и производи од нив,
што не се опфатени со другите класи; печатени
работи; книговезнички материјали; фотографии;
канцелариски материјали; лепила за канцелариска
или куќна употреба; материјали и алати што ги
користат уметниците; четки; машини за пишување
и канцелариски прибор; материјали за обука и
настава; пластични материјали за пакување (што
не се вклучени во другите класи); печатарски
букви; печатарски блокови; календари; книги;
каталози; поштенски картички; постери; списанија;
печатени публикации; весници и списанија;
честитки; инструменти за пишување; гумени
печати; поштенски марки и печати; перничиња
за печати; мастилни перничиња за печати;
фотоалбуми; платна за врамување слики; слики
или фотографии; сликарски штафелај; блокчиња
или перничиња за впивање мастило; држачи за
фотографии; мастила; платна; шамичиња од
хартија; тоалетна хартија; шамичиња од хартија за
отстранување шминка; крпи од хартија; подметки
и плакати од хартија или картон; хартија за
амбалажа, хартија за завиткување и материјали
за пакување; водени бои за уметници; графички
репродукции, портрети; литографи; пенкала,
моливи, пера за пишување; топчиња за хемиски
пенкала; пера; држачи за пенкала; држачи за
моливи; пенкала на полнење и прибори за
пишување; мини од графит за технички моливи;
боички, креони; кутии за пенкала и моливи;
острилки за моливи; машини за острење моливи;
спојки за хартија; притискачи за хартија; дупчалки
за хартија; игли за цртање; пастелни боички;
пасти и лепила за канцелариска и куќна употреба;
машини за хартија; даски за сложување на букви;
држачи за писма; отварачи за писма; лепливи
ленти и држачи за лепливи ленти; материјали за
цртање, табли, пенкала и прибори; прибори за
цртање; албуми за поштенски марки и парички;
торби и пликоа; впивачи; потпирачи за книги;
обележувачи; одбележувачи за во книги; витрини
за канцелариски материјали; платна за сликање;
бележници или блокчиња; дневници; нотеси;
регистри; бележници за пишување; потсетници;
хартија за пишување; хартија за цртање; прибор
за пишување; креди за пишување; школски табли;
табли за постери; огласни табли; навлаки за
пасоши; навлаки за чековни книшки; растегливи
ленти; фотографии; матрици; производи за
бришење; бришачи; бришачи на течности;
електрични отварачи на писма; музички честитки;
бришачи за табли за пишување; накит и украси
од хартија и/или картон; хартија за амбалажа;
салфети од хартија; џебни бележници; пенкала
на полнење; ленти за подврзување; прибори за
цртање за графитни моливи; прибори за боички;
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линијари; бришачи за табли за пишуавање;
автографски книги; спојници; хефталици; ножеви
за сечење хартија; знаци за предупредување;
машини за уништување хартија; машини и апарати
за тенка пластична фолија; електрични апарати за
загревање, лепење и заштита од превиткување на
документи и фотографии; електрични апарати за
запечатување и монтирање со заштитна обвивка
на документи и фотографии; држачи и кутии за
картички; украси од хартија за кошници за излети
или прехранбени производи; албуми; бебешки
пелени од хартија и целулоза [за еднократна
употреба]; кеси [пликоа, торбички] од хартија или
пластика, за пакување; папки за листови што
се вадат; кутии од картон или хартија; картички;
држачи и кутии за поштенски марки и печати;
стрипови; шестари за цртање; ленти и картички
од хартија за запишување компјутерски програми;
хартија за копирање [канцелариски материјали];
течни коректори [канцелариски материјали];
фасцикли за документи; штитници за прсти
[канцелариски материјали]; знамиња [од хартија];
папки [канцелариски материјали]; папки за хатија;
ленти од гума; шамичиња од хартија; картички во
картотека; ленти со мастило; заштитни корици
за хартија; етикети што не се од текстил; карти;
музички честитки; билетени; блокчиња за цртање
[канцелариски материјали]; прибори за цртање
[предмети за употреба во училишта]; памфлети;
дробење хартија [за канцелариска употреба];
држачи за моливи; поштенски марки; налепници;
салфети од хартија за маса; клинчиња; билети;
ленти од машини за пишување; машини за
пишување [електрични и неелектрични]; корици;
четки за пишување; креди за пишување; табли за
пишување; корици (канцелариски материјали);
навлаки од хартија за саксии; машини за хартија
[канцелариски материјали]; лигавчиња од хартија;
кеси за готвење во микробранови печки; филтри
за кафе од хартија; брошури; модели за везење
[мостри]; ножеви за сечење хартија [канцелариски
материјали]; чаршафи од хартија за маса;
чаршафи и салфетки од хартија за маса; огласни
табли од хартија или картон; етикети за картички
во картотека; листови хартија; крпи за лице од
хартија; налепници за преносни телефони; сите
вклучени во класата 16
кл. 18 - кожа и имитации на кожа, и производи
направени од овие материјали што не се вклучени
во другите класи; животинска кожа, делови
од животинска кожа; торби и куфери; чадори,
сонцебрани и стапови за одење, камшици, узди
и сарачки производи; торби, чанти и паричници,
кутии, багаж, торбички; актовки; ранци; навлаки
за алишта; торби за пазарење; ремени од кожа;
појаси за рамо; појаси; бастуни; кутии за катрички
[портмонеа]; околувратници за животни или
домашни миленичиња; кутии за клучеви; врвки од
кожа или имитација на кожа; несесери; маски за
усти од кучиња; ученички торби; ремени; рачки за
куфери; куфери; прибори за патување; торби за
костуми за патување; навлаки за чадори; рачки
за чадори; држачи за бастуни; ремени за патни
торби; торби за плажа; чанти; кутии и торби, од
кожа или од кожа и картон; женски чанти; кожени
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ремени; планинарски стапови; музички кутии;
папки за ноти; мрежести торби за пазарење;
ранци; училишни торби; торби за алат од кожа
или имитација на кожа [празни]; мали патни
торби; торби за дивеч; торби, пликоа и чанти од
кожа за пакување; прекривки за мебел од кожа
или имитација на кожа; рамки за женски чанти;
торби со ремени за носење доенчиња; торби со
тркала за пазарење, сите вклучени во класата 18
кл. 20 - мебел, огледала, рамки за слики;
прозиводи (што не се опфатени со другите класи)
од дрво, плута, трска, врбови прачки, рогозина,
рогови, коски, слонова коска, китова коска,
школки, килибар, седеф, морска пена и замени за
сите овие материјали, или производи од пластика;
воздушни перничиња; воздушни душеци; воздушни
перници; вреќи за спиење; украсни завеси со
монистра за декорација; тркалца за кревети што
не се од метал; постелнина [освен лен]; кревети за
домашни миленичиња; канти што не се од метал;
затворачи за шишиња; полици за шишиња; тапи
за шишиња; пластични картички за отворање
електронски брави; сандаци; ѕвончиња на ветар
што оддаваат звуци; куки за облека; закачалки за
палта; куки за палта; држачи за палта; контејнери,
што не се од метал (складирање, транспорт);
држачи за завеси; куки за завеси; корнизи за
завеси; алки за завеси; палки за завеси; валјаци
за завеси; врвки за завеси; перници; плакари за
крпи; куќички за домашни миленичиња; кревети,
мебел, монтирање врати; украси за рамки за
слики; ладилници [неелектрични]; статуи од
дрво, восок, гипс или пластика; камини; држачи
за саксии; држачи за цвеќиња; закачалки за
капи; високи столчиња за бебиња; куќни броеви,
што не се од метал, несветлечки; камари за
домашни миленичиња; плочки со имиња, што не
се од метал; шкафови за регистри; дубачиња за
деца; предмети на надувување за рекламирање;
кутии за накит; поштенски сандачиња; држачи
за писма; рафтови за списанија; душеци; садови
од пластика за амбалажа; перници; полици за
чинии; полици за чаши; регистарски таблички;
рекламни натписи; рачки за алати; колички
за послужување; кошници; рамки за слики;
декоративни пораби од пластика и/или дрво за
прозорци; украси и декорации за прозори или
врати од пластика, восок, дрво, плута, трска,
врбови прачки, рогозина, рогови, коски, слонова
коска, китова коска, школки, килибар, седеф,
морска пена и замени за сите овие материјали,
затворачи за торби; пластични контсјнсри за
мириси и парфеми; потпирачи за глава на дуење;
декорации од пластика за храна или кошнички
за излети; прстени за клучеви и приврзоци, што
не се од метал; граничници за врата; фотелји;
кошници, што не се од метал; кревети; клупи
[мебел]; канти од дрво или пластика; столарија;
креденци; колички за компјутери [мебел]; кутии
од дрво или пластика; столчиња [седишта];
сандаци за играчки; плута; навлаки за алишта
[гардероба]; колевки; завеси од бамбус; столарски
маси; работни маси; колички на тркалца за
послужување [мебел]; цевчиња за пиење;
потпирачи за глава [мебел]; табли за закачување
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клучеви; библиотекарски полици; шкафови; брави
[освен електрични], што не се од метал; кројачки
кукли; полици [мебел]; рамки за фотографии;
рамки за слики; пили за сечење дрва; училишен
мебел; седишта; софи; маси; колички на тркалца
за послужување чај; колички за послужување чај;
колички за компјутери [мебел]; држачи за чадори;
полски кревети; ормани; огласни табли; водоводни
цевки [вентили] од пластика; тоалетнио комоди;
табуретки за нозе и столчиња; кошници [канти];
куки за закачалки за облека; скали од дрво или
пластика; шкафови за лекови; подметки, што
можат да се извадат, за мијалници; плочки со
имиња што не се од метал; куки и игли (што не
се од метал); оградени простори за бебиња; дрва
за гребење мачки; полици; внатрешни решеткасти
ролетни [штитници од сонце] [мебел]; уметнички
дела, фигурини и статуетки и ситни декорации
и украси од дрво, плута, трска, врбови прачки,
рогозина, рогови, коски, слонова коска, китова
коска, школки, килибар, седеф, морска пена и
замени за сите овие материјали, или од восок,
гипс или пластика; кутивчиња за таблети [од дрво,
пластика]; затворачи за шишиња; сите вклучени
во класата 20
кл. 21 - средства за домаќинство и кујнски
садови (што не се од благороден метал и   не
се покриени со него); чешли и сунѓери; четки;
материјали за производство на четки; средства
за чистење; челична волна; непреработено или
полу-преработено стакло; стакларија, порцелан
и грнчарија невклучени во други класи; бањи
за бебиња [портабл]; кошници, за домашна
употреба; кригли; кафези за птици; неелектрични
блендери; даски за пеглање; дигалки; отварачи
за шишиња; затварачи за шишиња направени
од керамика, кинески порцелан, стакло, кристал,
грнчарија, теракота и порцелан; шишиња, садови,
кутии за сапун; кутии за леб; кофи; кафани
[послужавници]; кафези за домашни миленичиња;
модли за слатких [модли]; модли за вафли; свеќи
за гасење; прстени за свеќи; кутии за бонбон;
кутии за чешли; порцелански украси; садови од
порцелан; стапчиња за храна (кујнски прибор);
шкафови за облека; закачалки за облека; крпи за
чистење; железници; мешалки за коктел; филтри
за кафе; мелници за кафе; цедалки за кафе;
сервиси за кафе; лончиња за кафе; електрични
чешли; чешли за животни; ќеси за пециво; модли
за готвење; ражени за готвење; канти за мраз;
портабл ладилници; уреди за ладење на храна
кои содржат флуиди за размена на топлина, за
домашна употреба; отварачи; козметички прибор;
прекривки за тањири; покривки за саксии за
цвеќиња; земјени садови; шољи; даски за сечење
за во кујна; бокали; неелектрични пржилници;
садови за сапун; диспензери за сапун; пљоски
за пиење;чаши; корита, садови; сушари; метли;
чапи за јајца; корита за хранење; саксии за
цвеќе; фаќачи за муви; ракавици за домашна
употреба; пехари; рендиња; неелектрични
печки; затоплувачки контејнери; затоплувачи за
шишиња за хранење, неелектрични; држачи за
цвеќиња и растенија; топли тави; кофи за мраз;
модли за мраз, покривки за даски за пеглање;
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бокали; прибор за ручање;  копчиња од порцелан;
мрзливци; сетови за пијалоци; кутии за ручек;
држачи за менија; лимени кутии за прибор;
лажици за мешање; крпи; држачи за салфетки;
прстени за салфетки; распрскувачи за садови
за наводнување; тампони за чистење; тавчиња;
хартиени тањири; секачи за пециво; млинови
за бибер; парфеми; ароматизери; есенцијални
масла; согорувачи на мириси; парфимирани води;
кошници за излет; касички - прасиња; лонци со
поклопец; лонци; кувари под притисок; кошници
за отпад; држачи за сол; држачи за бибер; садови
за сосови; тањири за сосови; кугли; тампон за
отстранување; четки за бричење; растегнувачи
за блузи; четки за чистење чевли; рогови за
чевли; врвки за чевли; сита; апсорбирачи на чад
за домашна употреба; држачи за сапун; садови
за сапун; сетови со зачини; држачи за сунѓери;
држачи за четки за бричење; статуи од порцелан,
теракота или стакло; цедилки; шприцеви за
наводнување цвеќиња и растенија; прибор за
на маса; големи бокали; чајници; прибори за чај;
сервиси за чај; чаши за чај; четки за тоалет; кутии
за тоалет; држачи за тоалетна хартија; сунѓери
за тоалет; средства за тоалет; четки за заби;
електрични четки за заби, држачи за чепкалки за
заби, не од благороден метал; чепкалки за заби;
кошници за ѓубре; садови за отпад; послужавници
за домашна употреба; троножници; печати за
панталони; растегнувачи за панталони; шишиња
со вакуум; кутии за разубавување; вазни; уреди
за вафли и палачинки, неелектрични; даски
за перење; славини; садови за наводнување;
уреди за наводнување; апарати за чистење со
восок; уметнички дела, од порцелан, теракота
или стакло; декоративни украси за прозори или
врати изработени од керамика; стакло, кристал,
грнчарија, теракота или порцелан, кутии или
садови за ручек или храна ( не се од благороден
метали); стапици за глувци; појаси за кутии за ручек
и садови за домаќинство; садови за ароматици
и мириси; шишиња за ладење; стаклени кутии;
метли; средства за четкање; садови за путер;
капаци за садови за путер; котли; инструменти
за чистење [со кои се управува рачно]; клинови,
портабл кутии за ладење, неелектрични, тегли за
колачи, прибор за готвење, неелектричен, четки
за веѓи, четки за чевли, тавчиња за пржење,
одводници, ракавици за градинарство, стаклени
пљоски [садови], изолациони боци; перничиња
за пудра; шејкери; цедалки за чај, не од благорен
метали; постави и чаршафи за секаква употреба
во домаќинства; брисачи; тепалки, неелектрични;
садови или метали за правење мраз или
замрзнати пијалоци; секачи за [бисквити] колачи,
шишенце; држачи за шишенце; бришачи за
прашина, шејкери за коктели; сетови за пудра,
не од благородни метали; кутии за ампули или
таблети; покривки за кутии за палома марамчиња
од дрво, или пластика; држачи за четки за заби;
конец за дентална употреба; држачи за забен
конец; хигиенски лавабоа; садови за домаќинство
од благороден метал; уреди за домаќинство од
благороден метал; сервиси за кафе од благороден
метал; садови за кафе, неелектрични од
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благороден метал; кујнски садови од благороден
метал; држачи и прстени за салфетки од
благороден метал; држачи за кујна од благороден
метал; сетови за пудра од благороден метал;
прибор за на маса од благороден метал; кутии од
благороден метал; сите вклучени во класата 21
кл. 22 - јажиња, канапи, мрежи, шатори,
настрешници, церади, едра, вреќи и торби ( не
се вклучени во другите класи); материјали за
полнење (освен од гума или пластика); сурови
текстилни влакнести материјали; навлаки за
шишиња; мрежи; ленти што не се од метал,
за виткање или поврзување; церади за возила
[невградени]; [ленти, што не се од метал, за
виткање или поврзување]; сите вклучени во
класата 22.
кл. 23 - предено и конци; памучен конец и преѓа;
конец и преѓа за везење; конец и преѓа за шиење;
сукан конец и преѓа; сукана волна; волнен конец и
преѓа; сите вклучени во класата 23
кл. 24 - текстил и текстилни производи, ткаенини,
кои не се опфатени со другите класи; џебни
шамичиња; салфети; покривки за кревети и маси;
платно за знамиња; ткаенини за бањи; постелнина;
покривки; ќебиња за кревети; ролетни од текстил;
крпи од текстил; прекривки за мебел од текстил;
прекривки за мебел од пластика; прекривки за
перници; завеси за врати; ткаенини имитации
на животинска кожа; крпи; знамиња-бајраци;
ракавици за бањи; чаршафи и постелнини за
домаќинство; етикети [ткаенина]; шамичиња за
отстранување на шминка; подметки; прекривки
за душеци; ракавици за чистење; комарници;
завеси; навлаки за перници; материјали од
пластика [замена за ткаенини]; јоргани; прекривки
за патување; листови [текстилни]; прекривки;
свила; свилени ткаенини; вреќи за спиење;
текстил за маса; салфети за маса; таписерии;
ткаенини за тапацирање; завеси за на ѕид;
постелнина; навлаки за држачи за салфети или
шамичиња од ткаенина; навлаки за рачки за
врати; навлаки за кваки; навлаки за седишта на
клозетски шолји; обликувани навлаки за клозетски
капаци; држачи за завеси или врвци од текстил;
подметки [чаршафи и салфетки]; памучни
ткаенини; прекривки [прекривки за кревети];
ткаенини за текстилна употреба; крпи за лице од
текстил; грубо платно; бордура [платно]; ткаенина
од коноп; чаршафи за маса [ не се од хартија];
бархет; волнени платна; шамичиња од платно за
отстранување шминка; [ткаенини за прекривки од
текстил за хартиени кутии; прекривки од текстил
за кваки за врати; обвивки од текстил за шишиња;
етикети; торби од текстил, или од свила за
амајлии]; сите вклучени во класата 24
кл. 25 - облека, обувки, капи; престилки; облека за
на плажа; облека за капење; костуми за капење;
спортска облека; водоотпорна облека; ракавици;
ракавици без прсти; ремени; облека за деца,
мажи и жени; бебешека облека; бебешки пелени
од текстил; лигавчиња, што не се од хартија;
долна облека; облека за спиење и пижами;
бањарки; трегери; шапки, качкети, штитници
од сонце; баретки; капи за капење и туширање;

Trgovski marki

Glasnik,

муфови; муфови за уши; шалови; вратоврски;
околувратници; панделки, лептир машни; кратки
и долги чорапи; хулахопки; жартели, жартели за
кратки чорапи, за долги чорапи и за хулахопки;
обувки; спортски обувки; влечки; обувки за
на плажа; костуми за маскенбал; работнички
комбинезони; шамии; шарени шамии [шалови];
сандали за капење; влечки за капење; чизми за
скијање; чизми; прерамки за облека [трегери];
градници; панталони [за носење]; женски маички/
поткошули; палта; манжетни; женски крзнени
шалови; панделки [облека]; капи за носење; јакни
[облека]; плетени ткаенини [облека]; џемпери;
трикотажа [облека]; горна облека [наметки]; долги
палта; панталони; парка; пуловери; сандали;
шалови; шамии; кошули; комбинезони [женска
долна облека]; мантили; гамаши; спортски чевли;
спортски дресови; костуми; костуми за капење;
маици; панталони; долна облека; униформи;
елеци; водоотпорни костуми за скијање на вода;
спортски стегачи [облека]; долна облека; обувки
за гимнастика; градник [долна облека]; облека за
гимнастика; појаси за носење; сите вклучени во
класа 25
кл. 26 - облека, обувки, капи; престилки; облека за
на плажа; облека за капење; костуми за капење;
спортска облека; водоотпорна облека; ракавици;
ракавици без прсти; ремени; облека за деца,
мажи и жени; бебешека облека; бебешки пелени
од текстил; лигавчиња, што не се од хартија;
долна облека; облека за спиење и пижами;
бањарки; трегери; шапки, качкети, штитници
од сонце; баретки; капи за капење и туширање;
муфови; муфови за уши; шалови; вратоврски;
околувратници; панделки, пеперутки ; кратки и
долги чорапи; хулахопки; жартели, жартели за
кратки чорапи, за долги чорапи и за хулахопки;
обувки; спортски обувки; влечки; обувки за
на плажа; костуми за маскенбал; работнички
комбинезони; шамии; шарени шамии [шалови];
сандали за капење; влечки за капење; чизми за
скијање; чизми; прерамки за облека [трегери];
градници; панталони [за носење]; женски маички/
поткошули; палта; манжетни; женски крзнени
шалови; панделки [облека]; капи за носење; јакни
[облека]; плетени ткаенини [облека]; џемпери;
трикотажа [облека]; горна облека [наметки]; долги
палта; панталони; парка; пуловери; сандали;
шалови; шамии; кошули; комбинезони [женска
долна облека]; мантили; гамаши; спортски чевли;
спортски дресови; костуми; костуми за капење;
маици; панталони; долна облека; униформи;
елеци; водоотпорни костуми за скијање на вода;
спортски стегачи [облека]; долна облека; обувки
за гимнастика; градник [долна облека]; облека за
гимнастика; појаси за носење; сите вклучени во
класата 25
кл. 27 - килими, килимчиња, простирки и бришачи,
линолеум и други материјали за подни прекривки;
ѕидни тапети (што не се од текстил); килимчиња
за автомобили; простирки во бањи; прекривки
за подови; килимчиња за пред врата; душеци
за гимнастика; душеци за фискултурна сала;
таписерии; винилни подни прекривки; хартиени
ѕидни тапети; рогозина; душеци за плажа; сите
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вклучени во класата 27
кл. 28 - играчки, игри и предмети за играње; кукли;
плишани играчки; мечиња; фигури за играње и
сложувалки; предмети за гимнастика и спорт;
топки и балони; празнични декорации и украси;
декорации и украси за овогодишни елки; украси
за забави; возила играчки; возила со далечинско
управување (играчки); даски за сурфање; даски
за скијање; ролери; лизгалки за мраз; скејтборд;
заштитни потполонки или штитници за спорт и
игри; воздушни пиштоли [играчки]; трик-трак игри;
топки за игри; ѕвончиња за новогодишни елки;
топчиња за билијард; билијардски маси; коцки
за градење [играчки]; игри со табли; бонбони
што пукнуваат кога се отвораат [новогодишни
петарди]; чизми за лизгање со додадени лизгалки;
уреди и механизми за куглање; игри за градење;
држачи за свеќи за новогодишни елки; табли за
играње дама; дама [игри]; игри со шах; табли за
шах; новогодишни елки од синтетички материјал;
маѓионичарска опрема; експлозивни каписли
[играчки за огномет]; чаши за мешање коцки;
стрели за пикадо; коцки; креветчиња за кукли;
облека за кукли; куќички за кукли; соби за кукли;
домино;табли за шах; игри со табли; тегови;
штитници за лакти [спортска опрема]; фитнес
апарати [растегнувачи]; опрема за возење на
саеми/ панаѓури; шишиња за храна за кукли;
рибарски јадици; макари за риболов; перки за
пливање; пловки за риболов; летачки дискови
[играчки]; автоматски игри; рекети за игри; игри
различни од оние адаптирани за користење
со надворешни екрани или монитори; торби
за голф; палки за голф; ракавици за голф;
ракавици за игри и спорт; трикови за мамење и
шега на туѓа сметка [евтини играчки]; макари за
летала; макари; штитници за коленици [спортска
опрема]; мах-јонг; џамлии за игри; марионети;
театарски маски; маски играчки; мобили [играчки];
возила макети со размер; евтини играчки за
забави, игранки; заштитни потполнки [делови
од спортски одела]; друштвени игри; ударни
каписли [играчки]; пиштоли играчки; топки
за играње; кукли; рекети; тропалки [играчки];
фрлање обрачи околу клин; коњчиња за нишање;
ролери; даски за едрење; скии; санки [спортска
опрема]; тобогани [предмети за играње]; меури од
сапуница [играчки]; вртимушки [играчки]; отскочни
даски [спортска опрема]; статични велосипеди за
вежбање; базени за пливање [објекти за игра];
перки за пливање [пераи]; нишалки; маси за пинг
понг; играчки за домашни миленици; скии за
на вода; објекти за игра за пливање; игри за во
вода, спортови и активности; топки за на плажа;
апарати за забава, автоматски и на парички;
торби специјално дизајнирани за ски и даски за
сурфање; картички за бинго; мрежи за пеперутки;
карти за играње; конфети; ролери со тркала во
една редица; сложувалки; калеидоскопи; јарболи
за даски за едрење; мрежи за вадење уловена
риба за спортски риболовци; возила играчки со
далечинско управување; тркала за рулет; снежни
топки; дрезги (обувки) за одење по снег; јапонски
карти за играње, сите вклучени во класата 28
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч; месни
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преработки; конзервирано, сушено и варено
овошје и зеленчук; желеа; џемови, компоти; јајца,
млеко и млечни производи; масла и масти за
јадење; бујон; состојки за правење бујон; супи;
концетрати за супи; путер, кавијар, сирење, мезе
од сирење; млечни производи; производи за
исхрана направени од риба; храна подготвена
од риба; замрзнато овошје; смрзнато овошје;
чипс од овошје; маргарин; мармалад; желеа
од месо; месо во конзерви (конзервирано);
млечни пијалаци; конзервирани печурки; јаткасто
овошје, подготвени, паштети (од џигер); путер од
кикиритки; преработени кикиритки; конзервиран
грашок; кори од овошје; чипс од компири; пржени
компирчиња; салати; кисела зелка-расол; колбаси;
масло од сусам; состојки за подготвување супа;
тофу; салати од зеленчук; состојки за правење
супа од зеленчук; шлаг крем; јогурт; готова
храна; зачинета храна; пакувања со готова
храна; храна за мезе; морски алги (за исхрана);
преработено и конзервирано месо, риба, живина
и дивеч, сланина; состојки за правење бујон;
путер од какао; подготвени прозиводи од месо;
крокети; кандирано овошје; риба во конзерви
[конзервирани (Ам.)]; овошни желеа; овошни
салати; овошје во конзерви [конзервирани (Ам.)];
масло од пченка; маслиново масло за исхрана;
суво грозје; пиер од домати; зеленчук во конзерви
[конзервирани (Ам.)]; морски плодови (што не се
живи); преработена и конзервирана морска храна;
морски плодови во конзерви [конзервирани (Ам.)];
прозиводи за исхрана направени од / подготвени
од морски плодови; сите вклучени во класа 29
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиоца,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жито, леб, производи од тесто и слатки; сладолед;
мед, меласа; квасец; прашок за печење; сол,
сенф; оцет, сосови и мирудии; мирудии; мраз;
бисквити; прашок за колач; украси за колачи
што се за јадење; ароми за колачи; колач од
ориз; слатки и бонбони; чоколадо; чоколадни
пијалаци со млеко; пијалаци што се на основа на
чоколадо; слатки за украсување божикни елки;
пијалаци од какао со млеко; производи од какао;
пијалаци што се на основа на какао; пијалаци од
кафе; ароми на кафе; мешавини и подготовки за
употреба како замена за кафе; пијалаци што се
на основа на кафе; слатки; пуканки; пченкарни
снегулки; сладолед; кари; крем пудинг; мали
парчиња храна од жито; ароми, со исклучок
на есенцијални масла; замрзнат јогурт (вид
сладолед); овошни желеа; колач со ѓумбир;
сируп; инфузии; кечап; ликорис; пастили; пити со
месо; мирудии за смекнување месо, за употреба
во домаќинство; палачинки; пастили; колачиња;
паштета; бибер; пици; пудинзи; равиоли; матична
млеч за човечка употреба; шеќер;васаби каши;
соја сосови; тестенини , фиде; удон (јапонски вид
на тестенини); суши; ванила; вафли; замрзнат
јогурт; переци; брза храна; бадемови слатки;
ароматични подготовки за исхрана; средства за
спојување смеси за сладолед [мраз за јадење];
ѓевреци; кифли, колачи;карамели [бонбони]; гуми
за жвакање што не се за медицинска употреба;
пченкарни оброци; мраз за јадење; златен
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сируп; природен или вештачки мраз; макарони;
марципан; мајонез; овес; пипер [зачини]; пити;
мезиња; зачини; двопек; сол за готвење; сендвичи;
доматни сосови; мирудии; освежителни пијалаци
[замрзнати]; шпагети; слатки [бонбони]; колачиња;
пченично брашно; преливи за салати; сафт од
печено месо; сите вклучени во класата 30
кл. 32   - пиво; минерална и сода вода и
безалкохолни пијалаци и аперитиви; пијалаци од
овошје и овошни сокови; пијалаци од зеленчук и
сокови од зеленчук; сирупи; концетрати и други
средства за правење пијалаци; изотонични
пијалаци; овошни сирупи [безалкохолни]; пастили
за пенливи пијалаци; прашок за пенливи пијалаци;
сода вода; сирупи за пијалаци; води за маса;
води за пиење [пијалаци]; пијалаци од сурутка;
безалкохолни пијалаци; коктели [безалкохолни];
аперитиви (безалкохолни); сите вклучени во
класата 32
кл. 33 - алкохол од ориз; алкохолни пијалаци
[освен пиво]; аперитиви; алкохолни пијалаци
што содржат овошје; ракија; алкохол од ракија;
коктели; ликери; саке; алкохолни [пијалаци],
виски, вино, сите вклучени во класата 33
кл. 34 - тутун; производи за пушачите; кибрити;
пепелници; хартија за виткање цигари; кутии за
пури; кутии за цигари; секачи за пури; држачи
за пури; филтри за цигари; чибуци (држачи за
цигари); држачи за цигари; врвови на цигари;
цигари; цигари што содржат замена за тутун;
цигарило; пури; запалки за пушачи; кутивчиња со
кибрит; држачи за кибрит; жица за чистење тутун
за луле; рафтови за лулиња; луле за тутун; кожни
торбички за тутун; табакери со бурмут; тегли за
чување тутун, сите вклучени во класата 34
кл. 35 - спојување, за доброто на другите, на
мешавина од производи (без нивен транспорт),
овозможување
на
клиентите
соодветно
разгледување и купување на тие производи; такви
услуги може да бидат овозможени од страна на
продавници на мало, на големо, преку пошта
со нарачка по каталог или преку средствата
на електронските медиуми, на пример, преку
веб-страници програми за телевизиски шопинг;
продажба на големо и мало и нарачки по пошта
во врска со продажба на украси за забави и
празнични декорации и орнаменти; подароци
и благородни предмети; сапуни, парфимирани
есенцијални масла; козметика, лосиони за коса,
производи за нега на коса, средства за хигиена,
средства за дезинфекција, средства за лична
хигиена; средства за чистење, полирање и
абразивни средства, супстанции за употреба при
машинско перење; прибор за маникир, средтва
за нега на нокти, лак за нокти, средства за
вадење лак за нокти, вештачки нокти, диететски
супстанци, храна за бебиња, санитарни средства,
свеќи, фитили, масла, лубриканти, масла за
бои, кујнски прибор, земјени садови, сетови
за маникир, инструменти за бричење, жилети,
машини и машински алати за домаќинство, рачни
уреди, филмови, камери, фото дискови, видео
рекордери, аудио и визуелни производи, аудио
и видео касети, дискови, инструменти и апарати
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за снимање, пренесување и репродукција на
звуци и/или слики, телевизори, плеер за касети
и/или рекордери, радија, телефони, безжични
телефони, мобилни телефони, мобилни кутии
за телефони, декорации и држачи за телефони,
идентификатори
на
повици,
калкулатори,
електронски и компјутерски игри, кинематографски
филмови, светла, фенови, прибор за готвење,
модли за слатки и пецива, тостери, фурни, кујнски
прибор, прибор и садови за сервирање храна и
пијалоци, стапчиња за јадење, инструменти за
сечење, порцелан, садови од порцелан, садови
од кристал, емајлирани садови, керамика, сушачи
за коса, лампи, делови за лампи, носачи за
бебиња, балони, свирки за велосипеди, саати и
часовници и делови за нив, накит и имитација
на накит, орнаменти, добра од благороден метал
или прекриени со него, музички кутии, музички
инструменти, слики, фотографии, материјал за
пишување, кхартија и картон и добра направени
од овој материјал, уметнички материјали, четки
за цртање, инструменти за пишување, печатени
материјали, книги, весници, списанија, честитки и
божиќни честитки, карти за играње, материјали за
пакување, рамки за слики и држачи, додатоци за
материјали за пишување и домаќинство, добра од
кожа и/или од имитација на кожа, чанти и багаж,
паричници, чадори, стапови за одење, мебел,
огледала, закачалки за палта, кутии и садови,
таблички со име, мали уреди за домаќинство,
уреди и садови за домаќинство, чешли, сунѓери,
четки, средства за чистење, очила, рамки за
очила и очила за сонце и кутии и додатоци за
нив, текстил и добра од текстил, постелнина,
и чаршафи и покривки за маси, салфетки,
простирки за маса, мебел, галантерија, хартиени
марамчиња, облека, обувки и капи, копчиња,
траки и плетенки, чипка и везени работи, шноли
и декорации за коса, шапки, запалки, килими,
простирки, играчки, игри, кукли, фигури, спортски
реквизити, декорации за новогодишни елки,
храна и пијалоци, конфекција, цветни производи,
кибрит цигари, цигарилоси и друг прибор за
пушење; рекламирање; организација на изложби
за комерцијални и рекламни цели; објавување на
текстови, промоциони продажби [за други], агенции
за рекламирање, управување со бизнис од страна
на изведувачки артисти, агенции за увоз-извоз,
компилации на информации во компјутерски бази
на податоци, директен маркетинг преку пошта,
управување со хотели. истражувачки маркетинг;
надворешно
рекламирање,
вработување,
агенции за јавно мислење, рекламирање преку
радио, рекламирање преку телевизија [онлајн
рекламирање преку компјутерска мрежа; набавка
на средства за други [купување добра и услуги
за други бизниси], изнајмување на време за
рекламирање во медиуми, канцелариски машини
и опрема за изнајмување; изнајмување или
огласување на машини;] сите вклучени во класата
35
кл. 41 - забава; разонода; паркови; забавни
паркови; обезбедување автомати за забава;
образовни услуги; организирање, продукција и
водење на шоу програми, концерти, претстави
во живо, театарски изведби, изложби, спортски
натпревари, спортски и културни активности;
сали за музички приредби, киносали, ноќни
клубови, филмски студија, услуги на дискотеки;
услуги на клубови, објавување книги, текстови,
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списанија, дневни весници и списанија, услуги
на библиотеки; обезбедување објекти за забава;
изложби; концерти, шоу програми, приредби,
спортови, игри, активности за рекреација и
културни активности; услуги за здравствени
клубови; услуги на кампови за летување;
известување за образование, забави, приредби,
рекреација, спортски и културни активности,
радио и телевизиски програми, продукција на
радио и телевизиски програми; филм и видео
продукција; изнајмување на кино -филмови,
кинематографски
филмови,
видео
ленти,
ласерски дискови; видео дискови и дигитални
разновидни [видео] дискови; изнајмување звучни
записи; изнајмување на сценски декор; забавишта;
клубови и салони инсталирани со аудио и
визуелна опрема со придружни уреди; простории
и салони за играње; организирање избори на
убавици; циркуси; курсеви за кореспонденција;
услуги на естрадни уметници; организирање
изложби за културни и образовни цели; коцкање;
гимнастичка обука; обезбедување опрема за
музеи [претставувања, изложби]; организирање
лотарии; услуги на оркестри; планирање
забави [забави]; услуги за пишување сценарија;
театарски изведби; зоолошки градини; услуги на
дигитално сликање; електронско издаваштво;
услуги на игри што се обезбедуваат он-лајн [од
една информатичка мрежа]; толкување [јазик
со знаци]; професионално насочување [совети
во врска со образованието и оспособувањето];
микрофилмови; услуги на компонирање музика;
ноќни клубови; фотографија; производство на
филмови за видео ленти; обезбедување услуги
за караоке; обезбедување електронски он-лајн
публикации што не можат да се даунлодираат; онлајн публикување електронски книги и списанија;
снимање видеоленти; кугларница; стадион за
безбол или куполи за безбол (игри); прикажување
филмови; организирање на свадби; сите вклучени
во класата 41
кл. 43 - услуги за обезбедување храна и пијалаци;
привремено сместување; ресторани, бифеа,
кафетерии, барови, простории за храна, кантини,
коктел барови; ресторани со самопослужување;
снек-барови; салони за коктел;   како и за храна
и пијалоци; обезбедување и резервација на
привремено сместување и објекти за исхрана,
хотели, мотели, пансиони и обезбедување
информации за нив; услуги на камповите за
летување; ресторани, бифеа, кафетерии, барови,
простории за храна, кантини, коктел барови
инсталирани со аудио и визуелни апарати
придружени со уреди; услуги за грижа на деца;
детски јасли; кампови за летување; услуги во
барови; служење на храна и пијалаци за свадби,
сите вклучени во класата 43
кл. 44 - медицински услуги; ветеринарни
услуги; услуги за хигиена и разубавување на
луѓе или животни; земјоделски;градинарски и
шумски услуги; козметички салони; фризерски
салони; тимарење животни; аранжирање цвеќе;
градинарство; пејсажно градинарство; тимарење
домашни миленичиња; [услуги на арома терапија;
изработување венци; болници; забарство;
тетовирање;] сите вклучени во класата 44
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corporation
550 Monica Circle, Suite 201 Corona, California
92880, US
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.Вељко Влаховиќ 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2011/384

(220) 26/04/2011
(442)  29/02/2012

(731) Дрита Комерц ДООЕЛ
с.Палчиште, Тетово, MK
(540)

UNLEASH THE BEAST!
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - додатоци во исхраната
кл. 32 - безалкохолни пијалоци

(591) жолта, црвена, зелена, сива, светло и темно сина

(210) TM 2011/382

(551) индивидуална

(531) 02.03.11;25.01.19
(220) 26/04/2011
(442)  29/02/2012

(731) Дрита Комерц ДООЕЛ
с.Палчиште, Тетово, MK

(510, 511)
кл. 3 - средство за миење садови-сјај
(210) TM 2011/386

(540)

(220) 26/04/2011
(442)  29/02/2012

(731) TDR d.o.o.
Obala V. Nazora 1, 52210 Rovinj, HR
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ
бул. Кочо Рацин бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје
(540)

(591) жолта, црвена, зелена, сива, светло и темно сина
(531) 02.03.11;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - средство за миење садови-сјај
(210) TM 2011/383

(220) 26/04/2011
(442)  29/02/2012

(731) Дрита Комерц ДООЕЛ
с.Палчиште, Тетово, MK
(540)

(591) сина, темно сина, сребрена и темно сребрена,
црвена, црна и бела
(531) 25.01.19;27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 - преработен или непреработен тутун;
тутун за пушење; тутун за лулиња, тутун за
рачно завиткување, тутун за џвакање, цигари,
пури, цигарилоси; супстанции за пушење што
се продаваат заедно или одвоено од тутун а  не
се за медицински намени и не се наменети за
лекување, бурмут, пушачки артикли вклучени во
класата 34; хартија за цигари; цевчиња и чибуци
за цигари и кибрити

(591) жолта, црвена, зелена, сива, светло и темно сина
(531) 02.03.11;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - средство за миење садови-сјај

TM 2011/381

кл. 35 - огласување и рекламирање; водење на
работење и водење   комерцијални дејности;
управување
со
работење;
комерцијална
администрација;
комерцијални
работи;
уредувачка дејност; канцелариски работи

Trgovski marki

Glasnik,

(210) TM 2011/387

(220) 26/04/2011

19/1,

str. 156-210, fevruari 2012 Skopje

(210) TM 2011/391

(220) 27/04/2011
(442)  29/02/2012

(442)  29/02/2012
(731) TDR d.o.o.
Obala V. Nazora 1, 52210 Rovinj, HR
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ
бул. Кочо Рацин бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје
(540)
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(731) Macy’s Department Stores, Inc.
50 O’Farrell Street, San Francisco, California
94102, US
(740) 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)

BLOOMIE’S
(551) индивидуална

(591) сина, темно  сина, сребрена, црвена и бела
(531) 25.01.19;27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 - преработен или непреработен тутун;
тутун за пушење; тутун за лулиња, тутун за
рачно завиткување, тутун за џвакање, цигари,
пури, цигарилоси; супстанции за пушење што се
продаваат заедно или одвоено од тутун а  не се за
медицински намени и не се наменети за лекувње,
бурмут, пушачки артикли вклучени во класата 34;
хартија за цигари; цевчиња и чибуци за цигари и
кибрити
кл. 35 - огласување и рекламирање; водење на
работење и водење   комерцијални дејности;
управување
со
работење;
комерцијална
администрација;
комерцијални
работи;
уредувачка дејност; канцелариски работи
(210) TM 2011/389

(220) 27/04/2011
(442)  29/02/2012

(510, 511)
кл. 25 - облека, обувки, капи
кл. 35  - безбедување рекламни услуги; управување
на деловни работи; деловна администрација;
услуги на малопродажба во однос на услуги на
стоковни куќи, нарачки по пошта и купување по
интернет
(210) TM 2011/393

(220) 27/04/2011
(442) 29/02/2012
(731) П.И. СВИССЛИОН ДОО - Скопје
ул. „Качанички пат” бб, 1000 Скопје , MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје , 1000,
Скопје
(540)

(591) бела, златно жолта, портокалова, сива, црна
(531) 05.07.12;26.11.12;27.05.22
(551) индивидуална

(731) Amgen Inc.,
One Amgen Center Drive, Thousand Oaks,
California 91320-1799, US

(510, 511)
кл. 30 - бисквити со овошно желе и чоколаден
прелив, овошни слатки, слаткарски производи

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

(210) TM 2011/394

(540)

АРАНЕСП
(551) индивидуална

(220) 27/04/2011
(442) 29/02/2012

(731) П.И. СВИССЛИОН ДОО - Скопје
ул. „Качанички пат” бб, 1000 Скопје , MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје ,
(540)

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати што се издаваат
на рецепта за стимулитрање на произведување  
црвени крвни зрнца; фармацевтски препарати
што се издаваат на рецепта, имено протеин за
стимулирање еритропоеза

Trgovski marki

TM 2011/394

198 Glasnik, 19/1, str. 156-210, fevruari 2012 Skopje

(591) бела, жолта, светло и темно црвена, кафена, сина и  
црна
(531) 08.01.19;25.01.19;27.05.22
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - солени переци, грицки, снек (snack) храна
(210) TM 2011/395

       (220) 27/04/2011
       (442) 29/02/2012

(731) П.И. СВИССЛИОН ДОО - Скопје
ул. „Качанички пат” бб, 1000 Скопје , MK

(210) TM 2011/397

(220) 27/04/2011
(442) 29/02/2012

(731) Трговско друштво за трговија, производство
и услуги на големо и мало СВИССЛИОНАГРОПЛОД ДОО увоз-извоз Ресен
ул. 29ти Ноември бр.4 6310 Ресен, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје , 1000,
Скопје
(540)

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје , 1000, Скопје
(540)
(591) бела, златно жолта, розова, зелена, светло и
темно кафена, црвена и црна
(531) 05.07.08;08.01.09;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
(591) бела, жолта, светло и темно црвена, кафена, сина и
црна
(531) 08.01.19;25.01.19;27.05.22

(210) TM 2011/398

(220) 27/04/2011
(442)  29/02/2012

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - солени стапчиња, грицки снек (snack) храна
(210) TM 2011/396

кл. 30 - бисквити со овошно желе и чоколаден
прелив

       (220) 27/04/2011

(731) Трговско друштво за трговија, производство
и услуги на големо и мало СВИССЛИОНАГРОПЛОД ДОО увоз-извоз Ресен
ул. 29ти Ноември бр.4 6310 Ресен, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

        (442) 29/02/2012
(731) Трговско друштво за трговија, производство и
услуги на големо и мало СВИССЛИОН-АГРОПЛОД
ДОО увоз-извоз Ресен
ул. 29ти Ноември бр.4 6310 Ресен, MK

(540)

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје , 1000, Скопје
(540)
(591) бела, златно жолта, портокалова, сина, зелена,
светло и темно кафена и црна,
(591) бела, златно жолта, зелена, светло и темно кафена,
светло и темно црвена, црна
(531) 05.07.16;08.01.09;25.01.19
(551) индивидуална

(531) 05.07.11;08.01.09;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - бисквити со овошно желе и чоколаден
прелив

(510, 511)
кл. 30 - бисквити со овошно желе и чоколаден прелив

TM 2011/395

Trgovski marki

Glasnik,

(210) TM 2011/399

(220) 27/04/2011

19/1,

str. 156-210, fevruari 2012 Skopje

(210) TM 2011/401
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(220) 27/04/2011

(442)  29/02/2012

(442) 29/02/2012

(731) Трговско друштво за трговија, производство
и услуги на големо и мало СВИССЛИОНАГРОПЛОД ДОО увоз-извоз Ресен
ул. 29ти Ноември бр.4 6310 Ресен, MK

(731) Трговско друштво за трговија, производство
и услуги на големо и мало СВИССЛИОНАГРОПЛОД ДОО увоз-извоз Ресен
ул. 29ти Ноември бр.4 6310 Ресен, MK

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје , 1000,
Скопје

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(540)

(591) бела, златно жолта, кафена, црвена и црна
(591) бела, жолта, црвена, зелена, сина, кафена, сива,
црна

(531) 18.03.03;25.01.19
(551) индивидуална

(531) 08.01.22;25.01.19

(510, 511)

(551) индивидуална

кл. 30 - кафе
(210) TM 2011/400

(220) 27/04/2011

(510, 511)
кл. 30 - бонбони, пастили /бонбони/, чоколадни
дражеи, шеќерни производи

(442)  29/02/2012
(731) Трговско друштво за трговија, производство
и услуги на големо и мало СВИССЛИОНАГРОПЛОД ДОО увоз-извоз Ресен
ул. 29ти Ноември бр.4 6310 Ресен, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје , 1000,
Скопје

(210) TM 2011/402

(220) 27/04/2011
(442)  29/02/2012

(731) Трговско друштво за трговија, производство
и услуги на големо и мало СВИССЛИОНАГРОПЛОД ДОО увоз-извоз Ресен
ул. 29ти Ноември бр.4 6310 Ресен, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

(540)

(591) бела, жолта, црвена, зелена, светло и темно
кафена, сина и црна
(531) 03.05.25;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - како (производи од какао), какао крем со
или без други додатоци, како блок, крем табли,
производи врз база на чоколадо

(591) бела, жолта, црвена, светло и темно зелена,
светло кафена и црна
(531) 05.07.06;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 31 - зрнести производи, кикиритки

Trgovski marki

TM 2011/402
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(210) TM 2011/403

(220) 27/04/2011

(210) TM 2011/407

(442)  29/02/2012
(731) Трговско друштво за трговија, производство
и услуги на големо и мало СВИССЛИОНАГРОПЛОД ДОО увоз-извоз Ресен
ул. 29ти Ноември бр.4 6310 Ресен, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(220) 29/04/2011
(442)  29/02/2012

(731) Друштво
за
информатичка
СЕАВУС ДООЕЛ Скопје
ул. Скупи бб Скопје, Карпош, MK

технологија

(740) Марта Поповска
ул. Црвена Вода бр.7/4, Скопје, 1000
(540)

(591) зелена и сива
(531) 24.17.02;26.02.07
(551) индивидуална
(510, 511)
(591) бела, црвена, светло и темно зелена, жолта,
кафена, сива и црна
(531) 25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - солен флипс со вкус на кикиритки,
подготовки од жита
(210) TM 2011/406

(220) 28/04/2011
(442)  29/02/2012

(731) МИ-ДА МОТОРС ДОО Скопје
ул.Октомвриска Револуција бб, 1000 Скопје,
MK
(740) Адвокатско друштво ДЕБАРЛИЕВ, ДАМЕСКИ И
ЌЕЛЕШОСКА
ул. Алберт Ајнштајн бр.4/1 1000 Скопје
(540)

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 и 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;
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

(591) сино, бела
(531) 24.17.05;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 4 - индустриски масла и масти; мазива;
соединенија
за
собирање
прашина
со
навлажнување и врзување; горива( вклучително
и течните горива за мотори) и материи за
осветлување; свечи и фитили за осветлување
кл. 12 - возила; апарати за движење по земја,
воздух или вода

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; инженеринг, инжинерски нацрти,
изнајмување софтвери, изработка (концепирање)
на софтвери, консултации во врска со сметачи,
сметачи
(изнајмување
сметачи),
сметачи
(програмирање на сметачите), централна база
на податоци (изнајмување време за пристап до
базите на податоците) и трговија

кл. 39   - транспортни услуги; пакување и
складирање стока; организирање патувања

TM 2011/403

Trgovski marki

Glasnik,

(210) TM 2011/408

(220) 29/04/2011

19/1,

str. 156-210, fevruari 2012 Skopje

(210) TM 2011/411

(442)  29/02/2012
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(220) 29/04/2011
(442)  29/02/2012

(731) Друштво за угостителство, трговија и услуги
Три Бисери Јуниор ДОО експорт-импорт
Скопје
Бул. Јане Сандански бр.7 , MK

(731) Скопски Саем ДОО Скопје
ул. „Беласица” бб, 1000 Скопје, MK

(540)

(540)

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(591) бела, сина
(531) 11.03.18;27.05.11

(531) 27.05.01

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 43 - услуги за подготовка и послужување храна
и пијалоци
(210) TM 2011/409

(220) 29/04/2011
(442)  29/02/2012

(731) Друштво за производство, промет и услуги
ГЕНРЕП ДОО увоз-извоз Скопје
ул.„Бранислав Нушиќ” бр.4/4-9, MK
(740) Валентина Јовановска Василева, адвокат
ул. Маршал Тито бр. 53/1 1000 Скопје
(540)
(591) светло сина и светло сива
(531) 02.01.23;26.04.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражувања
и планирањето поврзано со нив; услуги за
индустриски анализи и истражувања; изработка и
развој на компјутеерски хардвер и софтвер
(210) TM 2011/410

(220) 29/04/2011
(442)  29/02/2012

(731) Друштво за производство, промет и услуги
ГЕНРЕП ДОО увоз-извоз Скопје
ул.„Бранислав Нушиќ” бр.4/4-9, MK
(740) Валентина Јовановска Василева, адвокат
ул. Маршал Тито бр. 53/1 1000 Скопје
(540)

(591) светло зелена и светло сива
(531) 03.11.10
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражувања
и планирањето поврзано со нив; услуги за
индустриски анализи и истражувања; изработка и
развој на компјутеерски хардвер и софтвер

Trgovski marki

(510, 511)
кл. 35 - водење дејност (служби за давање
совети за водење на одделни дејности), дејности
(консултации за водење на дејностите), дејности
(професионални консултации), демонстрација на
производи, изложби (организирање на изложби)
во комерцијални и рекламни цели, изнајмување
рекламен простор, јавно мислење (испитување на
јавното мислење), манекени (манекенски услуги)
во рекламни промовирачки цели на продажбата,
објавување рекламни текстови, обработка
на текстови, огласување и рекламирање,
организирање
дејности
(советување
за
организирање на дејностите), организирање на
изложби, плакатирање и огласување, промоција
(продажба за трето лице), пропагандни дејности,
проучување на пазарот (маркетинг), рекламна
документација
(уредување
на
рекламна
документација), рекламна хроника, рекламни
агенции, рекламни огласи (ширење на рекламни
огласи), водење на комерцијални работи,
комерцијална администрација, канцелариски
работи, ширење рекламен материјал /трактати,
проспекти, печатени примероци/
кл. 41 - забава, спортски и културни активности,
дискотеки (услуги на дискотеките), забавни
паркови, изложби (организирање изложби) во
културни или воспитни цели, клубови (услуги
на клубови) /забава/, конгреси (организирање и
водење конгреси), модни агенции за уметници,
музејски
услуги
/презентација,
изложби/,
објавување текстови /текстови кои не се рекламни/,
планирање приеми /забава/, практично обучување
/демонстрирање/, приредби (одржување на
приредби), разговори (организирање и водење на
разговори), разонода, семинари (организирање и
водење семинари), симпозиуми (организирање и
водење на симпозиуми), слободно време (услуги
врзани за исполнување на слободното време),
организирање саемски манифестации, приредби,
изложби
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалоци,
привремено сместување, бар (барски услуги),
кафеани, кафетерии, изнајмување простори
за состаноци, изнајмување на привремени
сместувања (резервирање на привремено
сместување), ресторани, ресторани за брзо и
постојано послужување (шанк-барови), ресторани
за самопослужување

TM 2011/411
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(210) TM 2011/412

(220) 29/04/2011
(442)  29/02/2012

(731) Фармацевтска Хемиска Козметичка индустрија
АЛКАЛОИД АД- Скопје
Бул. Александар Македонски бр.12, 1000
Скопје, MK
(540)

(210) TM 2011/414

(220) 29/04/2011
(442)  29/02/2012
(731) Фармацевтска Хемиска Козметичка индустрија
АЛКАЛОИД АД- Скопје
Бул. Александар Македонски бр.12, 1000
Скопје, MK
(540)

(591) бела, жолта, кафена, црвена, зелена и црна
(591) бела, жолта, кафена, црвена и зелена

(531) 25.01.19

(531) 25.01.19

(554) тродимензионална

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 3 - шампони

(510, 511)

(210) TM 2011/420

кл. 3 - шампони
(210) TM 2011/413

(220) 29/04/2011
(442)  29/02/2012

(731) Фармацевтска Хемиска Козметичка индустрија
АЛКАЛОИД АД- Скопје
Бул. Александар Македонски бр.12, 1000
Скопје, MK
(540)

(220) 04/05/2011
(442) 29/02/2012
(731) Трговско радиодифузно друштво АЛФА ТВ
ДООЕЛ Скопје
ул.Качанички Пат б.б., 1000 Скопје, MK
(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ
ДООЕЛ,
АГЕНЦИЈА
ЗА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)

ЗАЈДИ ЗАЈДИ ТАЛЕНТ
(551) индивидуална

(591) бела, сина, кафеава, црвена и зелена
(531) 25.01.19
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - шампони

TM 2011/412

(510, 511)
кл. 35 - рекламирање (огласување), уметнички
професии, комуникациски медиуми, маркетинг
истражување, маркетинг студии, рекламирање
или промовирање производи, испитување на
јавното мислење, изнајмување рекламен простор,
барање спонзорства, телевизиско рекламирање
кл. 38 - емитување кабелеска телевизија,
емитување
радио
програми,
емитување
телевизиски програми, пренесување преку
сателит, телекомуникации, телекомуникациски
канали (телешопинг)
кл. 41 - организирање и водење концерти,
организирање избори за убавици, услуги на
клубови (забава и образование), услуги на естрадни
уметници (забавувачи), забава, организирање
натпревари, услуги на компонирање музика,
вариетеа, услуги на оркестри, организирање
шоу програми, продукција на шоу програми,
продукција на радио и телевизиски програми,
услуги на студија за снимање, сценски декор,
звучни снимки, телвизиска забава, монтажирање
видео ленти, услуги на пишување сценарија

Trgovski marki

Glasnik,

(210) TM 2011/422

(220) 04/05/2011

19/1,

str. 156-210, fevruari 2012 Skopje

(210) TM 2011/424
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       (220) 04/05/2011

(442) 29/02/2012

       (442)  29/02/2012

(731) RODRIGO OSTIK
11 CHALFONT WAY W13 9XN LONDON, GB

(731) SIS INDUSTRIES OОD,
77 „James Baucher” blvd, fl. 2, 1407, Sofia, BG

(740) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ
Ул. ‘'Илинденска’'  2/ 13, 1400, Велес

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

(540)

SAVOY
(551) индивидуална

(591) црвена, зелена, жолта  и портокалова
(531) 05.03.16;05.07.11;27.05.21

(510, 511)
кл. 33 - алкохолни пијалоци (освен пиво)
кл. 35 - огласување; водење на работење; управување
со работи; канцелариски работи; увоз-извоз
(210) TM 2011/425

(551) индивидуална

       (220) 04/05/2011
       (442) 29/02/2012

(510, 511)
кл. 29 - конзервирано, сушено и варено овошје и
зеленчук; желиња, мармалади, компоти
кл. 31 - свежо овошје и зеленчук

(731) Друштво за трговија и услуги МОДД ДОО Скопје
ул.Борка Талевски бр.15/8, Скопје, MK
(540)

кл. 32 - овошни пијалоци и овошни сокови; сирупи
и други препарати за подготвување напивки
кл. 35 - маркетинг, бизнис менаџмент; бизнис
администрација; канцелариски функции
(210) TM 2011/423

(220) 04/05/2011
(442)  29/02/2012

(731) Горан Трајкоски
ул.Дејан Војвода бр.14, 6000 Охрид, MK
(540)

(591) црна, бела и сребрена
(531) 05.05.21;25.01.19;26.13.25
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо со:
накит, столни ламби, лустери и други производи од
стакло
(210) TM 2011/427

       (220) 04/05/2011
       (442) 29/02/2012

(591) бела, црна и зелена
(531) 24.17.12

(731) Друштво за промети услуги ФОБАС КОМПАНИ
ДОО
Источна индустриска зона бб, Н.Маџари, 1000
Скопје, MK

(551) индивидуална

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(510, 511)

(540)

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. 35 - услуги при продажба на големо и мало со
безалкохолни пијалоци
кл. 43 - услуги на подготвување на пијалоци

(591) светло и темно жолта, бела, црна, светло и темно
црвена

Trgovski marki

TM 2011/427
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(531) 05.05.04;25.01.19

(210) TM 2011/431

(554) тродимензионална

(731) ДПТУ Протегра ДОО
Атинска 25, Скопје, MK

(551) индивидуална
(510, 511)

(442)  29/02/2012

(540)

кл. 3 - шампони за коса
(210) TM 2011/428

(220) 05/05/2011

(220) 04/05/2011
(442)  29/02/2012

(731) Друштво за промети услуги ФОБАС КОМПАНИ
ДОО
Источна индустриска зона бб, Н.Маџари, 1000
Скопје, MK

(531) 27.05.24

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(510, 511)

(551) индивидуална
кл. 9 - трговија на големо со мрежна компјутерска
опрема (активна и пасивна)

(540)

(210) TM 2011/432

(220) 05/05/2011
(442)  29/02/2012

(731) ДПТУ Протегра ДОО
Атинска 25, Скопје, MK
(540)

(591) црна, бела и портокалова
(591) светло и темно зелена, бела, црна, светло и темно
црвена

(531) 27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)

(531) 05.03.15;25.01.19

кл. 9 - трговија на големо со мрежна компјутерска
опрема (активна и пасивна)

(554) тродимензионална
(551) индивидуална

(210) TM 2011/433

(510, 511)

(442) 29/02/2012

кл. 3 - шампон за коса
(210) TM 2011/429

(220) 05/05/2011

(220) 04/05/2011
(442) 29/02/2012

(731) „Лантел» доо експорт-импорт Скопје
ул.Атинска 25, 1000 Скопје, MK
(540)

(731) Алфа Банка АД Скопје
ул.Димитрие Чуповски бр.2, 1000 Скопје, MK
(540)
(591) сива, сина и бела
(531) 27.05.04
(551) индивидуална
(510, 511)
(591) посветла зелена и потемно зелена

кл. 37 - инсталациски услуги

(531) 07.03.11;26.03.23

кл. 38 - телекомуникации

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - рекламирање, водење на работењето,
управување со работата, канцелариски работи
кл. 36 - финансиски работи, монетарни работи

TM 2011/428

Trgovski marki

Glasnik,

(210) TM 2011/435

(220) 06/05/2011

19/1,

str. 156-210, fevruari 2012 Skopje

(210) TM 2011/449

(220) 09/05/2011

(442) 29/02/2012
(731) Друштво за производство, трговија и услуги
ГОГОВСКИ АРТ И ДИЗАЈН ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје
ул.Михаил Чаков бр.9/5-21, 1000 Скопје, MK
(740) МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА ДОО
бул.Кочо Рацин» 14, 1000, Скопје
(540)

205

(442)  29/02/2012
(731) Haifa Chemicals Ltd.
P.O. Box 15011 MTM Haifa 31905, IL
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје , 1000,
Скопје
(540)

HAIFA-CAL
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) виолетова

кл. 1 -  вештачки ѓубрива

(531) 24.17.07

(210) TM 2011/470

(551) индивидуална

(442) 29/02/2012

(510, 511)
кл. 20 - мебел, огледала, рамки за слики,
производи од дрво, плута, трска, рогозина, врбови
прачки, рогови, коски, слонова коска, китови коски,
школки, килибар, седеф, морска пена и замена на
сите тие материјали или од пластика
(210) TM 2011/439

(220) 13/05/2011

(220) 06/05/2011

(731) КОЖУВЧАНКА ДОО
ул.Шишка бр.37, 1430 Кавадарци, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје , 1000,
Скопје
(540)

(442)  29/02/2012
(731) ДТУ ВИН АРТ ДОО СКОПЈЕ
ул.Петар Поп Арсов 13а, Скопје, MK
(540)
(591) бела, светло и темно сина, црвена, сива, кафена
и црна

(591) црна и виолетова

(531) 02.03.04;06.01.02;25.01.19

(531) 05.07.10

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 32 - минерална вода

кл. 33 - алкохолни пијалоци
(210) TM 2011/440

(220) 09/05/2011
(442)  29/02/2012

(731) ТЕА ТОИС КОМПАНИ
бул.АВНОЈ бр.74, Скопје, MK
(540)

(591) нијанси на розова и виолетова
(531) 24.17.04;27.05.10
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 28 - игри и играчки

Trgovski marki

TM 2011/470
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PREGLEDI
PREGLED NA PRIJAVI NA TRGOVSKI MARKI SPORED ME|UNARODNATA KLASIFIKACIJA
NA TRGOVSKITE MARKI
(510) kod po Me|unarodnata klasifikacija na trgovski marki (Ni~enska)
(210) broj na prijavata
(510)

(210)

кл. 1

TM 2011/0449

кл. 3

TM 2011/0099
TM 2011/0104
TM 2011/0378
TM 2011/0379
TM 2011/0380
TM 2011/0382
TM 2011/0383
TM 2011/0384
TM 2011/0412
TM 2011/0413
TM 2011/0414
TM 2011/0427
TM 2011/0428

кл. 4

кл. 5

Pregledi

TM 2011/0378
TM 2011/0379
TM 2011/0380
TM 2011/0406
TM 2010/0448
TM 2011/0367
TM 2011/0378
TM 2011/0379
TM 2011/0380
TM 2011/0381
TM 2011/0389

кл. 6

TM 2008/0902

кл. 8

TM 2011/0378
TM 2011/0379
TM 2011/0380

кл. 9

TM 2006/0873
TM 2006/0877
TM 2007/0324
TM 2008/0902
TM 2008/0903
TM 2008/1001
TM 2010/0884
TM 2011/0104
TM 2011/0378
TM 2011/0379
TM 2011/0380

(510)

(210)

TM 2011/0407
TM 2011/0431
TM 2011/0432
кл. 10

TM 2011/0378
TM 2011/0379
TM 2011/0380

кл. 11

TM 2008/0902
TM 2010/0861
TM 2011/0378
TM 2011/0379
TM 2011/0380

кл. 12

TM 2011/0378
TM 2011/0379
TM 2011/0380
TM 2011/0406

кл. 14

TM 2011/0378
TM 2011/0379
TM 2011/0380

кл. 16

TM 2006/0873
TM 2006/0877
TM 2007/0324
TM 2008/0902
TM 2009/0735
TM 2010/0884
TM 2011/0104
TM 2011/0378
TM 2011/0379
TM 2011/0380

кл. 17

TM 2010/0861

кл. 18

TM 2008/0902
TM 2011/0104
TM 2011/0378
TM 2011/0379
TM 2011/0380

кл. 20

TM 2008/0902
TM 2011/0104
TM 2011/0378
TM 2011/0379
Trgovski marki

Glasnik,

(510)

(210)

19/1,

str. 156-210, fevruari 2012 Skopje

(510)

TM 2011/0380
TM 2011/0435
кл. 21

TM 2008/0902
TM 2010/0861
TM 2011/0378
TM 2011/0379
TM 2011/0380

кл. 22

TM 2011/0378
TM 2011/0379
TM 2011/0380

кл. 23

TM 2011/0378
TM 2011/0379
TM 2011/0380

кл. 24

TM 2011/0104
TM 2011/0378
TM 2011/0379
TM 2011/0380

кл. 25

TM 2008/0902
TM 2011/0104
TM 2011/0282
TM 2011/0378
TM 2011/0379
TM 2011/0380
TM 2011/0391

кл. 26

TM 2011/0282
TM 2011/0378
TM 2011/0379
TM 2011/0380

кл. 27

TM 2011/0378
TM 2011/0379
TM 2011/0380

кл. 28

TM 2008/0902
TM 2011/0104
TM 2011/0378
TM 2011/0379
TM 2011/0380
TM 2011/0440

кл. 29

TM 2009/1149
TM 2010/1117
TM 2011/0104
TM 2011/0363
TM 2011/0378
TM 2011/0379
TM 2011/0380
TM 2011/0422

кл. 30

TM 2009/1149
TM 2010/1117

Trgovski marki

207

(210)

TM 2010/1454
TM 2011/0104
TM 2011/0363
TM 2011/0378
TM 2011/0379
TM 2011/0380
TM 2011/0393
TM 2011/0394
TM 2011/0395
TM 2011/0396
TM 2011/0397
TM 2011/0398
TM 2011/0399
TM 2011/0400
TM 2011/0401
TM 2011/0403
кл. 31

TM 2011/0402
TM 2011/0422

кл. 32

TM 2010/1117
TM 2011/0104
TM 2011/0363
TM 2011/0378
TM 2011/0379
TM 2011/0380
TM 2011/0381
TM 2011/0422
TM 2011/0423
TM 2011/0470

кл. 33

TM 2011/0104
TM 2011/0378
TM 2011/0379
TM 2011/0380
TM 2011/0424
TM 2011/0439

кл. 34

TM 2011/0104
TM 2011/0378
TM 2011/0379
TM 2011/0380
TM 2011/0386
TM 2011/0387

кл. 35

TM 2007/0324
TM 2008/0902
TM 2008/1001
TM 2009/0735
TM 2010/0448
TM 2010/0861
TM 2010/0884
TM 2010/1117
TM 2010/1258
TM 2010/1407
TM 2011/0104
TM 2011/0362
Pregledi
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(510)

(210)

TM 2011/0372
TM 2011/0378
TM 2011/0379
TM 2011/0380
TM 2011/0386
TM 2011/0387
TM 2011/0391
TM 2011/0411
TM 2011/0420
TM 2011/0422
TM 2011/0423
TM 2011/0424
TM 2011/0425
TM 2011/0429

Pregledi

кл. 36

TM 2011/0104
TM 2011/0362
TM 2011/0429

кл. 37

TM 2008/0902
TM 2008/0903
TM 2008/1001
TM 2010/0861
TM 2011/0362
TM 2011/0433

кл. 38

TM 2008/0902
TM 2008/0903
TM 2008/1001
TM 2010/0865
TM 2011/0104
TM 2011/0420
TM 2011/0433

кл. 39

TM 2008/0902
TM 2008/0903
TM 2008/1348
TM 2010/1117
TM 2011/0104
TM 2011/0406

кл. 40

TM 2008/1001

кл. 41

TM 2006/0873
TM 2006/0877
TM 2007/0324
TM 2008/0902
TM 2008/0903
TM 2008/1001
TM 2009/0735
TM 2010/0884
TM 2010/1407
TM 2011/0104
TM 2011/0282
TM 2011/0378
TM 2011/0379
TM 2011/0380

(510)

(210)

TM 2011/0407
TM 2011/0411
TM 2011/0420
кл. 42

TM 2007/0324
TM 2008/0902
TM 2008/0903
TM 2008/1001
TM 2010/1258
TM 2011/0104
TM 2011/0407
TM 2011/0409
TM 2011/0410

кл. 43

TM 2009/1149
TM 2010/1117
TM 2010/1400
TM 2010/1407
TM 2011/0104
TM 2011/0372
TM 2011/0378
TM 2011/0379
TM 2011/0380
TM 2011/0408
TM 2011/0411
TM 2011/0423

кл. 44

TM 2011/0378
TM 2011/0379
TM 2011/0380

кл. 45

TM 2006/0873
TM 2006/0877
TM 2008/0902
TM 2008/0903
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PREGLED PO NOSITELI NA PRIJAVI NA TRGOVSKI MARKI
(731)
(210)

nositel na pravoto na trgovski marka
broj na prijavata

(731) Amgen Inc.,
(210) MK/T/ 2011/389
BERLIN-CHEMIE AG,
MK/T/ 2011/367

(731) STUDIO MARKETING J. WALTER THOMPSON
INTERNATIONAL,
SM JWT, MARKETINSKA AGENCIJA, D.O.O.
(210) MK/T/ 2007/324

Burger King Corporation
MK/T/ 2009/1149

TDR d.o.o.
MK/T/ 2011/386
MK/T/ 2011/387

Deutsche Telekom AG
MK/T/ 2010/884

ViR 1898 d.d.,
MK/T/ 2011/363

Haifa Chemicals Ltd.
MK/T/ 2011/449

Алфа Банка АД Скопје
MK/T/ 2011/429

Hansen Beverage Company,
a Delaware corporation
MK/T/ 2011/381

Ателје Антонија ДООЕЛ
MK/T/ 2011/282

JOHNSON & JOHNSON
(a corporation organized and existing
under the laws of the State of New Jеrsey)
MK/T/ 2011/99
Lutariko DOOEL Skopje
MK/T/ 2011/362
Macy’s Department Stores, Inc.
MK/T/ 2011/391
MIRATO S.P.A.
MK/T/ 2010/448

Горан Трајкоски
MK/T/ 2011/423
ДППУ НИКЕКС Николајчо ДООЛ
увоз-извоз Скопје
MK/T/ 2011/372
ДПТУ „БАСАДО”
MK/T/ 2010/1400
ДПТУ Протегра ДОО
MK/T/ 2011/431
MK/T/ 2011/432

RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER
MK/T/ 2006/873
MK/T/ 2006/877

Дрита Комерц ДООЕЛ
MK/T/ 2011/382
MK/T/ 2011/383
MK/T/ 2011/384

Research In Motion Limited
MK/T/ 2008/902
MK/T/ 2008/903

Друштво за информатичка технологија
СЕАВУС ДООЕЛ Скопје
MK/T/ 2011/407

RODRIGO OSTIK
MK/T/ 2011/422

Друштво за консалтинг, маркетинг,
трговија и услуги ФИЛИП ВТОРИ
КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ, Скопје
MK/T/ 2009/735

Sanrio Company, Ltd.
MK/T/ 2011/378
MK/T/ 2011/379
MK/T/ 2011/380
SIS INDUSTRIES OОD,
MK/T/ 2011/424
Trgovski marki

Друштво за производство, промет и услуги
ГЕНРЕП ДОО увоз-извоз Скопје
MK/T/ 2011/409
MK/T/ 2011/410

Pregledi
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(731) Друштво за производство, промет и услуги
ЦУСПИС ДООЕЛ Скопје
(210) MK/T/ 2010/1258
Друштво за производство,
трговија и услуги
ГОГОВСКИ АРТ И ДИЗАЈН ДООЕЛ
увоз-извоз Скопје
MK/T/ 2011/435
Друштво за промети
услуги ФОБАС КОМПАНИ ДОО
MK/T/ 2011/427
MK/T/ 2011/428
Друштво за телекомуникациски услуги
ВОРЛД ТЕЛЕКОНЕКТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ
МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
MK/T/ 2011/104
Друштво за трговија и услуги
МОДД ДОО Скопје
MK/T/ 2011/425
Друштво за туризам и услуги
ВИСИТ МАЦЕДОНИА ДООЕЛ Скопје
MK/T/ 2008/1348
Друштво за угостителство,
трговија и услуги
Три Бисери Јуниор ДОО
експорт-импорт Скопје
MK/T/ 2011/408
ДТПУ МКХОСТ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово
MK/T/ 2010/865
ДТУ ВИН АРТ ДОО СКОПЈЕ
MK/T/ 2011/439
Индустрија за млеко, млечни производи
и сокови АД „МЛЕКАРА БИТОЛА”,
MK/T/ 2010/1117

(731) Осман Салиу and
Ахмет Салиу
(210) MK/T/ 2010/1454
П.И. СВИССЛИОН ДОО - Скопје
MK/T/ 2011/393
MK/T/ 2011/394
MK/T/ 2011/395
СЗД Електролукс-Палензовски Димче
Битола
MK/T/ 2010/861
Скопски Саем ДОО Скопје
MK/T/ 2010/1407
MK/T/ 2011/411
ТЕА ТОИС КОМПАНИ
MK/T/ 2011/440
Трговско друштво за трговија,
производство и услуги на големо и мало
СВИССЛИОН-АГРОПЛОД ДОО
увоз-извоз Ресен
MK/T/ 2011/396
MK/T/ 2011/397
MK/T/ 2011/398
MK/T/ 2011/399
MK/T/ 2011/400
MK/T/ 2011/401
MK/T/ 2011/402
MK/T/ 2011/403
Трговско радиодифузно друштво
АЛФА ТВ ДООЕЛ Скопје
MK/T/ 2011/420
Фармацевтска Хемиска
Козметичка индустрија АЛКАЛОИД АДСкопје
MK/T/ 2011/412
MK/T/ 2011/413
MK/T/ 2011/414

КОЖУВЧАНКА ДОО
MK/T/ 2011/470
Лантел доо експорт-импорт Скопје
MK/T/ 2011/433
МИ-ДА МОТОРС ДОО Скопје
MK/T/ 2011/406
ОВЕРНЕТ ДМД
MK/T/ 2008/1001

Pregledi
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trGOVski MaRKI
TRGOVSKI
MARKI

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

Podatocite se ozna~eni so INID* kodovi za trgovski marki (WIPO standard ST.60):
(111) Registarski broj na dokumentot 		
(151) Data na registrirawe
(181) Data na va`ewe (o~ekuvano)
(186) Data na istekot na prodol`uvaweto (o~ekuvano)
(210) Broj na prijavata				
(220) Data na podnesuvawe
(230) Data na izlo`beno ili saemsko prvenstvo		
(300) Pravo na prvenstvo: data, dr`ava, broj
(450) Data na objavuvawe
(510, 511)Broevite na klasite po meѓunarodnata 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/reшenie)
(732) Nositel na pravoto
(740) Zastapnik
(770) Ime i adresa na prethodniot nositel
(791) Ime i adresa na steknuva~ot na licencata

____________________
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

Trgovski marki
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(111) 19180
(210) TM  2008/395

(151) 23/01/2012
(220) 15/04/2008
(181) 15/04/2018
(450) 29/02/2012
(732) Друштво за производство, трговија и услуги
М и А БЕВЕРИЏИС ДООЕЛ експорт - импорт
Скопје
ул. Новопроектирана б.б. Кисела Вода, MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
ул. „Љубљанска’’ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

NICE TEA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30  чај
(111) 19205
(210) TM  2008/494

(151) 17/01/2012
(220) 07/05/2008
(181) 07/05/2018
(450) 29/02/2012
(732) ДПТУ Магнолија-Александар и др. ДОО
ул. Штипски пат бб. 2300 Кочани, MK
(540)

(591) зелена, жолта, бела, црвена и сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5  хигиенски влошки за еднократна употреба
кл. 35  услуги при продажба  на мало и големо со
хигиенски влошки
(111) 19204

(151) 14/12/2011

(210) TM  2008/517

(220) 12/05/2008
(181) 12/05/2018
(450) 29/02/2012

(732) Elan Pharma International Limited
Monksland Athlone / County Westmeath, IE
(740)       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. 5  фармацевтски препарати
(111) 19184

(151) 14/12/2011

(210) TM  2008/931

(220) 31/07/2008
(181) 31/07/2018
(450) 29/02/2012

(591) розова, бела, црвена и сина
(551) индивидуална

(732) Друштво за производство, трговија и
интелектуални услуги НИКО КОМПЈУТЕРИ
ЖАРКО ДООЕЛ - Скопје
ул.„Дренак” бб, 1000 Скопје, MK
(540)

(510, 511)
кл. 5  хигиенски влошки за еднократна употреба
кл. 35  услуги при продажба  на мало и големо со
хигиенски влошки
(111) 19206
(210) TM  2008/495

(151) 17/01/2012
(220) 07/05/2008
(181) 07/05/2018
(450) 29/02/2012
(732) ДПТУ Магнолија-Александар и др. ДОО
ул. Штипски пат бб. 2300 Кочани, MK
(540)

(591) сина, темно сина, бела, жолта и  виолетова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9  апарати за снимање, пренос, репродукција
на тон или слика, регистарски сметачи за благајни,
опрема за обработка на информации и сметачи;
апарати за гаснење пожар; научни, наутички,
геодетски, електрични фотографски и оптички
апарати; подлоги за магнетни снимања, акустични
плочи, автоматски дистрибутери и механизми за
автомати
кл. 35  услуги при продажба на мало и големо со
компјутери и компјутерска опрема
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на пораки; новински агенции; изнајмување на
апаратура за праќање пораки; телеграфски
услуги; кабелски услуги

(181) 12/08/2018

кл. 42   лизинг пристап до компјутерски бази
на
податоци;
комјутерско
програмирање;
изнајмување
на
компјутери;
дизајнирање
на компјутерски софтвер; обновување на
компјутерски софтвер; услуги за пренесување
новости; изнајмување на компјутерски софтвер;
услуги за компјутерско истражување

(450) 29/02/2012
(732) Thomson Reuters Finance S.A.
Neuhofstrasse 1, 6340, Baar,, CH
(740)      ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И
ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје

кл. 44   медицински и услуги за информација за
здравствена заштита; услуги за здравствени  
консултации;
обезбедување
статистички
извештаи за здравствена заштита

(540)

(111) 19048

(151) 30/11/2011

(210) TM  2008/1067

(220) 15/08/2008
(181) 15/08/2018
(450) 29/02/2012

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9   аудио компакт дискови; видео компакт
дискови: ROM компакт
дискови; комјутерски оперативни програми;
комјутерски програми; компјутерски софтвер
за собирање и дистрибуција на податоци,
финансиски размени, тргување со акции,
тргување со обврзници, финансиски трансакции,
новински агенции, право, здравствена заштита,
осигурување, наука, општествени науки, и
фармацевтски производи; медиуми за магнетски
податоци; медиуми за оптички податоци;
магнетски дискови; магнетски кодирани картички;
интерфејс за компјутери; телепринтери; апарати
и инструменти за; телекоминикација; компјутери;
комјутерски тастатури; комјутерски периферни
уреди; печатачи за употреба со компјутери;
модеми, маус, компјутерски терминали

(732) Друштво за спортска трговија „Мега спорт
Љубомир ДООЕЛ” Скопје
ул.Кеј 13 Ноември бб, ГТЦ Скопје, MK
(540)

(591) модра и сребрена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 облека, обувки и капи
кл. 28   игри и играчки, производи за гимнастика
и спорт
кл. 35  услуги при продажба на големо и мало на
облека, обувки и капи, игри и играчки, производи

кл. 16  книги; списанија; публикации; фотографии
кл. 35  рекламирање; дистрибуција на маркетинг
материјали; бизнис проценки; бизнис информации;
бизнис испитувања; бизнис администрација;
трговски информации; економски предвидувања;
канцелариски машини и изнајмување на опрема;
бизнис истражувања, статистички информации;
преглед на трошоци за услуги од здравствената
заштита и здравствената состојба и информации
за осигурување и информации за контрола на
медицински трошоци, мерење ка пазарот на
здравствената заштита и истражувачки цели

за гимнастика и спорт
(111) 19194

(151) 14/12/2011

(210) TM  2008/1328

(220) 23/09/2008
(181) 23/09/2018
(450) 29/02/2012

(732) ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО ТРГОВИЈА И
УСЛУГИ СГС СЕРВИС ДОО
Скопје ул. Првомајска 21, Скопје, MK
(540)

кл. 36   финансиски анализи; финансиски
консалтинг; даночни пресметки; берзански
котации; електронски парични трансфери;
осигурување
кл. 37   инсталирање, одржување и поправка на
комјутерски системи
кл. 38   телекомуникациски услуги; емитување;
комуникација преку компјутерски терминали;
компјутерски помогната трансмисија на пораки,
информации и слики; електронска пошта; праќање

Trgovski marki

(591) црвена и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 37 одржување и поправки на моторни возила
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(111) 19285

(151) 25/01/2012

(210) TM  2008/1851

(220) 05/12/2008
(181) 05/12/2018
(450) 29/02/2012

(732) Комора
на
Република
Македонија
за
обезбедување на лица и имот Скопје
ул. Орце Николов бр. 20/1-4, општина Центар,
MK
(540)

(591) сина, розова, жолта, бела и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35   огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
кл. 45   безбедносни услуги за заштита на имот и
лица
(111) 19222

(151) 23/01/2012

(210) TM  2008/1857

(220) 05/12/2008
(181) 05/12/2018
(450) 29/02/2012

(732) ТРД РАДИО КАНАЛ 77
ул.Јосиф Ковачев бр.18, Штип, MK
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35   рекламирање; рекламни агенции;
рекламирање по пошта; рекламен материјал
(усовршување на); рекламни работи (растурање
на); рекламен простор (изнајмување на); анализи
(цени на чинење); одговарање (телефонско) (за
недостапни претплатници); проценка (бизнис);
артисти (бизнис менаџмент на изведување);
асистенција
(бизнис
менаџмент);
бизнис
менаџмент на изведувачи; бизнис организациони
совети; бизнис истражувања; бизниси (релокација
на услуги за); комерцијални информативни
агенции; комерцијални или совети за индустриски
менаџмент; презентирање на добра; рекламирање
по пошта; растурање на рекламен материјал;
дистрибуција на примероци; репродукција
на документи; изложби (организација на ) за
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комерцијални или рекламни цели; информативни
агенции (комерцијални); информации (бизнис);
испитувања (бизнис); истражувања (бизнис);
менаџмент (советодавни услуги за бизниси);
менаџмент
помош
(комерцијални
или
индустриски); маркетинг истражувања; маркетинг
студии; моделирање за рекламни или продажни
лромоции; он-лајн рекламирање на компјутерски
мрежи; здружување на мислење; организација
на изложби за комерцијални и рекламни цели;
организација на трговски саеми за комерцијални
и рекламни цели; надворешно рекламирање
сервиси за набавка за други (набавка на стоки
и услуги за други бизниси); јавни односи;
публикација
на
публицистички
текстови;
публицирање; агенција за публицирање
кл. 38   преноси (кабелска телевизија); преноси
(радио); преноси (телевизиски); преноси на
кабелски телевизии; комуникација преку мобилни
телефони; комуникација преку компјутерски
терминали; комуникација преку фибер оптички
мрежи;
комуникација
преку
телеграми;
комуникација преку телефони; пренос на пораки
и слики со компјутерска помош; компјутерски
терминали; електронски кратки отворени услуги
(телекомуникациски услуги) ; електронска пошта;
трансмисија на факсови; информации во врска
со телекомуникации; пошта (електронска);
испраќање на пораки; новински агенции; пејџинг
услуги (радио, телефонски или други електронски
комуникации); овозможување на пристап на
корисници на глобалната компјутерска мрежа
(сервис провајдери); радио емитување; сателитски
преноси; телеконференциски услуги; телеграми
(комуникација со); телеграми (испраќање на);
телеграми (трансмисија на); телеграфски услуги;
телефони (комуникација со); телефонски услуги;
телевизиско емитување; жичани услуги
кл. 41   услуги за дигитални слики; услуги на
дискотеки; дабинг; редакција (видеоленти);
образовни
информации;
испитување
на
образование; услуги за образование; електронско
издаваштво; забавни услуги; забава; забавни
информации; изложби (организација) за културни
и едукативни цели ; филмска продукција; он-лајн
услуги на игри (компјутерски мрежи); играње;
водич (едукативни и услуги за обука); информации
(едукативни); информации (забавни); информации
за рекреација; инструкторски услуги; преводи
(знаковен јазик); живи настапи (презентација);
лотарии (оперирање); моделирање за уметници;
играни филмови - изнајмувањеуслуги за музички
композиции; музички сали; сервиси на новински
агенции; организирање на лотарии; организација
на балови; организација на натпревари (едукативни
или забавни); организација на изложби за
културни и едукативни цели; организација на шоу
(импресарио услуги); организација на спортски
натпревари; паркови (забавни); организирање
на забави; перформанси (презентација на);
фотографски
репортажи;
фотографирање;
физичка
едукација;
планирање
(забави);
практичен тренинг (демонстрација); продукција
на радио и телевизиски програми; продукција на
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изложби; продукција (видеоленти); овозможување
на забавни аркадни услуги; овозможување
на караоке услуги; овозможување на он-лајн
електронски публикации (не за даунлоадирање);
публикација на книги; публикација на електронски
книги и журнали на интернет; публикација на
текстови (надвор од публицистички текстови);
радио и телевизиски програми (продукција на);
радио забава; снимачи (изнајмување на); студија
за снимање; објекти за рекреација; информации за
рекреација; репортерски услуги (вести); услуги за
пишување на сценарија; семинари (организирање
и припремање на); сцени за шоу; шоу (продукција);
преводи од знаковен јазик; снимачи на звук
(изнајмување); услуги на стадиони (изнајмување);
студија (филмски); надтитлување; симпозиуми
(организирање и припрема); професорски услуги;
телевизиска забава; телевизиски програми
(продукција на радио и); текстови (публикација
на), различно од други публицистички текстови;
театарска продукција; мерење на спортски
натпревари; тренинг (практичен) (демонстрација);
преведување; редакција на видео ленти;
филмска продукција на видео ленти; видео
ленти (изнајмување на); видеоснимање; стручно
оспособување (едукативни и тренинг совети);
работилници, организирање и припремање на
Тренинг
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(540)

(591) темно сина, сива и црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1  хемиски производи за индустријата
(111) 19294

(151) 27/01/2012

(210) TM  2009/42

(220) 23/01/2009
(181) 23/01/2019
(450) 29/02/2012

(732) Друштво за деловни услуги и трговија СИТИ
ПЛАЗА ДОО Скопје
ул. Мито Хаџивасилев Јасмин бб Скопје, MK
(740) Александра Трајчовска, адвокат
ул. Бојмија бр.8 мезанин, 1000 Скопје, 1000
(540)

CITY PLAZA

(111) 19253

(151) 10/01/2012

(551) индивидуална

(210) TM  2008/1952

(220) 30/12/2008

(510, 511)

(181) 30/12/2018

кл. 19   неметални градежни материјали; цврсти
нематални цевки за градба; асфалт; црна смола
и битумен; неметални преносни конструкции;
споменици што не се од метал

(450) 29/02/2012
(732) Агенција за пошти Скопје
ул. Кеј 13 Ноември ГТЦ - кат 2 секц. 6 лок. 116
(или П.Фах. 160) 1000 Скопје, MK

кл. 36   осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани со недвижен
имот

(540)

кл. 37   градежни
инсталациски услуги

(591) портокалова, темно и светло сива, црна, жолта и
бела
(551) индивидуална
(510, 511)
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конструкции;

поправки;

(111) 19224

(151) 23/01/2012

(210) TM  2009/44

(220) 23/01/2009
(181) 23/01/2019
(450) 29/02/2012

(732) Трговско друштво ФАСХИОН БРАВО ДОО
Скопје
ул. Мито Хаџивасилев Јасмин бб Скопје, MK

кл. 35   водење на работење, управување со
работи, издавање лиценци за стоки и услуги за
други лица

(740) Александра Трајчовска, адвокат
ул. Бојмија бр.8 мезанин, 1000 Скопје, 1000

кл. 38 телекомуникации

(540)

кл. 39  поштенски услуги
(111) 19179

(151) 23/01/2012

(210) TM  2009/25

(220) 20/01/2009
(181) 20/01/2019
(450) 29/02/2012

(732) Л.А. ХЕМИЈА ДОО Скопје
Новоселски пат бб, MK

Trgovski marki

FASHION BRAVO
(551) индивидуална
(510, 511)
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
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за сонце и стапови за одење

(591) зелена, сива и бела

кл. 25  облека; обувки; капи

(551) индивидуална

кл. 35  услуги при продажба на мало и големо со
облека, обувки и капи; огласување; канцелариски
работи; трговија на стока; маркетинг; управување
со објекти; агенции за модели за потреби
за огласување и промоција на продажбата;
пласирање договори за огласување и промоција
на други; промоција на продажба; маркетинг и
истражување врзан за работењето; огласување;
информирање и пласирање на контакти за работи

(510, 511)
кл. 9 апарати и инструменти; опрема за обработка
на податоци и компјутери; ПОС терминали и
вендинг машини
кл. 34  тутун, производи за пушачи, кибрит
кл. 35  обезбедување и извршување на активности
во областа на малопродажба, големопродажба,
застапништво и дистрибуцуја на припејд и
постпејд производи и услуги, телекомуникациски
производи, тобако, лотариски и други слични
производи и услуги

на продажбата врзано за стоки од класата 18 и 25
(111) 19208

(151) 14/12/2011

(210) TM  2009/72

(220) 04/02/2009

кл. 36   осигурување, финансиски работи,
монетарни работи, работи поврзани за недвижен
имот

(181) 04/02/2019
(450) 29/02/2012

кл. 38  телекомуникации

(732) БЕРЗА НА НЕДВИЖНОСТИ ДООЕЛ Скопје
ул. Маршал Тито бр. 51/1-03 Скопје, MK

кл. 42   изработка на програми за компјутери,
процесирање на податоци и електронско
надополнување на сметки (е-ваучери)

(740) МИРЈАНА  МАРКОВСКА, адвокат
ул. „Орце Николов” бр. 75, 1000, Скопје
(540)

(111) 19177

(151) 23/01/2012

(210) TM  2009/117

(220) 18/02/2009
(181) 18/02/2019
(450) 29/02/2012

(732) Друштво за фармацевтско хемиски производи
РЕПЛЕКФАРМ АД Скопје
ул. Козле бр.188, 1000 Скопје, MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
ул. „Љубљанска’’ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

кл. 35   огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
кл. 36   осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани за недвижен
имот
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) 19223

(151) 16/12/2011

(210) TM  2009/114

(220) 18/02/2009
(181) 18/02/2019
(450) 29/02/2012

(732) БЈ ТОБАКО
Бул. Крсте мисирков б.б. 1000 Скопје, MK
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)

КЛОПИДОГРЕЛ АКТИВ
(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
(111) 19168
(210) TM  2009/225

(151)
(220)
(181)
(450)

12/12/2011
12/03/2009
12/03/2019
29/02/2012

(732) Gallaher Limited
Members Hill, Brooklands Road, WEYBRIDGE,
Surrey KT13 0QU, UK
(740)       ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И
ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје

19208
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(540)

MOONLIGHT AROMA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34   преработен тутун, вклучително цигари,
пури, тутун за пушење, цигарилоси, бурмут,
лулиња, држачи за цигари и пушачки артикли
(111) 19059
(210) TM  2009/343

(151)
(220)
(181)
(450)

20/01/2012
09/04/2009
09/04/2019
29/02/2012

(732) Трајко Николов
ул. Ката Поцкова 110-2/1, Струмица, MK
(540)

МЕТАЛОПЛАСТ

(591) светло и темно зелена, светло и темно жолта и
бела
(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
(111) 19264
(210) TM  2009/467

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 7 машини и машински алати, валци, погонски
машини (освен за сувоземни возила), машински
спојници (освен за сувоземни возила)
(111) 19260
(210) TM  2009/369

(151)
(220)
(181)
(450)

06/02/2012
21/04/2009
21/04/2019
29/02/2012

(732) Bacardi & Company Limited
Aeulestrasse 5, FL-9490, Vaduz, LI
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

MARTINI

(151) 18/01/2012
(220) 13/05/2009
(181) 13/05/2019
(450)   29/02/2012

(732) АД ЈАКА 80 Радовиш
ул.Маршал Тито бр.2,Радовиш, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

(591) светло и темно зелена, светло и темно жолта и
бела
(551) индивидуална
(510, 511)

(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)

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

(111) 19265

(151) 18/01/2012

(111) 19235

(151) 26/12/2011

(210) TM  2009/458

(220) 12/05/2009

(210) TM  2009/487

(220) 19/05/2009

(181) 12/05/2019
(450) 29/02/2012

(181) 19/05/2019
(450) 29/02/2012

(732) АД ЈАКА 80 Радовиш
ул.Маршал Тито бр.2,Радовиш, MK

(732) Novo Nordisk A/S
Novo Alle, DK-2880 Bagsvaerd, DK

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

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
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(540)

производи/; обрасци, папки за документи;
печатарски букви, печатарски    производи,   
печатен      материјал         /печатници/,  печатници
/печатени работи/; плакати /постери/, проспекти,
публикации, разгледници, регистри /книги/; рамки
за сложување (печатарство), саатници (печатени
саатници) /возни редови/, хартија, часописи
кл. 28 змејови од хартија, играчки, игри, наградни
игри
кл. 35 демонстрација на производи; економски
прогнози, информации за дејноста, истражувања
за дејностите; изнајмување рекламен простор,
изнајмување
рекламен
материјал,
јавно
мислење (испитување на јавното мислење);
книги
(книговодство)
консултации
врзани
за прашањата на персоналот; лицитација
(продажба на лицитација), објавување рекламни   
текстови,              обработка                на     текстови,                                                
огласување /рекламирање/; пазар (побарувачка
на пазарот), пазар    (проучување     на   пазарот),   
плакатирање /огласување/; помош во управување
со индустриски или трговски претпријатија,
пребарувања за дејности, преписи на соопштенија;
претплата на весници (услуги за претплата на
весници) /за трето лице/, промоција /продажба на
трето лице/, пропагандни дејности, проучување на
пазарот /маркетинг/; распределба /дистрибуција/
на
примероци,
рекламна
документација
(уредување
на
рекламна
документација),
рекламна хроника, рекламни огласи (ширење на
рекламните огласи), ширење рекламен материјал
/трактати, проспекти, печатени примероци/

ВИКТОЗА
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за лекување
дијабетес и дебелина (згоеност)
(111) 19034

(151) 30/01/2012

(210) TM  2009/524

(220) 27/05/2009
(181) 27/05/2019
(450) 29/02/2012

(732) Заштитно друштво за производство, трговија
и услуги ДООЕЛ ПАНОРАМА Охрид
ул. 15 Корпус бб 6000 Охрид, MK
(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје
(540)

(111) 19182
(210) TM  2009/752
(591) светло и темно црвена, бела, златна и црна
(551) индивидуална
(510, 511)

(151)
(220)
(181)
(450)

20/01/2012
24/07/2009
24/07/2019
29/02/2012

(732) ПЗУ ПОПОСКИ
ул. Питу Гули бр. 101 Охрид, MK

кл. 30 какао
(111) 19207

(151) 23/01/2012

(210) TM  2009/564

(220) 09/06/2009

(540)

(181) 09/06/2019
(450) 29/02/2012
(732) Издаваштво КРУГ ДООЕЛ Скопје
ул. 11 Октомври бр. 25, 1000 Скопје, MK
(540)
(591) сина, бела и зелена
(591) сина и сива
(551) индивидуална
(510, 511)
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

19034

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 44  стоматолошки услуги
(111) 19035
(210) TM  2009/904

(151) 30/01/2012
(220) 15/09/2009
(181) 15/09/2019
(450) 29/02/2012
(732) Друштво за трговија и услуги МАК РАТОЛА
ДООЕЛ Скопје

Trgovski marki

Glasnik,

19/1,

ул.Димитрие Чуповски бр.26, 1000 Скопје, MK
(740) БИЛЈАНА  ПАНОВА ВИДЕСКИ, адвокат
ул.”Владимир Комаров бр.1а/4-20, 1000 Скопје,
1000, Скопје
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кл. 21   садови (грнчарија) што се користи во
индустријата
кл. 35 трговија на мало со сите видови производи
(освен за продажба на мало со ножеви за пили,
ножеви за пили со пруга, кружни пили со пруга,
кружни ножеви за пили, за рачни пили)

(540)

RATOLA

str. 211-302, fevruari 2012 Skopje

(111) 19252

(151) 10/01/2012

(210) TM  2009/1029

(220) 27/10/2009

(551) индивидуална

(181) 27/10/2019
(450) 29/02/2012

(510, 511)
кл. 12 возила; апарати за движење по земја,
воздух или вода
кл. 35   огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
кл. 39 транспортни услуги; пакување и складирање
стока; организирање патувања
(111) 19178

(151) 20/01/2012

(210) TM  2009/933

(220) 18/09/2009

(732) Друштво за трговија, производство и услуги
ГРАНД - ЕКСПОРТ ДООЕЛ увоз-извоз 1000
СКОПЈЕ
ул. Првомајска бб - Кисела Вода, MK
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје
(540)

(181) 18/09/2019
(450) 29/02/2012
(732) Martin Wirth, Director Brutsch/Ruegger Werkzeuge
AG
In der Luberzen 1, CH-8902 Urdorf, CH
(740) ЕМИЛИЈА АПОСТОЛСКА
бул. Кузман Јосифовски Питу, бр 30/3-7, 1000
Скопје
(540)

FUTURO
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 адхезиви (лепливи материи) наменети за
индустријата
кл. 2  бои; лакови; средства за заштита од ’рѓа
кл. 3  препарати за чистење, полирање, триење и
нагризување
кл. 4  индустриски масла и масти
кл. 6   браварски производи и мали метални
производи; метални синџири
кл. 7  машини и машински алати
кл. 8  рачни алати и инструменти
кл. 9   апарати за мерење, инструменти за
мерење, алати за мерење, апарати за прецизно
мерење, микрометри, микроскопи; контролни
табли за авиони (инструменти за мерење) и
држачи за апарати за мерење; облека за заштита
од незгоди, радијација и пожар; заштитни очила;
информатички програми (компјутерски софтвер)
кл. 11 апарати за осветлување
кл. 12 возила за превоз и колички за пренесување
производи
кл. 20   индустриски
индустрискиот мебел

Trgovski marki

мебел

и

делови

од

(591) црвена, бела, окер, жолта и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29   месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, сушено и варено
овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца,
млеко и млечни производи, масла и масти за
јадење
кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго,
замена за кафе, брашно и производи од жита,
леб, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок за
печење, сол, сенф, оцет, сосови (како мирудии),
мирудии, мраз
кл. 32   пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци
кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво)
кл. 34 тутун, производи за пушачите, кибрит
кл. 39 пакување и складирање стока
(111) 19036

(151) 30/01/2012

(210) TM  2009/1154

(220) 20/11/2009
(181) 20/11/2019
(450) 29/02/2012

(732) Marriott Worldwide Corporation, a Maryland
corporation
10400 Fernwood Road, Bethesda, Maryland
20817, US
(740)     ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И
ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје

19036
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(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43  хотелски услуги; ресторански, угостителски,
бар и салонски услуги; услуги на одморалиште и
сместување; обезбедување на простории за општа
намена за состаноци, конференции и изложби;
обезбедување простории за банкети и простории
за социјална намена за посебни прилики; и услуги
на резервација за хотелско сместување

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43  хотелски услуги; ресторански, угостителски,
бар и салонски услуги; услуги на одморалиште и
сместување; обезбедување на простории за општа
намена за состаноци, конференции и изложби;
обезбедување простории за банкети и простории
за социјална намена за посебни прилики; и услуги
на резервација за хотелско сместување.
(111) 19038
(210) TM  2009/1155

(151) 30/01/2012
(220) 20/11/2009
(181) 20/11/2019
(450) 29/02/2012
(732) Marriott Worldwide Corporation, a Maryland
corporation
10400 Fernwood Road, Bethesda, Maryland
20817, US
(740)      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)

(111) 19040

(151) 30/01/2012

(210) TM  2009/1157

(220) 20/11/2009
(181) 20/11/2019
(450) 29/02/2012

(732) Marriott Worldwide Corporation, a Maryland
corporation
10400 Fernwood Road, Bethesda, Maryland
20817, US
(740)       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)

MARRIOTT
(551) индивидуална
(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 43 хотелски услуги; ресторански, угостителски,
бар и салонски услуги; услуги на одморалиште и
сместување; обезбедување на простории за општа
намена за состаноци, конференции и изложби;
обезбедување простории за банкети и простории
за социјална намена за посебни прилики; и услуги
на резервација за хотелско сместување.

кл. 43 хотелски услуги; ресторански, угостителски,
бар и салонски услуги; услуги на одморалиште и
сместување; обезбедување на простории за општа
намена за состаноци, конференции и изложби;
обезбедување простории за банкети и простории
за социјална намена за посебни прилики; и услуги
на резервација за хотелско сместување
(111) 19039

(151) 30/01/2012

(210) TM  2009/1156

(220) 20/11/2009

(111) 19044

(151) 30/01/2012

(210) TM  2009/1164

(220) 24/11/2009
(181) 24/11/2019

(181) 20/11/2019
(450) 29/02/2012
(732) Marriott Worldwide Corporation, a Maryland
corporation
10400 Fernwood Road, Bethesda, Maryland
20817, US
(740)        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)

(540)

(591) портокалова, зелена и жолта
(551) индивидуална
(510, 511)

COURTYARD
19038

(450) 29/02/2012
(732) ДРУШТВО ЗА ЛОГИСТИКА ВИАТОР И ВЕКТОР
ДОО СКОПЈЕ
БУЛ. АВНОЈ 74 Б, СКОПЈЕ, MK

кл. 39 транспортни услуги, пакување и складирање
стока, организирање патувања

Trgovski marki

Glasnik,

(111) 19215

(151) 30/01/2012

(210) TM  2009/1169

(220) 26/11/2009
(181) 26/11/2019

19/1,

str. 211-302, fevruari 2012 Skopje

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(450) 29/02/2012
(732) Стопанска интересна заедница на заштитни
друштва на Македонија ЗАПОВИМ - Скопје
ул. 12-та Ударна бригада бр. 2-а Зграда на ССМ.
1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје , 1000,
Скопје

MERIX
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средства за перење и средства за белење
и други супстанции што се користат за алишта,
омекшувачи за ткаенини што се користат за
алишта, агенси за испирање кои се користат за
алишта, прекривачи за маси, агенси за симнување
мрљи и флеки, штирак за алишта; средства
за чистење, полирање, рибање и абразивни
средства; хемиски препарати за чистење метал,
дрво, камен, порцелан, стакло, пластика и
текстил; сапуни; парфимерија; етерични масла.

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
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(111) 19042

(151) 30/01/2012

(210) TM  2009/1192

(220) 03/12/2009

кл. 35   огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи.

(181) 03/12/2019

кл. 41   образовни услуги; подготвување настава;
забава; спортски и културни активности.

(732) Акционерско друштво за производство и
промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ
експорт импорт АД Скопје
ул. Трифун Хаџи Јанев бр.5, 1000 Скопје, MK

кл. 45   правни услуги; безбедносни услуги за
заштита на имот и лица; лични и опшествени
услуги што ги даваат трети лица за задоволување
на потребите на поединци
(111) 19216

(151) 30/01/2012

(210) TM  2009/1170

(220) 26/11/2009

(450) 29/02/2012

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

T’GA ZA JUG

(181) 26/11/2019
(450) 29/02/2012
(732) Farmoz S.A and Tecnimede,
Rua da Tapada Grande no.2Abrunheira, 2710-089
Sintra, Portugal, PT and Rua da Tapada Grande
no. 2Abrunheira, 2710-089 Sintra, Portugal, PT
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33  вино
(111) 19049

(151) 30/01/2012

(210) TM  2009/1214

(220) 07/12/2009
(181) 07/12/2019
(450) 29/02/2012

FARMOZ

(732) ЦИЛАЗ ЛАЗЕ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр. 132
Скопје, MK

(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 5   фармацевтски препарати и супстанции,
фармацевтски производи
(111) 19041

(151) 30/01/2012

(210) TM  2009/1184

(220) 30/11/2009
(181) 30/11/2019
(450) 29/02/2012

(732) Henkel AG & Co. KgaA
Henkelstrasse 67 40589 Duesseldorf, DE

Trgovski marki

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

19049
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кл. 35  услуги при продажба на мало и големо со
возила и автоделови, рекламирање, водење на
работењето, управување со работата

(111) 19037

(151) 29/11/2011

(210) TM  2009/1232

(220) 10/12/2009
(181) 10/12/2019

кл. 37  одржување и поправка на возила
(111) 19240

(151) 05/01/2012

(210) TM  2009/1215

(220) 07/12/2009

(450) 29/02/2012
(732) ПИТ-КОМ ДОО Неготино
ул. Даме Груев 120, 1440 Неготино, MK
(540)

(181) 07/12/2019
(450) 29/02/2012
(732) ТИНГ ИНОКС ДООЕЛ,
ул.566 бр. 17, 2300 Кочани, MK
(540)
(591) црна и златна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво)

(591) сина и бела

кл. 35   огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 11 бојлери, цевки на бојлери за цевни
инсталации
кл. 35   услуги при продажба со бојлери на мало
и големо
(111) 19043

(151) 30/01/2012

(210) TM  2009/1228

(220) 10/12/2009
(181) 10/12/2019
(450) 29/02/2012

кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалаци;
привремено сместување
(111) 19078
(210) TM  2009/1236

(151)
(220)
(181)
(450)

23/01/2012
14/12/2009
14/12/2019
29/02/2012

(732) Месер Вардар Техногас,
Источна индустриска зона бб, Маџари 1040
Скопје, MK
(540)

(732) ДПТУ ГИЛД Дејан ДООЕЛ Експорт - Импорт
Скопје
Партизански одреди бр. 155 К-1 лок. 36 Скопје,
MK
(540)

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

(591) црна и жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16  хартија, картон и производи од нив со облека
што не се опфатени со другите класи, печатени
работи, книговезачки материјал, фотографии,
канцелариски материјал, материјали за обука и
настава (освен апарати); пластични материјали за
пакување што не се опфатени со другите класи,
хартиена амбалажа - хартиени чаши и чинии

19240

кл. 1  хемиски производи за индустријата, науката,
земјоделието, градинарството, смеши за гаснење
пожар, препарати за калење и заварување
метали, хемиски производи за конзервирање
прехранбени производи
кл. 5  фармацевтски и ветеринарни препарати
кл. 32 препарати за производство на пијалаци
кл. 35   услуги и продажба на големо и мало со
обични метали и нивни легури, жици, кабли од
обичен метал што не се електрични, мали метални
производи, метални цевки, производи од метал
што не се опфатени со другите класи, машини
и машински алати, мотори и погонски машини,
машински спојници, апарати и инструменти,
медицински апарати и инструменти
кл. 37  поправки, инсталациски услуги
кл. 41  образовни услуги, подготвување настава

Trgovski marki

Glasnik,

кл. 42  научни и технолошки услуги и истражувања
и планирања што се однесуваат на истите, услуги
за индустриски анализи и истражувања
кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалаци
кл. 44  медицински услуги, ветеринарни услуги
(111) 19234
(210) TM  2009/1295

(151) 26/12/2011
(220) 31/12/2009
(181) 31/12/2019
(450) 29/02/2012
(732) SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET A.S.
BUYUKDERE CD. DEREBOYU SK. ZAGRA
IS MERKEZI C BLOK K:2, 34398 MASLAKISTANBUL/ TURKEY, TR
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

19/1,

(151) 06/02/2012

(210) TM  2010/162

(220) 12/02/2010
(181) 12/02/2020
(450) 29/02/2012

(732) РОJАЛ СТАР ГРУП ДООЕЛ Скопје
ул. „Тодор Паница” бр. 12/6А Скопје-Кисела
Вода, MK
(540)

(591) бела и виолетова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 39    автобуски превоз,   возачки услуги,
изнајмување на возила, информации за превоз,
организирање
крстарења,
организирање
патувања, превезување патници, посредување за
превоз, разгледување културни знаменитости и
обиколки, придружување патници, организирање
патувања, резервации за патувања, резервации
за превоз, резервирање места за патувања

(551) индивидуална
(510, 511)

(111) 19259
(210) TM  2010/8

(151) 16/01/2012
(220) 12/01/2010
(181) 12/01/2020
(450) 29/02/2012
(732) Друштво за производство промет и услуги
*ИТЦ МДК* ДОО Скопје
ул. Мито Хаџивасилев-Јасмин бр.48, 1000
Скопје, MK
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје
(540)
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(111) 19263

DOENZA-SANOVEL

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

str. 211-302, fevruari 2012 Skopje

(111) 19111

(151) 23/01/2012

(210) TM  2010/248

(220) 05/03/2010
(181) 05/03/2020
(450) 29/02/2012

(732) Македонски Телеком А.Д.-Скопје
Орце Николов б.б.-Скопје, MK
(540)

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

кл. 38  телекомуникации

(551) индивидуална

(111) 19113

(151) 23/01/2012

(510, 511)

(210) TM  2010/249

(220) 05/03/2010

кл. 35 пропагандни дејности
кл. 39   транспортни услуги, организирање
патувања
кл. 41   образовни услуги, подготвување настава,
забава, спортски и културни активности

Trgovski marki

(181) 05/03/2020
(450) 29/02/2012
(732) Македонски Телеком А.Д.-Скопје
Орце Николов б.б.-Скопје, MK

19113
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(540)

(111) 19118

(151) 13/01/2012

(210) TM  2010/380

(220) 26/03/2010
(181) 26/03/2020
(450) 29/02/2012

(732) Магрони ДОО Скопје
Градски стадион бб, 1000 Скопје, MK
(740) Ирена Костурска, Маркетинг Специјалист
Градски стадион бб, 1000 Скопје, МК
(540)
(591) црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) сина и розова

кл. 38 телекомуникации
(111) 19295
(210) TM  2010/284

(151) 30/01/2012
(220) 11/03/2010
(181) 11/03/2020
(450) 29/02/2012
(732) МАККОНТРОЛ ДОО Скопје, друштво за
контрола на квалитет и квантитет на стоки и
консалтинг
ул. 29 Ноември 66, Скопје, MK
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32  природна минерална вода
(111) 19119

(151) 13/01/2012

(210) TM  2010/381

(220) 26/03/2010
(181) 26/03/2020
(450) 29/02/2012

(732) Магрони ДОО Скопје
Градски стадион бб, 1000 Скопје, MK
(740) Ирена Костурска, Маркетинг Специјалист
Градски стадион бб, 1000 Скопје
(540)

(591) црвена, сина и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35   рекламирање, водење на работењето;
управување со работата и канцелариски работи
кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања
и планирањето поврзано со нив
(111) 19116
(210) TM  2010/379

(151)
(220)
(181)
(450)

13/01/2012
26/03/2010
26/03/2020
29/02/2012

(732) Магрони ДОО Скопје
Градски стадион бб, 1000 Скопје, MK
(740) Ирена Костурска, Маркетинг Специјалист
Градски Стадион бб 1000 Скопје, МК
(540)

(591) сина и жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32  природна минерална вода
(111) 19117

(151) 13/01/2012

(210) TM  2010/382

(220) 26/03/2010
(181) 26/03/2020
(450) 29/02/2012

(732) Магрони ДОО Скопје
Градски стадион бб, 1000 Скопје, MK
(740) Ирена Костурска, Маркетинг Специјалист
Градски стадион бб, 1000 Скопје, МК
(540)

(591) темно и светло сина

(591) црвена

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 32  природна минерална вода

19295

кл. 32  природна изворска вода
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(111) 19241

(151) 05/01/2012

(111) 19050

(151) 30/01/2012

(210) TM  2010/501

(220) 26/04/2010

(210) TM  2010/520

(220) 29/04/2010

(181) 26/04/2020

(181) 29/04/2020

(450) 29/02/2012

(450) 29/02/2012

(732) Audio Video Consulting GmbH
Pfongau-Mitte 9, A-5202 Neumarket am Wallersee,
AT

(732) Акционерско друштво за застапување во
осигурување МК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје
Бул.3-та Македонска бригада б.б., Скопје, MK

(740) Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК
ул. ‘„Орце Николов”  98, 1000, Скопје

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

(540)

(540)

AVC GROUP
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9   апарати; апрарати за едитирање
кинематографски филмови; апарати за емитување
звук; апарати за проекција; апарати за сечење
филм; апарати за снимање звук; аудиовизуелни
апарати за настава; видео екрани; видео касети;
видео телефони; видеокамери; видеоленти;
видеорекордер;
високотонци
за
звучници;
грамофони; грамофонски игли; ДВД плеери;
диктофони; дискови (компакт дискови) [аудиовидео]; дискови за сметање; дискови за снимање
звук; екрани за проекција; електронски огласни
табли; енкодери (магнетни енкодери); засилувачи;
звучници; игли за грамофони; игли за грамофони
(апарати за менување на грамофони); кабли
(коаксијални кабли); камери (кинематографски
камери); касетофони; компакт диск плеери;
компјутери; компјутерски програми [програми]
снимени; компјутерски програми [софтвер
што може да се симнува од интернет]; лаптоп
компјутери; ласери што не се за медицинска
употреба; ленти (апарати за демагнетизирање
за магнетски ленти); ленти (ленти за снимање
звук); ленти за чистење на главите на уреди за
снимање; магнетофони; мембрани [акустика];
мерачи на фреквенција; микрофони; монитори
[компјутерски програми]; монитори [компјутерски
хардвер]; носачи на податоци (магнетни носачи
на податоци); носачи на податоци (оптички носачи
на податоци); оптички читачи на знаци; плеери
(ДВ Д плеери); предаватели [телекомуникации];
преносни снимачи на звук; приемници (аудио и
видео приемници); радија; рачки од грамофони;
слушалки; телевизиски апарати; троногалки за
камери
кл. 11 апарати за осветлување, ламби, ламби за
проектори; рефлектори
кл. 37 инсталациски услуги; компјутерски хардвер
(иснталирање, одржување и поправање на
компјутерски хардвер); монтирање и поправање
електрични апарати
кл.
38
телекомуникации;
изнајмување,
телекомуникациска опрема; информации од
областа на телекомуникациите

Trgovski marki

(591) црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36   осигурување, финансиски работи,
монетарни работи, работи врзани за недвижен
имот
(111) 19046

(151) 20/01/2012

(210) TM  2010/560

(220) 04/05/2010
(181) 04/05/2020
(450) 29/02/2012

(732) Трговско друштво за производство, трговија
и угостителство ДОНМАК увоз-извоз ДООЕЛ
Охрид
ул. Јане Сандански 36, Охрид, MK
(540)

(591) црвена, зелена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29   месо, риба, живина и дивеч, месни
преработики, конзервирано, смрзнато сушено и
варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти,
јајца, млеко и млечни производи, масла и масти
за јадење
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго,
замена за кафе; брашно и производи од жита,
леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед,
меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф;
оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз
кл. 31   земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрнести производи што не се
опфатени со другите класи, животни (живи), свежо
овошје и зеленчук, семиња, билки и природно
цвеќе, храна за животни, пивски слад

19046
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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

(540)

кл. 35   огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалаци;
привремено сместување
(111) 19047

(151) 20/01/2012

(210) TM  2010/561

(220) 04/05/2010
(181) 04/05/2020
(450) 29/02/2012

(732) Трговско друштво за производство, трговија
и угостителство ДОНМАК увоз-извоз ДООЕЛ
Охрид
ул. Јане Сандански 36, Охрид, MK
(540)

(591) црвена, зелена и бела
(551) индивидуална

(591) жолта и зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 2   производство на бои и лакови, слични
премази, печатарско масло и китови
кл. 35  продажба на големо и мало на бои и лакови
(111) 19005
(210) TM  2010/745

(151) 30/01/2012
(220) 28/06/2010
(181) 28/06/2020
(450) 29/02/2012
(732) Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија
’’АЛКАЛОИД’’ А. Д. - Скопје
бул. „ Александар Македонски” бр.12 Скопје,
MK
(540)

МАГНИФЕРТ

(510, 511)
кл. 29   месо, риба, живина и дивеч, месни
преработики, конзервирано, смрзнато сушено и
варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти,
јајца, млеко и млечни производи, масла и масти
за јадење
кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго,
замена за кафе; брашно и производи од жита,
леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед,
меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф;
оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз
кл. 31   земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрнести производи што не се
опфатени со другите класи, животни (живи), свежо
овошје и зеленчук, семиња, билки и природно
цвеќе, храна за животни, пивски слад
кл. 32   пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци
кл. 35   огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци;
привремено сместување

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 течни минерални ѓубрива
(111) 19006
(210) TM  2010/747

(151) 30/01/2012
(220) 28/06/2010
(181) 28/06/2020
(450) 29/02/2012
(732) Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија
’’АЛКАЛОИД’’ А. Д. - Скопје
бул. „ Александар Македонски” бр.12 Скопје,
MK
(540)

МАГНИЦВЕТ
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1  течни минерални ѓубрива

(111) 19045

(151) 20/01/2012

(111) 19008

(151) 30/01/2012

(210) TM  2010/622

(220) 20/05/2010

(210) TM  2010/748

(220) 28/06/2010

(181) 20/05/2020

(181) 28/06/2020

(450) 29/02/2012

(450) 29/02/2012

(732) Друштво за производство на бои и лакови
Хест Стефан Дооел увоз-извоз
ул. Перо Наков бб., Скопје, (индустриска зона
Маџари), MK

(732) Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија
’’АЛКАЛОИД’’ А. Д. - Скопје
бул. „ Александар Македонски” бр.12 Скопје,
MK

19047

Trgovski marki

Glasnik,

(540)

МАГНИХОРТАЛ
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1  течни минерални ѓубрива
(111) 19009
(210) TM  2010/749

(151) 30/01/2012
(220) 28/06/2010
(181) 28/06/2020
(450) 29/02/2012
(732) Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија
’’АЛКАЛОИД’’ А. Д. - Скопје
бул. „ Александар Македонски” бр.12 Скопје,
MK
(540)

МАГНИ ФЕР МАГ ХЕЛАТ
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 течни минерални ѓубрива
(111) 19011
(210) TM  2010/750

(151) 30/01/2012
(220) 28/06/2010
(181) 28/06/2020
(450) 29/02/2012
(732) Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија
’’АЛКАЛОИД’’ А. Д. - Скопје
бул. „ Александар Македонски” бр.12 Скопје,
MK
(540)

МАГНИ МАГ ХЕЛАТ
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 течни минерални ѓубрива
(111) 19012
(210) TM  2010/751

(151) 30/01/2012
(220) 28/06/2010
(181) 28/06/2020
(450) 29/02/2012
(732) Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија
’’АЛКАЛОИД’’ А. Д. - Скопје
бул. „ Александар Македонски” бр.12 Скопје,
MK
(540)

МАГНИ ФЕР ХЕЛАТ
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1  течни минерални ѓубрива
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(111) 19071

(151) 23/01/2012

(210) TM  2010/802

(220) 09/07/2010
(181) 09/07/2020
(450) 29/02/2012

(732) А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и
бонбони
ул.808, бр.8, 1000 Скопје, MK
(540)

(591) зелена, жолта, кафена, црвена, бела и темно
црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30   група на бонбонски производи - пенест
производ со чоколада
(111) 19257
(210) TM  2010/814

(151) 06/02/2012
(220) 14/07/2010
(181) 14/07/2020
(450) 29/02/2012
(732) Трговско радиодифузно друштво АЛСАТ-М
ДОО Скопје
бул. Крсте Мисирков/ТЦ. Мавровка/7Ла/Ц/9,
MK
(540)

RRUGA DREJT
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35   огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
кл. 38  телекомуникации
кл. 41 образовни услуги; подготвување настава;
забава; спортски и културни активности
(111) 19256
(210) TM  2010/815

(151) 06/02/2012
(220) 14/07/2010
(181) 14/07/2020
(450) 29/02/2012
(732) Трговско радиодифузно друштво АЛСАТ-М
ДОО Скопје
бул. Крсте Мисирков/ТЦ. Мавровка/7Ла/Ц/9,
MK
(540)

ПАТОТ КОН
(551) индивидуална
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(510, 511)

(551) индивидуална

кл. 35
огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи

(510, 511)
кл. 32   пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалаци, пијалаци овошје и овошни
сокови, сирупи и други препарати за производство
на пијалаци

кл. 38  телекомуникации
кл. 41   образовни услуги; подготвување настава;
забава; спортски и културни активности
(111) 19258
(210) TM  2010/817

(151) 06/02/2012
(220) 14/07/2010
(181) 14/07/2020
(450) 29/02/2012
(732) Трговско радиодифузно друштво АЛСАТ-М
ДОО Скопје
бул. Крсте Мисирков/ТЦ. Мавровка/7Ла/Ц/9,
MK
(540)

(151) 23/01/2012

(210) TM  2010/832

(220) 13/07/2010
(181) 13/07/2020
(450) 29/02/2012

(732) ЗЛАТЕВСКИ ЉУБИША
ул. Фазанерија 1, бр. 96, Гостивар, MK
(540)

(591) црна и бела

ALSAT-M

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(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. 35   огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
кл. 38  телекомуникации
кл. 41   образовни услуги; подготвување настава;
забава; спортски и културни активности
(111) 19080

(151) 23/01/2012

(210) TM  2010/825

(220) 15/07/2010
(181) 15/07/2020
(450) 29/02/2012

(732) Прилепска пиварница А.Д. Прилеп
ул. „Цане Кузманоски” бр.1, Прилеп, MK
(540)

(591) зелена, црвена, жолта, црна и бела

19258

(111) 19077

кл. 32   вода, сода вода, минерална вода и
безалкохолни пијалаци
(111) 19079
(210) TM  2010/837

(151)
(220)
(181)
(450)

23/01/2012
19/07/2010
19/07/2020
29/02/2012

(732) COMPLAN FOODS LIMITED
Heathrow Business Centre, 65 High Street,
EGHAM, Surrey TW20 9EY, GB
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

COMPLAN
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5   фармацевтеки и ветеринарни препарати:
санитарни препарати за медицинска намена;
диететски супстанции што се користат во
медицината. храна за доенчиња и инвалиди;
диететска храна, пијалаци и супстанции што
се користат во медицината; храна за бебиња;
додатоци за храна и диететски додатоци за
нутриционистичка намена; нутриционистички
адитиви за медицинска намена; нутрицнонистички
додатоци;
нутриционистички
додатоци
за
меднцинска намена; витамини и минерали;
витамински и минерални додатоци
кл. 29   месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки: конзервирано. смрзнато, сушено и
варено овошје и зеленчук; желе, џемови, компоти;
јајца. млеко и млечни производи; масла и масти за
јадење, особено нутриционистички балансирана
храна, пијалаци и додатоци; препарати за
употреба како диететски адитиви за храна и  
пијалаци за  конзумирање од луѓето

Trgovski marki

Glasnik,

(111) 19244
(210) TM  2010/862

(151) 06/02/2012
(220) 26/07/2010
(181) 26/07/2020
(450) 29/02/2012
(732) Друштво за производство, инженеринг,
консалтинг, трговија и услуги ВЕВЕ ГРОУП
ДООЕЛ Скопје
ул. „Вељко Влаховиќ” бр. 11, Зграда на
Технометал Вардар II спрат, MK
(540)

(591) црвена и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35   водење на работите, управување со
работите, канцелариски работи, бизнис проценки,
бизнис информации, бизнис истражување,
советување на бизнис работење, консултирање
(професионално бизнис советување)
кл. 42   услуги на индустриски анализи и
истражувања, советувања за заштеда на енергија
(111) 19183
(210) TM  2010/929

(151) 17/01/2012
(220) 10/08/2010
(181) 10/08/2020
(450) 29/02/2012
(732) Nine West Development Corporation
1007 Orange Street, Suite 225, Wilmington,
Delaware 19801, US
(740)        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)

BOUTIQUE 9
(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,
чадори за сонце и стапови за одење; камшици,
сарачки производи; женски чанти
кл. 25  облека, обувки и капи
кл. 35  услуги на продавници со трговија на мало
(111) 19185
(210) TM  2010/945

(732) Proizvodnja i trgovina
Travnik,
Dolac na Lasvi b.b., BA

Trgovski marki

(151) 17/01/2012
(220) 13/08/2010
(181) 13/08/2020
(450) 29/02/2012
PHARMAMED d.o.o.

19/1,
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(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
ул. „Љубљанска’’ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

HERBIFIT
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3   козметички производи, бадемов сапун,
бадемово млеко за козметика, бадемово масло,
депилатори, дезодоранси за лична употреба,
дезодорирачки сапуни, етерични масла, етерични
екстракти, хидроген за козметички потреби,
козметички средства за слабеење, козметички
креми, козметички масла, козметички производи
за нега на кожа, креми за чистење на кожата,
козметички средства за капење, сол за капење,
вода од лаванда, масло од лаванда, етерично
лимонско масло, лосион за коса, козметички
лосиони, маски за убавина, козметички масти,
медицински сапуни, тоалетно млеко, тоалетно
масло, средства за нега на нокти, сапуни за
освежување, ружино масло, сапуни, сапуни
против потење, сапуни за дезинфекција, сапуни
за дезодорирање, средства за заштита од сонце,
шампони
кл. 5 фармацевтски производи и помошни лековити
средства во облик на сируп и производи со мед;
сите видови   лековити чаеви и чајни мешавини,
лековити тревки, лековита кал, лековити корења,
фармацевтски, медицински и ветеринарни
масти, медицински чај и други медицински
препарати за слабеење, медицински тинктури,
билни капки, галенски препарати, алгициди,
антисептици, бадемово млеко за фармацевтски
потреби, бармацевтски и медицинко-хемиски
препарати, камфор, камфорно масло, хидроген
за медицински потреби, средства за лекување на
хемороиди, средства за брадавици, медицински
напивки, корачева водичка, медицински креми,
медицински купки, минерално - медицински води,
мирисни соли, рицинусово масло за медицински
потреби, фармацевтски средства за варење,
медицинско масло, билни капки против забоболка,
средства за смирување, витамински препарати
кл. 30  чаеви за немедицински потреби
(111) 19186
(210) TM  2010/949

(151)
(220)
(181)
(450)

17/01/2012
16/08/2010
16/08/2020
29/02/2012

(732) Георгиев Иван и Иван Горѓиев
ул. „Гоце Делчев” бр.12, Ново Село, Струмица,
MK and Ул.Гоце Делчев бр.12 2434 Ново Село,
Струмица, MK
(540)

ВАРУПОТЕНТ ТАБЛЕТИ
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5  фармацевтски препарати

19186
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(111) 19187
(210) TM  2010/950

(151) 17/01/2012
(220) 16/08/2010
(181) 16/08/2020
(450) 29/02/2012
(732) Георгиев Иван и Иван Ѓорѓиев
ул. „Гоце Делчев” бр.12, Ново Село, Струмица,
MK and Ул.Гоце Делчев бр.12 2434 Ново Село ,
Струмица, MK
(540)

ВАРУФЛУ РАСТВОР
(551) индивидуална
(510, 511)

и планирањети поврзано со нив
кл. 45  правни работи
(111) 19189

(151) 17/01/2012

(210) TM  2010/966

(220) 23/08/2010
(181) 23/08/2020
(450) 29/02/2012

(732) Arcor S.A.I.C.
Avda. Fulvio Pagani 487, Arroyito, Province of
Cordoba, AR
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

кл. 5  фармацевтски препарати
(111) 19201
(210) TM  2010/958

(151) 17/01/2012
(220) 18/08/2010
(181) 18/08/2020
(450) 29/02/2012
(732) Георгиев Иван и Иван Ѓорѓиев
ул. „Гоце Делчев” бр.12, Ново Село, Струмица,
MK and Ул, Гоце Делчев бр.12 2434 Ново Село,
Струмица, MK
(540)

(591) црна, бела, сива, светло сива и темно сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кафе, чај, како, шеќер, ориз, тапиока, саго,
замeна 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

ВАРУХЕМОРОИДАЛ РАСТВОР
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати
(111) 19135
(210) TM  2010/959

(151) 12/12/2011
(220) 18/08/2010
(181) 18/08/2020
(450) 29/02/2012
(732) СОЈУЗ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ВОЗАЧИ НА
МАКЕДОНИЈА
ул.Климент Охридски бр.58б, 1000 Скопје, MK
(540)

(591) сина, црвена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; канцелариска работа
кл. 36  осигурување; финансиски работи
кл. 42 научни и технолошки усллуги и истражувања

19187

(111) 19197

(151) 23/01/2012

(210) TM  2010/971

(220) 23/08/2010
(181) 23/08/2020
(450) 29/02/2012

(732) Arcor S.A.I.C.
Avda. Fulvio Pagani 487, Arroyito, Province of
Cordoba, AR
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(591) црна, бела, сива, светло сива и темно сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кафе, чај, како, шеќер, ориз, тапиока, саго,
замна 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

Trgovski marki

Glasnik,

(111) 19196

(151) 17/01/2012

(210) TM  2010/980

(220) 26/08/2010

19/1,

(450) 29/02/2012
(732) АТАНАСОВСКИ ТОНИ
БУЛ.ВИДОЕ СМИЛЕВСКИ БАТО БР.8А/2-14,
1000 СКОПЈЕ, MK
(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПJЕ  
бул. „Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8, 1000,
Скопје
(540)

АУТОНЕТ
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 услуги при продажба на големо и мало на:
возила и опрема за возила
кл. 37 поправки; инсталациски услуги
услуги;
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производи, мали метални производи, метални
цевки, каси, производи од метал, кои не се
опфатени во другите класи, руди
кл. 9 апарати и инструменти, научни, поморски,
геодетски,
фотографски,
кинематографски,
оптички, за мерење, сигнализација, контрола
(инспекција), спасување и настава, апарати и
инструменти за спроведување, вклучување,
трансформирање, акумулирање, регулирање
или контролирање на електрицитетот, апарати
за снимање, пренос и репродукција на звук или
слика, магнетски носачи на податоци, дискови
за снимање, автоматски машини и механизми
за апаратите што се активираат со монети или
жетони, регистар каси, машини за сметање и
опрема за обработка на податоци и компјутери,
апарати за гаснење пожар
кл. 17   каучук, гутаперка, гума, азбест, лискун и
производи од нив, кои не се опфатени во другите
класи, полуфабрикати од пластични материјали,
материјали за подлошки, за заптисување и за
изолација, свитливи неметални цевки
кл. 22   јажиња, канапи, мрежи шатори,
настрешници од платно, надворешни навлаки
за автомобили, едра, вреќи и торби кои не
се опфатени со другите класи, материјали за
полнење душеци (освен од гума или од пластични
материи), сурови текстилни влакнести материи

(181) 26/08/2020

кл. 39   транспортни
патувања

str. 211-302, fevruari 2012 Skopje

организирање

кл. 42  научни и технолошки услуги и истражувања
и планирања што се однесуваат на истите; услуги
за индустриски анализи и истражувања
(111) 19082

(151) 23/01/2012

(111) 19088

(151) 23/01/2012

(210) TM  2010/1010

(220) 06/09/2010

(210) TM  2010/1011

(220) 06/09/2010

(181) 06/09/2020

(181) 06/09/2020

(450) 29/02/2012

(450) 29/02/2012

(732) Друштво за трговија и услуги АУТО ГС-ФЕРАЛ
ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
ул. Лондонска бр.17, Скопје, MK

(732) Друштво за трговија и услуги АУТО ГС-ФЕРАЛ
ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
ул. Лондонска бр.17, Скопје, MK

(740) Валентина Јовановска Василева, адвокат
ул. Маршал Тито бр. 53/1 1000 Скопје

(740) Валентина Јовановска Василева, адвокат
ул. Маршал Тито бр. 53/1 1000 Скопје

(540)

(540)

(591) црна и црвена
(551) индивидуална
(591) сина и црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 4   индустриски масла и масти, мазива,
соединенија
за
собирање
прашина
со
навлажнување и врзување, горива (вклучително
и течните горива за мотори) и материи за
осветлување, свеќи и фитили за осветлување
кл. 6   обични метали и нивните легури, метални
градежни
материјали,
метални
преносни
конструкции, метални материјали за железнички
шини, жици и кабли од обичен метал, браварски

Trgovski marki

(510, 511)
кл. 4
индустриски масла и масти, мазива,
соединенија
за
собирање
прашина
со
навлажнување и врзување, горива (вклучително
и течните горива за мотори) и материи за
осветлување, свеќи и фитили за осветлување
кл. 6   обични метали и нивните легури, метални
градежни
материјали,
метални
преносни
конструкции, метални материјали за железнички
шини, жици и кабли од обичен метал, браварски
производи, мали метални производи, метални
цевки, каси, производи од метал, кои не се
опфатени во другите класи, руди

19088
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кл. 9   апарати и инструменти, научни, поморски,
геодетски,
фотографски,
кинематографски,
оптички, за мерење, сигнализација, контрола
(инспекција), спасување и настава, апарати и
инструменти за спроведување, вклучување,
трансформирање, акумулирање, регулирање
или контролирање на електрицитетот, апарати
за снимање, пренос и репродукција на звук или
слика, магнетски носачи на податоци, дискови
за снимање, автоматски машини и механизми
за апаратите што се активираат со монети или
жетони, регистар каси, машини за сметање и
опрема за обработка на податоци и компјутери,
апарати за гаснење пожар
кл. 17   каучук, гутаперка, гума, азбест, лискун и
производи од нив, кои не се опфатени во другите
класи, полуфабрикати од пластични материјали,
материјали за подлошки, за заптисување и за
изолација, свитливи неметални цевки
кл. 22   јажиња, канапи, мрежи шатори,
настрешници од платно, надворешни навлаки
за автомобили, едра, вреќи и торби кои не
се опфатени со другите класи, материјали за
полнење душеци (освен од гума или од пластични
материи), сурови текстилни влакнести материи
(111) 19127
(210) TM  2010/1018

(151) 23/01/2012
(220) 07/09/2010
(181) 07/09/2020
(450) 29/02/2012
(732) Друштво за производство, промет и услуги
ВИВАКС Ристо и други ДОО увоз-извоз Скопје
ул.„Трета Македонска бригада” бб, 1000 Скопје,
MK
(740) Адвокатско друштво ЧАКМАКОВА АДВОКАТИ
ул. 8-ма Ударна Бригада бр. 43/3, 1000 Скопје
(540)

ул.„Трета Македонска бригада” бб, 1000 Скопје,
MK
(740) Адвокатско друштво ЧАКМАКОВА АДВОКАТИ
ул. 8-ма Ударна Бригада бр. 43/3, 1000 Скопје
(540)

ВИВА ФРУТИ
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци
(111) 19105

(151) 23/01/2012

(210) TM  2010/1020

(220) 07/09/2010
(181) 07/09/2020
(450) 29/02/2012

(732) Друштво за производство, промет и услуги
ВИВАКС Ристо и други ДОО увоз-извоз Скопје
ул.„Трета Македонска бригада” бб, 1000 Скопје,
MK
(740) Адвокатско друштво ЧАКМАКОВА АДВОКАТИ
ул. 8-ма Ударна Бригада бр. 43/3, 1000 Скопје
(540)

ВИВА
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32   пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци
(111) 19075

(151) 23/01/2012

(210) TM  2010/1021

(220) 10/09/2010
(181) 10/09/2020
(450) 29/02/2012

(591) црвена, црна, зелена и бела

(732) Branko Nesic
Dobracina 5, Beograd, RS

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32   пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци
(111) 19126

(151) 23/01/2012

(210) TM  2010/1019

(220) 07/09/2010

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(181) 07/09/2020
(450) 29/02/2012
(732) Друштво за производство, промет и услуги
ВИВАКС Ристо и други ДОО увоз-извоз Скопје

19127

(591) кафена, бела и темно розова
(551) индивидуална

Trgovski marki

Glasnik,

(510, 511)
кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво)
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(111) 19254

(151) 12/01/2012

(210) TM  2010/1047

(220) 17/09/2010

кл. 35   огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи

(181) 17/09/2020

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци;

(732) M & G BRANDS, LIMITED
Ugland House, South Church Street, P.O. Box
309, George Town, GC

привремено сместување
(111) 19296

(151) 30/01/2012

(210) TM  2010/1027

(220) 14/09/2010
(181) 14/09/2020
(450) 29/02/2012

(732) Друштво за производство, трговија и услуги
ЕКС ШОП ДООЕЛ Скопје
ул.Сава Ковачевиќ бр.13 - Кисела Вода, 1000
Скопје, MK
(740) МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА ДОО
бул.”Кочо Рацин” 14, 1000, Скопје

(450) 29/02/2012

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

MC WILLIAM’S HANWOOD ESTATE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33  алкохони пијалаци (освен пиво)

(540)

(111) 19141

(151) 12/12/2011

(210) TM  2010/1058

(220) 13/09/2010
(181) 13/09/2020
(450) 29/02/2012

(591) црна, бела и црвена

(732) Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија
’’АЛКАЛОИД’’ АД - Скопје
бул. „ Александар Македонски” бр. 12, 1000
Скопје, MK

(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

(540)

кл. 24  текстил и текстилни производи
кл. 25  облека, обувки и капи
(111) 19145

(151) 23/01/2012

(210) TM  2010/1033

(220) 14/09/2010
(181) 14/09/2020
(450) 29/02/2012

(732) Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија
’’АЛКАЛОИД’’ А. Д. - Скопје, Ц.О.
бул. „ Александар Македонски” бр.12 Скопје,
MK
(540)

(591) сина, жолта и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3  тоалетен сапун
кл. 5  средства за дезинфекција со антибактериско
дејство
(111) 19140

(151) 12/12/2011

(210) TM  2010/1059

(220) 13/09/2010
(181) 13/09/2020
(450) 29/02/2012

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

(732) Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија
’’АЛКАЛОИД’’ АД - Скопје
бул. „ Александар Македонски” бр. 12, 1000
Скопје, MK

кл. 3  влажни шамичиња
кл. 5  средства за дезинфекција со антибактериско
дејство

Trgovski marki

19140
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(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 3 течен сапун за раце
кл. 5 средства за дезинфекција со антибактериско
дејство
(111) 19068

(151) 12/12/2011

(210) TM  2010/1071

(220) 24/09/2010
(181) 24/09/2020

(591) -сина, жолта и бела

(450) 29/02/2012
(732) Заштитно друштво за производство, трговија и
услуги ПАНОРАМА ДООЕЛ Охрид
ул. 15 Корпус бб, 6000 Охрид, MK

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 гел за раце
кл. 5 средства за дезинфекција, антисептик
(111) 19139

(151) 12/12/2011

(210) TM  2010/1060

(220) 13/09/2010

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје
(540)

(181) 13/09/2020
(450) 29/02/2012
(732) Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија
’’АЛКАЛОИД’’ АД - Скопје
бул. „ Александар Македонски” бр. 12, 1000
Скопје, MK
(540)

(591) зелена, бела, виолетова и кафена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 31  семиња (ленено семе)
кл. 35   огласување; водење на работење;
управување со работи; услуги при трговија на
големо и мало и увоз извоз со семиња (ленено
семе)

(591) сина, жолта, бела и црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3   влажни шамичиња

(111) 19064

(151) 12/12/2011

(210) TM  2010/1072

(220) 24/09/2010
(181) 24/09/2020

кл. 5 средства за дезинфекција, антибактериски
(111) 19138

(151) 12/12/2011

(210) TM  2010/1061

(220) 13/09/2010
(181) 13/09/2020
(450) 29/02/2012

(732) Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија
’’АЛКАЛОИД’’ АД - Скопје
бул. „ Александар Македонски” бр. 12, 1000
Скопје, MK

(450) 29/02/2012
(732) Заштитно друштво за производство, трговија
и услуги ПАНОРАМА ДООЕЛ Охрид
ул. 15 Корпус бб, 6000 Охрид, MK
(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје
(540)

(540)

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

19139

кл. 31  семиња (сончоглед лупен)

Trgovski marki

Glasnik,

кл. 35   огласување; водење на работење;
управување со работи; услуги при трговија на
големо и мало и увоз-извоз со семиња (сончоглед
лупен)
(111) 19067
(210) TM  2010/1073

(151) 12/12/2011
(220) 24/09/2010
(181) 24/09/2020
(450) 29/02/2012
(732) Заштитно друштво за производство, трговија
и услуги ПАНОРАМА ДООЕЛ Охрид
ул. 15 Корпус бб, 6000 Охрид, MK
(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје
(540)
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(111) 19063

(151) 12/12/2011

(210) TM  2010/1075

(220) 24/09/2010
(181) 24/09/2020
(450) 29/02/2012

(732) Заштитно друштво за производство, трговија
и услуги ПАНОРАМА ДООЕЛ Охрид
ул. 15 Корпус бб, 6000 Охрид, MK
(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје
(540)

(591) зелена, бела, црна, портокалова и жолта
(551) индивидуална
(591) зелена, бела, црвена, црна и портокалова

(510, 511)

(551) индивидуална

кл. 29  сушено овшје

(510, 511)

кл. 35   огласување; водење на работење;
управување со работи; услуги при трговија на
големо и мало и увозизвоз со сушено овошје

кл. 31  семиња (семе од тиква)
кл. 35   огласување; водење на работење;
управување со работи; услуги при трговија на
големо и мало и увоз извоз со семиња (семе од
тиква)
(111) 19062
(210) TM  2010/1074

(151) 12/12/2011
(220) 24/09/2010
(181) 24/09/2020
(450) 29/02/2012
(732) Заштитно друштво за производство, трговија
и услуги ПАНОРАМА ДООЕЛ Охрид
ул. 15 Корпус бб, 6000 Охрид, MK
(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје
(540)

(111) 19066

(151) 12/12/2011

(210) TM  2010/1076

(220) 24/09/2010
(181) 24/09/2020
(450) 29/02/2012

(732) Заштитно друштво за производство, трговија
и услуги ПАНОРАМА ДООЕЛ Охрид
ул. 15 Корпус бб, 6000 Охрид, MK
(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје
(540)

(591) зелена, бела, црна, портокалова и жолта
(591) зелена, бела, црна, црвена и портокалова

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)
кл. 29  сушено овошје
кл. 35   огласување; водење на работење;
управување со работи; услуги при трговија на
големо и мало и увоз извоз со сушено овошје  

Trgovski marki

кл. 29  сушено овшје
кл. 35
огласување; водење на работење;
управување со работи; услуги при трговија на
големо и мало и увозизвоз со сушено овошје

19066
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(111) 19069

(151) 12/12/2011

(111) 19114

(151) 20/01/2012

(210) TM  2010/1077

(220) 24/09/2010

(210) TM  2010/1080

(220) 24/09/2010

(181) 24/09/2020

(181) 24/09/2020

(450) 29/02/2012

(450) 29/02/2012

(732) Заштитно друштво за производство, трговија
и услуги ПАНОРАМА ДООЕЛ Охрид
ул. 15 Корпус бб, 6000 Охрид, MK

(732) Заштитно друштво за производство, трговија
и услуги ПАНОРАМА ДООЕЛ Охрид
ул. 15 Корпус бб, 6000 Охрид, MK

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје

(540)

(540)

(591) зелена, бела, црна, кафена и портокалова
(551) индивидуална

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

(510, 511)

кл. 29 путер (путер од кикиритки)

кл. 29  сушено овшје
кл. 35   огласување; водење на работење;
управување со работи; услуги при трговија на
големо и мало и увозизвоз со сушено овошје
(111) 19065

(151) 12/12/2011

(210) TM  2010/1079

(220) 24/09/2010
(181) 24/09/2020
(450) 29/02/2012

(732) Заштитно друштво за производство, трговија
и услуги ПАНОРАМА ДООЕЛ Охрид
ул. 15 Корпус бб, 6000 Охрид, MK
(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со
путер од кикиритки)
(111) 19019

(151) 20/01/2012

(210) TM  2010/1109

(220) 07/10/2010
(181) 07/10/2020
(450) 29/02/2012

(732) Индустрија за млеко, млечни производи и
сокови АД „МЛЕКАРА БИТОЛА”,
ул. Долнооризарски пат бб, 7 000 Битола , MK
(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје
(540)

(540)

(591) бела, зелена, црна и кафена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 кокосов орев, сушен
кл. 35   огласување; водење на работење;
управување со работи; услуги при трговија на
големо и мало увоз извоз со коксов орев-сушен

19069

(591) црвена, бела, светло сина и жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29  млеко и млечни производи (jогурт)
кл. 35  услуги при продажба на големо и мало со
јогурт

Trgovski marki

Glasnik,
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(111) 19018

(151) 20/01/2012

(111) 19007

(151) 20/01/2012

(210) TM  2010/1110

(220) 07/10/2010

(210) TM  2010/1112

(220) 07/10/2010
(181) 07/10/2020

(181) 07/10/2020
(450) 29/02/2012

(450) 29/02/2012

(732) Индустрија за млеко, млечни производи и
сокови АД „МЛЕКАРА БИТОЛА”,
ул. Долнооризарски пат бб, 7000 Битола , MK

(732) Индустрија за млеко, млечни производи и
сокови АД „МЛЕКАРА БИТОЛА”,
ул. Долнооризарски пат бб, 7000 Битола , MK

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје

(540)

(540)

(591) светло и темно зелена, бела, сина и жолта

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 29 млечен производ
кл. 35   огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи,
услуги при продажба на големо и мало и увозизвоз со млечен производ

(510, 511)
кл. 29 млечни производи (кисела павлака со
потекло од битолски регион)
кл. 35  услуги при продажба на големо и мало со
млечен производ (кисела павлака со потекло од
битолскиот регион)
(111) 19013

(151) 20/01/2012

(210) TM  2010/1111

(220) 07/10/2010
(181) 07/10/2020
(450) 29/02/2012

(732) Индустрија за млеко, млечни производи и
сокови АД „МЛЕКАРА БИТОЛА”,
ул. Долнооризарски пат бб, 7000 Битола , MK
(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје

(111) 19017

(151) 20/01/2012

(210) TM  2010/1113

(220) 07/10/2010
(181) 07/10/2020
(450) 29/02/2012

(732) Индустрија за млеко, млечни производи и
сокови АД „МЛЕКАРА БИТОЛА”,
ул. Долнооризарски пат бб, 7000 Битола , MK
(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје
(540)

(540)

(591) светло и темно зелена, бела, црвена и сина

(591) светло и темно зелена, бела, црвена и сина

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 29  млеко и млечни производи, јогурт

кл. 29 млеко и млечни производи, јогурт

кл. 35   огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи,
услуги при продажба на големо и мало и увозизвоз со млеко и млечни производи, јогурт

кл. 35   огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи,
услуги при продажба на големо и мало и увозизвоз со млеко и млечни производи, јогурт
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(111) 19004

(151) 20/01/2012

(210) TM  2010/1114

(220) 07/10/2010

кл. 35
огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи
кл. 39
транспортни
складирање стока

(181) 07/10/2020
(450) 29/02/2012
(732) Индустрија за млеко, млечни производи и
сокови АД „МЛЕКАРА БИТОЛА”,
ул. Долнооризарски пат бб, 7000 Битола , MK
(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје
(540)

услуги,

пакување

и

кл. 43  услуги на подготвување храна и пијалаци  
(111) 19266

(151) 06/02/2012

(210) TM  2010/1116

(220) 07/10/2010
(181) 07/10/2020
(450) 29/02/2012

(732) Индустрија за млеко, млечни производи и
сокови АД „МЛЕКАРА БИТОЛА”
ул. Долнооризарски пат бб, 7 000 Битола , MK
(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје
(540)

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

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 29   млечни производи, (кисела павлака со
потекло од битолскиот регион)

кл. 29  млеко и млечни производи, масла и масти
за јадење

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со
млечни производи (кисела павлака со потекло од

кл. 30  какао, сладолед
кл. 32  безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје
и овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци

битолскиот регион)
(111) 19010

(151) 20/01/2012

(210) TM  2010/1115

(220) 07/10/2010

кл. 35   огласување, водење на работење,
управуање со работи, канцелариски работи

(181) 07/10/2020

кл. 39   транспортни
складирање стока

(450) 29/02/2012
(732) Индустрија за млеко, млечни производи и
сокови АД „МЛЕКАРА БИТОЛА”,
ул. Долнооризарски пат бб, 7000 Битола , MK
(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје
(540)

услуги,

пакување

и

кл. 43 услуги на подготвување храна и пијалаци
(111) 19031

(151) 20/01/2012

(210) TM  2010/1118

(220) 08/10/2010
(181) 08/10/2020
(450) 29/02/2012

(732) Индустрија за млеко, млечни производи и
сокови АД „МЛЕКАРА БИТОЛА”,
ул. Долнооризарски пат бб, 7000 Битола , MK
(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје
(540)

(591) светло и темно жолта и зелена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 сладолед
кл. 32 безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје
и овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци

19004

(591) бела, темно и светло сина, жолта и зелена
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(510, 511)

(551) индивидуална

кл. 29
млечен производ (овчо сирење од
Кајмачкалан)

(510, 511)
кл. 29 млеко со потекло од битолски регион

кл. 35 услуги при продажба на големо со млечен
производ (овчо сирење со потекло од Кајмачкалан)

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало  со
млеко со потекло од битолскиот регион
(111) 19181

(151) 23/01/2012

(111) 19014

(151) 30/01/2012

(210) TM  2010/1119

(220) 08/10/2010

(210) TM  2010/1133

(220) 08/10/2010

(181) 08/10/2020

(181) 08/10/2020

(450) 29/02/2012

(450) 29/02/2012

(732) Индустрија за млеко, млечни производи и
сокови АД „МЛЕКАРА БИТОЛА”,
ул. Долнооризарски пат бб, 7 000 Битола , MK

(732) The North Face Apparel Corp.
3411 Silverside Road, Wilmington, DE 19810, US

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје , 1000,
Скопје
(540)

(540)

(551) индивидуална
(591) бела, темно и светло зелена и сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 млеко со потекло од битолскиот регион
кл. 35 услуги при продажба на големо и мало  на
млеко со потекло од битолскиот регион
(111) 19033

(151) 20/01/2012

(210) TM  2010/1120

(220) 08/10/2010
(181) 08/10/2020
(450) 29/02/2012

(732) Индустрија за млеко, млечни производи и
сокови АД „МЛЕКАРА БИТОЛА”,
ул. Долнооризарски пат бб, 7000 Битолa, MK
(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје
(540)

(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, имено ранци, торби и патни торби
кл. 20  мебел, огледала, рамки за слики, производи
од дрво, плута, трска, рогозина, врбови прачки,
рогови, коски, слонова коска, китови коски,
школки, килибар, седеф, морска пена и замена
на сите тие материјали, или од пластика, имено
вреќи за спиење
кл. 22   јажиња, канапи, мрежи, шатори,
настрешници од платно, надворешни навлаки
за авотмобили, едра, вреќи и торби кои не
се опфатени со другите класи, материјали за
полнење душеци (освен од гума или од пластични
материи), сурови текстилни влакнести материи,
имено шатори
кл. 25 облека, обувки и капи
(111) 19051

(151) 30/01/2012

(210) TM  2010/1142

(220) 12/10/2010
(181) 12/10/2020
(450) 29/02/2012

(732) HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS LTD
DIFC, The Gate, Level 12, Suite 27, PO Box
506807, Dubai, AE
(591) бела, темно и светло зелена и сина
(551) индивидуална
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(540)

(111) 19238

(151) 05/01/2012

(210) TM  2010/1234

(220) 09/11/2010
(181) 09/11/2020

THE HIMALAYA DRUG COMPANY

(450) 29/02/2012
(732) Димитровски Оливер
ул. Скупи 6 бр. 31/1-1, 1000 Скопје, MK

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3   козметика, вклучително козметички
препарати за слабеење, лосиони за заштита од
сонце; креми за козметичка употреба; етерични
масла, шампони и лосиони за коса

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

кл. 5   фармацевтски препарати и диететски
супстанции за медицинска употреба
кл. 30  мед и чај формулации
(111) 19112

(151) 05/12/2011

(210) TM  2010/1169

(220) 20/10/2010
(181) 20/10/2020

(551) индивидуална

(450) 29/02/2012

(510, 511)

(732) Дени Шус Груп Дооел експорт-импорт Скопје
ул. Железничка 38/1,1000 Скопје, MK
(540)

(591) темно портокалова светло сина, жолта и розова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35  услуги при продажба на мало со чевли и
кожна галантерија
(111) 19246

(151) 05/01/2012

(210) TM  2010/1219

(220) 05/11/2010
(181) 05/11/2020
(450) 29/02/2012

(732) ДПТУ МАКС увоз-извоз ДООЕЛ
ул. Климент Охридски бб, Струмица, MK
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30   брашно и производи од жито, леб,
производи од тесто, слатки и „снекс” производи

19112

(591) црна, бела и црвена

кл. 35   огласување, водење на работите,
управување со работи, канцелариски работи;
агенции за трговски информации, демонстрација
на производи, економски прогнози, изложби
(организирање на изложби) во комерцијални или
рекламни цели, изнајмување рекламен простор,
изнајмување рекламен материјал, извоз (агенции
за увоз-извоз), јавно мислење (испитување
на јавното мислење), лицитација (продажба
на
лицитација),
огласување/рекламирање,
пазар (проучување на пазарот), плакатирање/
огласување, промоција /продажба за трето
лице, пропагандни дејности, проучување на
пазарот/маркетинг,
распределба/дистрибуција/
на примероци, рекламирање по пат на радио,
рекламирање по пат на телевизија, он-лајн
рекламирање, рекламни агенции, рекламни
огласи, ширење рекламен материјал/трактати,
проспекти, печатени примероци
кл. 36  работи поврзани со недвижен имот; агенции
за внесување на побарувачката, вложување
средства, заем врз основа на залог, закуп на
недвижсен имот, згради (управување со станбени
згради), изнајмување каде што за купецот станува
сопственик на предметот на закупот/лизинг,
изнајмување станови, изнајмување земјоделска
сопственост, изнајмување деловен, простор,
недвижен имот (агенции за недвижен имот),
недвижен имот (проценка на недвижен имот),
недвижен имот (управување со недвижен имот),
исплаќање на рати, посредување, посредување во
трговија со недвижен имот, станарина (наплата на
станарина), финансиски проценки/осигурувања,
банкарски промет, имот
кл. 39   организирање на патувања; автобуски
превоз, бродски превоз, воздушен превоз,
излети (организирање излети), крстосување
(организирање крстосувања), патници (превоз на
патници), патувања (организирање на патувања),
посредување при превоз, резервации за превоз,
придружба на патници, туристички агенции,
туристички излети
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(111) 19239

(151) 05/01/2012

(210) TM  2010/1235

(220) 10/11/2010

19/1,

кл. 25 облека, обувки и капи
кл. 28   игри и играчки, производи за гимнастика
и спорт што не се опфатени со другите класи,
украси за елка

(450) 29/02/2012
(732) The Coca-Cola Company
One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, US

кл. 41 образовни услуги; подготвување настава;
забава; слортски и културни активности

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(111) 19236

(151) 05/01/2012

(210) TM  2010/1236

(220) 10/11/2010
(181) 10/11/2020

FANTA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други супстанции за
перење,
препарати
за
чистење, полирање, триење и нагризување,
сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички
производи, лосиони за коса, препарати за нега на
забите
кл. 5   фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди
кл. 11
апарати за осветлување, греење,
производство на пареа, варење (готвење),
ладење, сушење, вентилација, снабдување со
вода и за санитарни намени
кл. 14   благородни метали и нивните легури и
производите изработени од нив или преслечени
со нив, што не се опфатени со другите класи,
накит, бижутерија, скапоцени камења, часовници
и хронометриски инструменти
кл. 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 што ги користат
уметниците, сликарски четки, машини за
пишување и канцелариски прибор (освен мебел);
материјали за обука и настава (освен апарати);
пластични материјали за пакување што не се
опфатени во другите класи; печатарски букви,
клишиња
кл. 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. 21   куќни или кујнски апарати и садови за
домаќинството, чешли и сунгери, четки (освен
сликарски четки), материјали за правење четки,
производи што се користат за чистење, челична
волна, сурово и полуобработено стакло (освен
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градежно стакло), стакларија, порцелан, фајанс и
грнчарија, што не се опфатени со другите класи

(181) 10/11/2020

(540)

str. 211-302, fevruari 2012 Skopje

(450) 29/02/2012
(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)

POWERADE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3  средства за белење и други супстанции за
перење,
препарати
за
чистење, полирање, триење и нагризување,
сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички
производи, лосиони за коса, препарати за нега на
забите
кл. 5   фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди
кл. 11
апарати за осветлување, греење,
производство на пареа, варење (готвење),
ладење, сушење, вентилација, снабдување со
вода и за санитарни намени
кл. 14 благородни метали и нивните легури и
производите изработени од нив или преслечени
со нив, што не се опфатени со другите класи,
накит, бижутерија, скапоцени камења, часовници
и хронометриски инструменти
кл. 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 што ги користат
уметниците, сликарски четки, машини за
пишување и канцелариски прибор (освен мебел);
материјали за обука и настава (освен апарати);
пластични материјали за пакување што не се
опфатени во другите класи; печатарски букви,
клишиња
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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

работи, книговезнички материјал, фотографии,
канцелариски материјал, лепила за канцелариска
и куќна употреба; материјали што ги користат
уметниците, сликарски четки, машини за
пишување и канцелариски прибор (освен мебел);
материјали за обука и настава (освен апарати);
пластични материјали за пакување што не се
опфатени во другите класи; печатарски букви,
клишиња

кл. 21   куќни или кујнски апарати и садови за
домаќинството, чешли и сунгери, четки (освен
сликарски четки), материјали за правење четки,
производи што се користат за чистење, челична
волна, сурово и полуобработено стакло (освен
градежно стакло), стакларија, порцелан, фајанс и
грнчарија, што не се опфатени со другите класи

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. 28   игри и играчки, производи за гимнастика
и спорт што не се опфатени со другите класи,
украси за елка

кл. 21   куќни или кујнски апарати и садови за
домаќинството, чешли и сунгери, четки (освен
сликарски четки), материјали за правење четки,
производи кои се користат за чистење, челична
волна, сурово и полуобработено стакло (освен
градежно стакло), стакларија, порцелан, фајанс и
грнчарија, што не се опфатени со другите класи

кл. 41   образовни услуги; подготвување настава;
забава; слортски и културни активности
(111) 19237

(151) 05/01/2012

(210) TM  2010/1237

(220) 10/11/2010

кл. 25  облека, обувки и капи

(181) 10/11/2020

кл. 28   игри и играчки, производи за гимнастика
и спорт што не се опфатени со другите класи,
украси за елка

(450) 29/02/2012
(732) The Coca-Cola Company
One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, US

кл. 41   образовни услуги; подготвување настава;
забава; слортски и културни активности

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(111) 19261

(151) 06/02/2012

(540)

(210) TM  2010/1240

(220) 11/11/2010
(181) 11/11/2020

SPRITE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други супстанции за
перење,
препарати
за
чистење, полирање, триење и нагризување,
сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички
производи, лосиони за коса, препарати за нега на
забите
кл. 5   фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди
кл. 11
апарати за осветлување, греење,
производство на пареа, варење (готвење),
ладење, сушење, вентилација, снабдување со
вода и за санитарни намени
кл. 14   благородни метали и нивните легури и
производите изработени од нив или преслечени
со нив, што не се опфатени со другите класи,
накит, бижутерија, скапоцени камења, часовници
и хронометриски инструменти
кл. 16   хартија, картон и производите од нив
што не се опфатени со другите класи, печатени

19237

(450) 29/02/2012
(732) Инфопроект Компјутерс
ул. Бојмија 8 кула 4, Скопје, MK
(540)

(591) црвена и сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9   компјутери; компјутерски периферни
уреди; компјутерски оперативни програми;
компјутерски програми; компјутерски програми,
снимени; компјутерски софтвер, снимен; лаптоп
компјутери; аларми против кражба и пожар;
камери; електрични брави; домофони; читачи
за обработка на податоци; кодирани картички,
магнетни; мемориски смарт картички; компјутерски
хардвер; предаватели (телекомуникации)
кл. 38  телекомуникации
кл. 42   изработка на компјутерски програми;
инсталирање  
компјутерски
програми;
изнајмување  компјутерски програми; одржување
компјутерски
програми;
осовременување
компјутерски програми; умножување компјутерски
програми; советување за компјутерски програми;
размена на компјутерски програми и податоци;

Trgovski marki

Glasnik,

програмирање компјутерски системи; креирање
и одржување веб интернет страници; давање
простор за веб интернет страници; обезбедување
алатки за пребарување по интернет; услуги за
заштита на компјутери од вируси; обновување
на компјутерски бази на податоци; компјутерско
програмирање; конверзија на податоци од
физички на електронски податоци; изнајмување
на канцелариски машини и опрема, вклучително
и компјутери; изнајмување веб-сервери; анализа
на компјутерски системи; советување на полето
на компјутерски хардвер
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финансиски советодавни услуги кои се однесуваат
на сигурносна методологија за шифрирање на
информации за плаќање и поврзани податоци;
услуги за автентичност на купувачот и трговецот
за финансиски трансакции
(111) 19054

(151) 30/01/2012

(210) TM  2010/1249

(220) 12/11/2010
(181) 12/11/2020
(450) 29/02/2012

(732) Discover Financial Services
2500 Lake Cook Road, Riverwoods, Illinois 60015,
US

(111) 19052

(151) 30/01/2012

(210) TM  2010/1243

(220) 11/11/2010

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

(181) 11/11/2020

(540)

(450) 29/02/2012
(732) NIPPON SODA CO., LTD.
2-1, Ohtemachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JP
(740)         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. 36   финансиски услуги, имено, банкарски,
услуги за кредитни картички, услуги за дебитни
картички и трансакции на место на продажба;
финансиски советодавни услуги кои се однесуваат
на сигурносна методологија за шифрирање на
информации за плаќање и поврзани податоци;
услуги за автентичност на купувачот и трговецот
за финансиски трансакции

TRIFMINE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5   фунгициди за земјоделска и градинарска
употреба; инсектициди за земјоделска и
градинарска употреба; акарициди за земјоделска и
градинарска употреба; хербициди за земјоделска
и градинарска употреба; инсектициди за контрола
на термити; препарати за уништување штетници
(111) 19053

(151) 30/01/2012

(210) TM  2010/1248

(220) 12/11/2010
(181) 12/11/2020
(450) 29/02/2012

(732) Discover Financial Services
2500 Lake Cook Road, Riverwoods, Illinois 60015,
US

(111) 19055

(151) 30/01/2012

(210) TM  2010/1254

(220) 16/11/2010
(181) 16/11/2020
(450) 29/02/2012

(732) Diners Club International Ltd., a New York
corporation
2500 Lake Cook Road Riverwoods, IL 60015, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

PROTECTBUY
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 финансиски услуги, имено, банкарски,
услуги за кредитни картички, услуги за дебитни
картички и трансакции на место на продажба;

Trgovski marki

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36   финансиски услуги, имено, банкарски,
услуги за кредитни картички, услуги за дебитни
картички и трансакции на место на продажба;
финансиски советодавни услуги што се
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однесуваат на сигурносна методологија за
шифрирање информации за плаќање и поврзани
податоци; услуги за автентичност на купувачот и
трговецот за финансиски трансакции
(111) 19015

(151) 30/01/2012

(210) TM  2010/1257

(220) 17/11/2010
(181) 17/11/2020
(450) 29/02/2012

(732) Друштво за производство, промет и услуги
ЦУСПИС ДООЕЛ Скопје
ул.Елисие Поповски Марко бр.4, MK

(111) 19020

(151) 30/01/2012

(210) TM  2010/1260

(220) 17/11/2010
(181) 17/11/2020
(450) 29/02/2012

(732) Друштво за производство, промет и услуги
ЦУСПИС ДООЕЛ Скопје
ул.Елисие Поповски Марко бр.4, MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
ул. „Љубљанска’’ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

E-PRESCRIPTION

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
ул. „Љубљанска’’ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)

SJTOOL

кл. 35   огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи

(551) индивидуална

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања
и планирања кои се однесуваатна истите;
услуги за индустриски анализи и истражувања;
проектирање и развој на компјутерски хардвер и
софтвер

(510, 511)
кл. 35   огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
кл. 42  научни и технолошки услуги и истражувања
и планирања кои се однесуваатна истите;
услуги за индустриски анализи и истражувања;
проектирање и развој на компјутерски хардвер и
софтвер
(111) 19016

(151) 30/01/2012

(210) TM  2010/1259

(220) 17/11/2010
(181) 17/11/2020
(450) 29/02/2012

(732) Друштво за производство, промет и услуги
ЦУСПИС ДООЕЛ Скопје
ул.Елисие Поповски Марко бр.4, MK

(111) 19021

(151) 30/01/2012

(210) TM  2010/1261

(220) 17/11/2010
(181) 17/11/2020
(450) 29/02/2012

(732) Друштво за производство, промет и услуги
ЦУСПИС ДООЕЛ Скопје
ул.Елисие Поповски Марко бр.4, MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
ул. „Љубљанска’’ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

SJ.ORG

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
ул. „Љубљанска’’ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална

COMPLETE.IHIS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35   огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања
и планирања кои се однесуваатна истите;
услуги за индустриски анализи и истражувања;
проектирање и развој на компјутерски хардвер и
софтвер

19015

(510, 511)
кл. 35   огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања
и планирања кои се однесуваатна истите;
услуги за индустриски анализи и истражувања;
проектирање и развој на компјутерски хардвер и
софтвер
(111) 19022
(210) TM  2010/1262

(151) 30/01/2012
(220) 17/11/2010
(181) 17/11/2020
(450) 29/02/2012
(732) Друштво за производство, промет и услуги
ЦУСПИС ДООЕЛ Скопје
ул.Елисие Поповски Марко бр.4, MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
ул. „Љубљанска’’ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје
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кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања
и планирања кои се однесуваатна истите;
услуги за индустриски анализи и истражувања;
проектирање и развој на компјутерски хардвер и
софтвер

PUB.IHIS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35   огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
кл. 42  научни и технолошки услуги и истражувања
и планирања кои се однесуваатна истите;
услуги за индустриски анализи и истражувања;
проектирање и развој на компјутерски хардвер и
софтвер
(111) 19023
(210) TM  2010/1263

(151) 30/01/2012
(220) 17/11/2010
(181) 17/11/2020
(450) 29/02/2012
(732) Друштво за производство, промет и услуги
ЦУСПИС ДООЕЛ Скопје
ул.Елисие Поповски Марко бр.4, MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
ул. „Љубљанска’’ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

(111) 19025

(151) 30/01/2012

(210) TM  2010/1266

(220) 17/11/2010
(181) 17/11/2020
(450) 29/02/2012

(732) Diva World Pty Limited
Level 14, 71 Macquarie Street, Sydney, NSW 2000
, AU
(740)       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)

DIVA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 14 накит; скапоцени камења; благородни
метали и нивните легури и производи со
благородни метали или обложени со нив кои не
се вклучени во другите класи

SUPERJAM

кл. 26  додатоци за коса и украси за коса

(551) индивидуална

кл. 35   малопродажба, големопродажба и
франшизирање накит, скапоцени камења,
благородни метали и нивните легури и производи
со благородни метали или обложени со нив,
додатоци за коса и украси за коса

(510, 511)
кл. 35   огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања
и планирања кои се однесуваатна истите;
услуги за индустриски анализи и истражувања;
проектирање и развој на компјутерски хардвер и
софтвер
(111) 19024

(151) 30/01/2012

(210) TM  2010/1264

(220) 17/11/2010
(181) 17/11/2020
(450) 29/02/2012

(732) Друштво за производство, промет и услуги
ЦУСПИС ДООЕЛ Скопје
ул.Елисие Поповски Марко бр.4, MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
ул. „Љубљанска’’ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(111) 19026

(151) 30/01/2012

(210) TM  2010/1267

(220) 17/11/2010
(181) 17/11/2020
(450) 29/02/2012

(732) Diva World Pty Limited
Level 14, 71 Macquarie Street, Sydney, NSW 2000,
AU
(740)        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)

(540)

C.EXP
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35
огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи

Trgovski marki
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организирање  изложби и саеми за комерцијални,
рекламни или цели за вмрежување, собирање
и систематизација на информации корисни за
бизнис заедницата во компјутерски бази, собирање
и систематизација на статистички податоци,
компјутерско пребарување на информации за
други, огласување и рекламирање, огласни и
рекламни материјали, дистрибуција на огласни
и рекламни материјали, изнајмување  простор за
огласување и рекламирање, собирање вести, онлајн рекламирање и огласување на компјутерска
мрежа

(510, 511)
кл. 14   накит; скапоцени камења; благородни
метали и нивните легури и производи со
благородни метали или обложени со нив кои не
се вклучени во другите класи
кл. 26 додатоци за коса и украси за коса
кл. 35   малопродажба, големопродажба и
франшизирање накит, скапоцени камења,
благородни метали и нивните легури и производи
со благородни метали или обложени со нив,
додатоци за коса и украси за коса
(111) 19027

(151) 30/01/2012

(210) TM  2010/1268

(220) 17/11/2010

кл. 45   услуги на арбитража, консултативни
услуги за интелектуална сопственост, правни
истражувања, медијација, претприемништво,
лични и општествени услуги кои ги даваат трети
лица за задоволување на потребите на поединци

(181) 17/11/2020
(450) 29/02/2012
(732) Американска стопанска комора на Македонија
ул.Иво Лола Рибар 59А-1/15, Скопје, MK
(540)

(111) 19056

(151) 30/01/2012

(210) TM  2010/1269

(220) 18/11/2010
(181) 18/11/2020
(450) 29/02/2012

(732) Трговско друштво за производство, продажба
и сервисирање ЕЛМЕД ДОО увоз-извоз Скопје
ул.Методија Митевски бр.8/2-6, 1000 Скопје, MK
(540)
(591) сина, црвена, жолта и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16   книги, каталози, весници, списанија,
магазини, периодични списанија, прирачници,
памфлети, брошури, печатени публикации,
проспекти,
нотеси,
агенди,
канцелариски
материјали (освен мебел), производи од хартија
и од картон што не се опфатени со другите класи,
фотографии, картички, постери, календари,
печатени работи
кл. 35  бизнис вмрежување, водење директориуми
и именици со бизниси, поддршка на бизнис
заедницата, организирање бизнис здруженија,
органзирање бизнис настани, поддршка и
промоција на бизниси, поддршка и промоција
на трговска размена, бизнис анализи, бизнис
проценки, помош при раководење со бизнис,
услуги на професионално бизнис советување,
обезбедување на бизнис информации, бизнис
истражувања,
консултативни
услуги
за
раководење со бизнис, помош при комерцијалното
или
индустриското
работење,
економски
предвидувања, советувања за управување
со човечки ресурси, истражувања на пазарот,
маркетинг истражувања, услуги на споредување
цени, истражувања на јавното мислење, односи
со јавноста, пишување   текстови, објавување
текстови, изнајмување јавни материјали (по
принцип на библиотека), посредување при
претплата на весници и списанија, промовирање
продажба за други, истражување и прибирање
на
спонзорства,
промовирање
производи,
дистрибуција
на
рекламни
примероци,

19027

(591) црвена, портокалова, сина, зелена, бела и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 7  машини и машински алати, мотори и погонски
машини (освен за сувоземни возила), машински
спојници и трансмисиски елементи (освен за
сувоземни возила), земјоделски направи (не се
рачни), инкубатори за јајца
кл. 10
медицински, хируршки, забарски и
ветеринарни апарати и инструменти, вештачки
екстремитети, очи и заби, ортопедски производи,
хируршки материјали за шиење
кл. 35   огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
кл. 44 медицински услуги; ветеринарни услуги;
хигиенска нега и нега на убавината на луѓето или
животните; услуги од областа на зеллјоделството,
градинарството и шумарството
(111) 19028

(151) 30/01/2012

(210) TM  2010/1272

(220) 18/11/2010
(181) 18/11/2020
(450) 29/02/2012

(732) SHARP KABUSHIKI KAISHA also trading as
SHARP CORPORATION a corporation of Japan
22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka , JP
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768, 1000,
Скопје

Trgovski marki

Glasnik,

19/1,

str. 211-302, fevruari 2012 Skopje
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(111) 19003
(210) TM  2010/1278

(540)

(591) златна, сребрена, црна, сива и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9   телевизиски приемници, телевизиски
приемници со екран од течен кристал, DVD
рекордери, DVD плеери, уреди за наснимување
оптички дискови, плеери за оптички дискови,
дисплеј табли од течен кристал, дисплеј модули
од течен кристал, дисплеј монитори од течен
кристал, мобилни телефони, електронски речници,
уреди за читање дигитални книги, персонални
дигитални помагала (PDA), дигитални фото
рамки, дигитални фиксни камери, видео камери,
прожектори со дисплеј од течен кристал, апарати
за наснимување, пренесување или репродукција
на звук или слики во класата 9

(151) 30/01/2012
(220) 22/11/2010
(181) 22/11/2020
(450)29/02/2012ж
(732) SHARP KABUSHIKI KAISHA also trading as
SHARP CORPORATION a corporation of Japan
22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka , JP
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768, 1000,
Скопје
(540)

(591) бела, црвена, зелена, сина, жолта и сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9   ЛЦД (LCD) телевизиски приемници;
телевизиски приемници; ЛЦД (LCD) панели;
ЛЦД (LCD) модули; ЛЦД (LCD) монитори;
комбинирани ЛЦД (LCD) телевизор/монитор и
DVD плеери; уреди за наснимување оптички
дискови; плеери за оптички дискови; DVD
рекордери; DVD плеери; мобилни телефони;
електронски речници; електронски организери;
персонални
дигитални
помагала
(PDA);
електронски калкулатори;компјутери; ноутбук
(преносни) компјутери; апарати за наснимување,
пренесување или репродукција на звук и слики во
класа 9.

кл. 28   игри кои се држат во рака и кои имаат
дисплеј од течен кристал
(111) 19029

(151) 30/01/2012

(210) TM  2010/1277

(220) 22/11/2010
(181) 22/11/2020
(450) 29/02/2012

(732) SHARP KABUSHIKI KAISHA also trading as
SHARP CORPORATION a corporation of Japan
22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka , JP
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768, 1000,
Скопје
(540)

QUATTRON
(551) индивидуална

(111) 19030

(151) 30/01/2012

(210) TM  2010/1279

(220) 22/11/2010
(181) 22/11/2020
(450) 29/02/2012

(732) ВИЗБА ВАЛАНДОВО
ул. Никола Карев 6 Валандово, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје , 1000,
Скопје
(540)

(510, 511)
кл. 9   ЛЦД (LCD) телевизиски приемници;
телевизиски приемници; ЛЦД (LCD) панели; ЛЦД
(LCD) модули; ЛЦД (LCD) монитори; комбинирани
ЛЦД (LCD) телевизор/монитор и DVD плеери;
уреди за наснимување на оптички дискови;
плеери за оптички дискови; DVD рекордери; DVD
плеери; мобилни телефони; електронски речници;
електронски организери; персонални дигитални
помагала (PDA); електронски калкулатори;
компјутери; ноутбук (преносни) компјутери;
апарати за наснимување, пренесување или
репродукција на звук и слики во класата 9.

(591) бела, црна, темно црвена, златна и жолта
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33  вино

Trgovski marki
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(111) 19032

(151) 30/01/2012

(210) TM  2010/1280

(220) 22/11/2010

(540)

(181) 22/11/2020
(450) 29/02/2012
(732) ВИЗБА ВАЛАНДОВО
ул. Никола Карев 6 Валандово, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје , 1000,
Скопје

(591) црна, бела, светло сина, сина, темно сина

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35
трговија на големо со компјутери,
компјутерска опрема и софтвер
(111) 19074

(151) 23/01/2012

(210) TM  2010/1317

(220) 25/11/2010
(181) 25/11/2020
(450) 29/02/2012

(591) зелена, црна, бела и златна
(554) тродимензионална
(551) индивидуална

(732) Друштво
за
производство
„ПОФИКС” ДОО
ул. Деребој бб, 1200 Тетово, MK

и

трговија

(540)

(510, 511)
кл. 33 вино
(111) 19262
(210) TM  2010/1286

(151) 06/02/2012
(220) 22/11/2010
(181) 22/11/2020
(450) 29/02/2012
(732) Друштво за производство и трговија Фор
Лејди ДООЕЛ
ул. 19 ББ, Илинден, Скопје, MK
(740) Лазаревска Сања Фор Лејди ДООЕЛ  
ул. Даме Груев 5, 1000 Скопје
(540)

(591) виолетова и розова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25  хулахопки
кл. 35  услуги при продажба на мало и големо со
хулахопки
(111) 19251
(210) TM  2010/1287

(151) 09/01/2012
(220) 22/11/2010
(181) 22/11/2020
(450) 29/02/2012
(732) Т.Д.К. КОМПЈУТЕРИ ДООЕЛ Скопје
ул. Иван Милутиновиќ бр. 34, Скопје, MK

19032

(591) зелена, жолта и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1   хемиски производи за индустријата,
науката, фотографиите, како и за земјоделието,
градинарството и шумарството, сурови вештачки
смоли, сурови пластични материи, вештачки
ѓубриња, смеши за гаснење пожар, препарати за
калење и заварување метали, хемиски производи
за конзервирање прехранбени производи,
материи за штавење, адхезиви (лепливи материи)
наменети за индустријата
кл. 2 бои, фирнајзи, лакови, средства за заштита
од ’рѓа и гниење на дрвото, материи за боење,
средства за нагризување, сурови природни
смоли, метали во листови и во прав за сликарите,
декоратерите, печатарите и уметниците
кл. 17 каучук, гутаперка, гума, азбест, лискун и
производи од нив, кои не се опфатени во другите
класи, полуфабрикати од пластични материјали,
материјали за подлошки, за затнување   и за
изолација, свитливи неметални цевки
кл. 19   неметални градежни материјали, цврсти
неметални цевки за градба, асфалт, црна смола
и битумен, неметални преносни конструкции,
споменици што не се од метал
кл. 35   огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
кл. 37   градежни
инсталациски услуги

конструкции;

поправки;

Trgovski marki

Glasnik,

(111) 19072

(151) 20/01/2012

(210) TM  2010/1318

(220) 25/11/2010

19/1,

кл. 37   градежни
инсталациски услуги

(450) 29/02/2012
и

трговија
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и битумен, неметални преносни конструкции,
споменици што не се од метал

(181) 25/11/2020
(732) Друштво
за
производство
„ПОФИКС” ДОО
ул. Деребој бб, 1200 Тетово, MK

str. 211-302, fevruari 2012 Skopje

конструкции;

поправки;

(111) 19073

(151) 20/01/2012

(210) TM  2010/1320

(220) 25/11/2010
(181) 25/11/2020

(540)

(450) 29/02/2012

        

(732) Друштво за производство и трговија „ПОФИКС”
ДОО
ул. Деребој бб, 1200 Тетово, MK
(540)

(591) зелена и бела
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 17   каучук, гутаперка, гума, азбест, лискун и
производи од нив, кои не се опфатени во другите
класи, полуфабрикати од пластични материјали,
материјали за подлошки, за затнување и за
изолација, свитливи неметални цевки

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 17   каучук, гутаперка, гума, азбест, лискун и
производи од нив, кои не се опфатени во другите
класи, полуфабрикати од пластични материјали,
материјали за подлошки, за затнување и за
изолација, свитливи неметални цевки

кл. 19   неметални градежни материјали, цврсти
неметални цевки за градба, асфалт, црна смола
и битумен, неметални преносни конструкции,
споменици што не се од метал
кл. 37   градежни
инсталациски услуги

конструкции;

поправки;

(111) 19076

(151) 23/01/2012

(210) TM  2010/1319

(220) 25/11/2010
(181) 25/11/2020
(450) 29/02/2012

(732) Друштво
за
производство
„ПОФИКС” ДОО
ул. Деребој бб, 1200 Тетово, MK

и

кл. 19   неметални градежни материјали, цврсти
неметални цевки за градба, асфалт, црна смола
и битумен, неметални преносни конструкции,
споменици што не се од метал

трговија

(540)

POFLEX

кл. 37   градежни
инсталациски услуги

конструкции;

поправки;

(111) 19090

(151) 18/01/2012

(210) TM  2010/1321

(220) 25/11/2010
(181) 25/11/2020
(450) 29/02/2012

(732) Друштво
за
производство
„ПОФИКС” ДОО
ул.Деребој бб, 1200 Тетово, MK

и

трговија

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1
хемиски производи за индустријата,
науката, фотографиите, како и за земјоделието,
градинарството и шумарството, сурови вештачки
смоли сурови пластични материи, вештачки
ѓубриња, смеши за гаснење пожар’ препарати за
калење и заварување метали, хемиски производи
за конзервирање прехранбени производи,
материи за штавење, адхезиви (лепливи материи)
наменети за индустријата
кл. 19   неметални градежни материјали, цврсти
неметални цевки за градба, асфалт, црна смола

Trgovski marki

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1   хемиски производи за индустријата,
науката, фотографиите, како и за земјоделието,
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градинарството и шумарството, сурови вештачки
смоли сурови пластични материи, вештачки
ѓубриња, смеши за гаснење пожар’ препарати за
калење и заварување метали, хемиски производи
за конзервирање прехранбени производи,
материи за штавење, адхезиви (лепливи материи)
наменети за индустријата
кл. 19   неметални градежни материјали, цврсти
неметални цевки за градба, асфалт, црна смола
и битумен, неметални преносни конструкции,
споменици што не се од метал
кл. 37   градежни
инсталациски услуги

конструкции;

поправки;

материјали за подлошки, за затнување и за
изолација, свитливи неметални цевки
кл. 19   неметални градежни материјали, цврсти
неметални цевки за градба, асфалт, црна смола
и битумен, неметални преносни конструкции,
споменици што не се од метал
кл. 37   градежни
инсталациски услуги

конструкции;

поправки;

(111) 19092

(151) 17/01/2012

(210) TM  2010/1324

(220) 25/11/2010
(181) 25/11/2020
(450) 29/02/2012

(111) 19089

(151) 18/01/2012

(210) TM  2010/1322

(220) 25/11/2010
(181) 25/11/2020
(450) 29/02/2012

(732) Друштво
за
производство
„ПОФИКС” ДОО
ул.Деребој бб, 1200 Тетово, MK

и

(732) Друштво
за
производство
„ПОФИКС” ДОО
ул.Деребој бб, 1200 Тетово, MK

трговија

(540)

трговија

(540)

и

POFIKOL
(551) индивидуална
(510, 511)

POFIX STRIKOL

кл. 1
хемиски производи за индустријата,
науката, фотографиите, како и за земјоделието,
градинарството и шумарството, сурови вештачки
смоли сурови пластични материи, вештачки
ѓубриња, смеши за гаснење пожар’ препарати за
калење и заварување метали, хемиски производи
за конзервирање прехранбени производи,
материи за штавење, адхезиви (лепливи материи)
наменети за индустријата

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 19   неметални градежни материјали, цврсти
неметални цевки за градба, асфалт, црна смола
и битумен, неметални преносни конструкции,
споменици што не се од метал
кл. 37   градежни
инсталациски услуги

конструкции;

кл. 19   неметални градежни материјали, цврсти
неметални цевки за градба, асфалт, црна смола
и битумен, неметални преносни конструкции,
споменици што не се од метал

поправки;

(111) 19091

(151) 18/01/2012

(210) TM  2010/1323

(220) 25/11/2010

кл. 37   градежни
инсталациски услуги

(181) 25/11/2020
(450) 29/02/2012
(732) Друштво
за
производство
„ПОФИКС” ДОО
ул.Деребој бб, 1200 Тетово, MK

и

трговија

(540)

конструкции;

поправки;

(111) 19093

(151) 17/01/2012

(210) TM  2010/1327

(220) 25/11/2010
(181) 25/11/2020
(450) 29/02/2012

(732) Друштво
за
производство
„ПОФИКС” ДОО
ул.Деребој бб, 1200 Тетово, MK

и

трговија

(540)

POCOLOR
(551) индивидуална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 17   каучук, гутаперка, гума, азбест, лискун и
производи од нив, кои не се опфатени во другите
класи, полуфабрикати од пластични материјали,
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(510, 511)
кл. 2 бои, фирнајзи, лакови, средства за заштита
од ’рѓа и гниење на дрвото, материи за боење,
средства за нагризување, сурови природни
смоли, метали во листови и во прав за сликарите,
декоратерите, печатарите и уметниците

Trgovski marki

Glasnik,

кл. 19   неметални градежни материјали, цврсти
неметални цевки за градба, асфалт, црна смола
и битумен, неметални преносни конструкции,
споменици што не се од метал
кл. 37   градежни
инсталациски услуги

конструкции;

поправки;

(111) 19094

(151) 18/01/2012

(210) TM  2010/1328

(220) 25/11/2010

19/1,
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(111) 19096

(151) 18/01/2012

(210) TM  2010/1330

(220) 25/11/2010
(181) 25/11/2020
(450) 29/02/2012

(732) Друштво
за
производство
„ПОФИКС” ДОО
ул.Деребој бб, 1200 Тетово, MK

трговија
(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

кл. 17   каучук, гутаперка, гума, азбест, лискун и
производи од нив, кои не се опфатени во другите
класи, полуфабрикати од пластични материјали,
материјали за подлошки, за затнување и за
изолација, свитливи неметални цевки

POABRIB
(551) индивидуална

кл. 19   неметални градежни материјали, цврсти
неметални цевки за градба, асфалт, црна смола
и битумен, неметални преносни конструкции,
споменици што не се од метал

(510, 511)
кл. 2 бои, фирнајзи, лакови, средства за заштита
од ’рѓа и гниење на дрвото, материи за боење,
средства за нагризување, сурови природни
смоли, метали во листови и во прав за сликарите,
декоратерите, печатарите и уметниците
кл. 19   неметални градежни материјали, цврсти
неметални цевки за градба, асфалт, црна смола
и битумен, неметални преносни конструкции,
споменици што не се од метал
кл. 37   градежни
инсталациски услуги

трговија

POFIX 75 LIGHT

(450) 29/02/2012
и

и

(540)

(181) 25/11/2020
(732) Друштво
за
производство
„ПОФИКС” ДОО
ул.Деребој бб, 1200 Тетово, MK
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конструкции;

поправки;

(111) 19095

(151) 18/01/2012

(210) TM  2010/1329

(220) 25/11/2010
(181) 25/11/2020
(450) 29/02/2012

(732) Друштво
за
производство
„ПОФИКС” ДОО
ул.Деребој бб, 1200 Тетово, MK

и

трговија

кл. 37   градежни
инсталациски услуги

конструкции;

поправки;

(111) 19087

(151) 23/01/2012

(210) TM  2010/1336

(220) 26/11/2010
(181) 26/11/2020
(450) 29/02/2012

(300) 10/3741952  28/05/2010  FR
(732) EDENRED
166-180 Boulevard Gabriel Peri, 92210 Malakoff,
FR
(740)          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)

(540)

POPUTZGRUND
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 2 бои, фирнајзи, лакови, средства за заштита
од ’рѓа и гниење на дрвото, материи за боење,
средства за нагризување, сурови природни
смоли, метали во листови и во прав за сликарите,
декоратерите, печатарите и уметниците
кл. 19   неметални градежни материјали, цврсти
неметални цевки за градба, асфалт, црна смола
и битумен, неметални преносни конструкции,
споменици што не се од метал
кл. 37   градежни
инсталациски услуги

Trgovski marki

конструкции;

поправки;

(591) црвена и сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9   магнетни кодирани, оптички или со
интегрирано коло картички (смарт картички), со
или без контакт (радиофреквенциски, инфрацрвени или други), за еднократна употреба или
со полнење, употреблив при-пејд или пост-пејд,
кој може да содржи едно или повеќе електронски
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портфолија, важи за сите видови на видови
на апликации и особено физичка контрола на
пристап, контрола на пристапот до компјутерските
системи, контрола на лојалните картички, софтвер
за обработка комерцијален налог (купување);
софтвер за обработка на податоци, софтвер
за креирање на база на податоци, управување,
ажурирање и употреба, софтвер за обезбедување
на пристап до услуги на електронски пораки,
софтвер за обезбедување на пристап до компјутер
или мрежа за пренос на податоци, особено
светска комуникациска мрежа (како на пример
Интернет) или мрежа за приватен или ограничен
пристап (на пример, Интранет); компјутерски
сервери, компјутерски, телематски и телефонски
приклучоци, особено за светски комуникациски
мрежи (како на пример Интернет) или мрежи
за приватен или ограничен пристап (како на
пример Интранет); компјутерски периферни
уреди, вклучувајќи компјутерски екрани, модеми;
конектори за комуникациски мрежи, особено
компјутер на телефон ; апарати за пренесување
и примање на комуникации, интерактивни
компјутерски уреди, компјутерски мрежи, особено
локални компјутерски мрежи, имено опрема за
обработка на податоци, компјутерски софтвер
(снимен); електронски изданија кои може да се
префрлаат (downloadable)
кл. 16 печатени материјали, вклучувајќи магазини,
весници, проспекти, прирачници (водич), брошури,
токени, картичи, карти, купони, канцелариски
материјал и канцелариски реквизити (освен
мебел)
кл.
35  
менаџмент
(сметководство,
администрација),
анализа,
обработка
на
дематеријализирана
и
сигурна
трговска
информација која се однесува на областите
од хотелската индустрија, ресторани (храна),
трговија, бизнис и финанси; администрација на
комерцијални нарачки (купување); управување
со бизнисот, трговска администрација; услуги
на трговската администрација за придобивање
на стоки или услуги со помош на електронски
картички, купони, ваучери или токени; совети,
консултации,
информации,
експертиза
во
организирање и управување со бизнисот, услуги
за бизнис информации во врска со ширење и
користење на при-пејд картички, гифт картички
и други ваучери за плаќање; управување со
сметките на клиентот вклучувајќи информации
поврзани со при-пејд картички, гифт картички
и други ваучери за плаќање; административни
совети за организација за шеми на штедење
внатре во компанијата; студии и истражувања
на пазарот; бизнис истражувања; економски
предвидувања; собирање (особено компилација)
и систематизација на податоци во централни
датотеки, особено во компјутерска база на
податоци; книговодство и проследување на
фактури; пишување и влез на административна
и комерцијална кореспонденција, подготвување и
проверка на извештајот на сметките, изготвување
на даночни, сметководствени декларации и
документи од претпријатието; сметководствени
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анализи, особено анализи на производствени
и трговски трошоци; статистички информации
и истражувања, рекламирање, вклучувајќи
рекламирање во електронските и компјутерските
медиуми, дистрибуција на примероци и проспекти
вклучително преку електронски и компјутерски
комуникациски мрежи; изнајмување на рекламен
простор, вклучително и електронски и компјутерски
медиуми; организација на градењето на дејствија
за комерцијална лојалноста на клиентите; услуги
за унапредување на продажбата; изнајмување и
дистрибуција на рекламен материјал (памфлети,
проспекги, мостри и печатени материјали)
[рекламирање преку директна пошта], реклама и
ажурирање на рекламен материјал, вклучувајќи и
преку електронски и компјутерски комуникациски
мрежи; односи со јавност; организација на
изложби и саеми за комерцијални или рекламни
цели, вклучително и преку електронски и
компјутерски медиуми; селекција и регрутација на
кадри за други, вклучително и преку електронски
и компјутерски комуникациски мрежи; бизнис
проценки; аранжман на комерцијални контакти
(совети и потрага по партнери во бизнис сферата;
административна и комерцијална организација
на односи) помеѓу професионалните купувачи и
продавачи на нова и половна опрема или помеѓу
клиентите и давателот на услуги; совети, анализи
и експертиза во проценка на административните
средства потребни за управување со трговски
налози (купување), обезбедување на храна,
прехранбени производи и домашни услуги;
регрутирање и менаџирање на агенција и
приверемено вработените; студии, истражување
и консултации кои се однесуваат на проценка и
подобрување на работните услови на вработените
(ревизија на бизнис организација)
кл. 36   издавање, компензација, надомест на
ваучери, билети, купони, картички, при-пејд
или дебитна-кредитни картички или некој друг
начин на плаќање особено преку компјутерска
мрежа, овозможувајќи огранизација на плаќање
за набавката на храна и прехрамбени производи
и било кој друг производ или услуга; услуги
на кредитна картичка и лојална картичка;
управување со финансиските предности кои
се однесуваат на употребата на лојалната
картичка, услуги на лојалната картичка (освен
за пропагандни цели) дозволувајќи им на овие
предности да бидат капитализиран; осигурителни,
финансиски и монетарни прашања, совети,
консултации, информации и експертиза во
финансиската сфера, факторинг, управување со
готовински тек (за другите), наплата на долгови,
електронски трансфер на средства, финансиски
услуги за придобивање на стоки или услуги преку
електронски картички, купони, ваучери или токени;
управување со куќа апартман и со недвижности;
изнајмувањето на станови и на недвижности;
заеднички фондови и капитални инвестиции;
управување со заеднички фондови, уредување
и управување со портфолија на финансиски
камати, финансиски операции кои се однесуваат
на поставување и управување на шеми штеди-

Trgovski marki

Glasnik,

19/1,

кл. 10   медицинска,
инструменти

додека-заработуваш (save-as-you-earn); совети
за поставувањето и управувањето со шемите на
штедење внатре во компанијата
кл. 43   хотелски, ресторантски услуги (храна);
угостителство (храна и пијалоци) и услуги за
домашно готвење; услуги за резервација во хотел
и пансион, информациски услуги во хотели и
ресторантски простор (храна); градинки, дневни
градинки, детски јасли
(111) 19085

(151) 18/01/2012

(210) TM  2010/1337

(220) 26/11/2010
(181) 26/11/2020
(450) 29/02/2012

(732) Приватна здравствена установа - поликлиника
со ординации од примарната здравствена
заштита и биохемиска лабораторија МЕДИКА
Скопје
ул.Влае бр.87, MK
(740) АНДОНОСКИ  МИТКО, адвокат
Бул.Кочо Рацин бр 30/2-2, 1000, Скопје
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хируршка
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забарска

кл. 44  медицински услуги, хигиенска нега и нега
на убавината на луѓето
(111) 19188

(151) 17/01/2012

(210) TM  2010/1348

(220) 30/11/2010
(181) 30/11/2020
(450) 29/02/2012

(732) HYUNDAI MOBIS CO., LTD
ING Tower, 679-4, Yeoksam-1-dong, Gangnamgu, Seoul 135-977, KR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 9  аудио-видео приемник; аудио појачувачи за
возила; аудио звучници за возила; аудио читач
на дискови за возила; радио приемник за возила;
сателитски навигационен систем; навигациони
апарати за возила; комуникациски апарати за
возила; електрични аудио и визуелни апарати
и инструменти; компјутерски софтвер; снимен
електронски медиум (музички)

(591) жолта и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5  фармацевтски препарати
кл. 10
медицинска,
инструменти

хируршка

забарска

кл. 44  медицински услуги, хигиенска нега и нега
на убавината на луѓето
(111) 19070

(151) 18/01/2012

(210) TM  2010/1338

(220) 26/11/2010
(181) 26/11/2020
(450) 29/02/2012

(732) Приватна здравствена установа - поликлиника
со ординации од примарната здравствена
заштита и биохемиска лабораторија МЕДИКА
Скопје
ул.Влае бр.87, MK

(111) 19142

(151) 12/12/2011

(210) TM  2010/1366

(220) 02/12/2010
(181) 02/12/2020
(450) 29/02/2012

(732) Друштво за производство, градежништво,
туризам, трговија на големо и мало и услуги
ЛЕННИ КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
ул. Кумановска 6Б, 1000 Скопје, MK
(740) Ацо Манев
ул. Кумановска 6Б, 1000 Скопје
(540)

(740) АНДОНОСКИ  МИТКО, адвокат
Бул.Кочо Рацин бр 30/2-2, 1000, Скопје
(540)
(591) портокалова, сина и црна
(551) индивидуална
(591) жолта, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5  фармацевтски препарати

Trgovski marki

(510, 511)
кл. 35   рекламирање, водење на работи,
управување со работата, канцелариско работење
кл. 39   транспортни
патувања

услуги,

организирање
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(111) 19058
(210) TM  2010/1368

(151) 20/01/2012
(220) 03/12/2010
(181) 03/12/2020
(450) 29/02/2012
(732) Друштво за производство, промет и услуги
ПАНТО ГРУП ДООЕЛ експорт-импорт
ул. Анкарска бр. 23/2, Скопје, MK
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35   услуги при продажба на месо и месни
преработки
(111) 19057
(210) TM  2010/1369

(151) 20/01/2012
(220) 03/12/2010
(181) 03/12/2020
(450) 29/02/2012
(732) Друштво за производство трговија и маркетинг
ФОКАС ДООЕЛ
ул. Благоја Паровиќ бр. 9-1/15, Скопје, MK
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 20 мебел, огледала, рамки за слики; производи
од дрво, плута, трска, рогозина, врбови прачки,
рогови, коски, слонова коска, китови коски,
школки, килибар, седеф, морска пена и замена на
сите тие материјали или од пластика
кл. 37   градежни конструкции; поправки;
инсталациски услуги
кл. 42 научни и технолошки услуги, истражувања
и планирања што се однесуваат на истите:
услуги за индустрискаи анализи и истражувања;
проектирање и развој на компјутерски хардвер и
софтвер
(111) 19247
(210) TM  2010/1395

(151) 05/01/2012
(220) 10/12/2010
(181) 10/12/2020
(450) 29/02/2012
(732) Jones Investment Co. Inc. (Delaware corporation)
1007 Orange Street, Suite 225 Wilmington,
Delaware 19801, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

AK ANNE KLEIN
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 18   кожа и имитација на кожа и производи
направени од овие материјали што не се
опфатени со другите класи; кожа од животни,
обработена кожа; куфери и патни торби; чадори
за дожд, чадори за сонце и стапови за одење;
камшици, узди и сарачки производи; имено рачни
торби и мали кожни производи
кл. 25 облека; обувки; капи; имено колани, блузи,
поткошули, капути, чевли, чизми, сандали, влечки,
ракавици, палта, облека за нозете (и проѕирни и
секојдневни), боксерски ракавици, панталони,
шалови, кошули, здолништа, шамии, пиџами,
чорапи, облека за капење и елечиња
кл. 35 услуги на малопродажба на накит, очила,
рачни торби, облека и обувки

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 44   услуги на хигиенска нега и нега на
убавината на луѓето
(111) 19284

(151) 06/02/2012

(210) TM  2010/1373

(220) 03/12/2010
(181) 03/12/2020
(450) 29/02/2012

(732) Друштво за проектирање, инженеринг и
градежништво ДСЦ-ДИЗАЈН, Звонко ДООЕЛ
увоз-извоз Скопје
ул. 29-ти Ноември бр. 6-2, Скопје, M
(540)

(111) 19249

(151) 06/01/2012

(210) TM  2010/1410

(220) 14/12/2010
(181) 14/12/2020
(450) 29/02/2012

(732) КАУНТ ДООЕЛ
ул. 50 Дивизија бр. 36, Скопје, MK
(540)

(591) зелена и бела
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(591) црвена, жолта, кафeна, зелена и сина
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Glasnik,

19/1,

(551) индивидуална
кл. 35 рекламирање, водење на работењето,
управување со работата, канцелариски работи
(151) 25/01/2012

(210) TM  2010/1432

(220) 17/12/2010

кл. 28  змејови од хартија, играчки, игри, наградни
игри
кл. 35   демонстрација на производи; економски
прогнози, информации за дејноста, истражувања
за дејностите; изнајмување рекламен простор,
изнајмување
рекламен
материјал,
јавно
мислење (испитување на јавното мислење);
книги
(книговодство)
консултации
врзани
за прашањата на персоналот; лицитација
(продажба на лицитација), објавување рекламни
текстови,  обработка   на    текстови, огласување
/рекламирање/; пазар (побарувачка на пазарот),
пазар      (ироучување      на       пазарот),    
плакатирање /огласување/; помош во управување
со индустриски или трговски претпријатија,
прсбарувања за дејности, преписи на соопштенија;
претплата на весници (услуги за претплата на
весници)/ за трето лице/, промоција/продажба на
трето лице/, пропагандни дејности, проучување на
пазарот/ маркетинг/; распределба /дистрибуција/
на
примероци,
рекламна
документација
(уредување на рекламната документација),
рекламна хроника, рекламни огласи (ширење на
рекламни  огласи),   ширење    рекламен материјал
/трактати, проспекти, печатени примероци/

(181) 17/12/2020
(450) 29/02/2012
(732) Коктел Трејд Дооел Тетово
с. Голема Речица Тетово, MK
(540)

(591) во сите бои и комбинации на бои
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго,
замена за кафе, брашно и производи од жита,
леб, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок за
печење, сол, сенф, оцет, сосеви (како мирудии),
мраз
кл. 32   пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци
(111) 19191
(210) TM  2010/1445

(151) 17/01/2012
(220) 22/12/2010
(181) 22/12/2020
(450) 29/02/2012
(732) Издаваштво КРУГ ДООЕЛ Скопје
ул.11 Октомври број 25, 1000 Скопје, MK
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печатени работи/; плакати/постери/,проспекти,
публикации, разгледници, регистри / книги/; рамки
за сложување (печатарство), саатници (печатени
саатници)/возни редови/, хартија, часописи

(510, 511)

(111) 19283
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(111) 19192

(151) 17/01/2012

(210) TM  2010/1446

(220) 22/12/2010
(181) 22/12/2020
(450) 29/02/2012

(732) Издаваштво КРУГ ДООЕЛ Скопје
ул.11 Октомври број 25, 1000 Скопје, MK
(540)

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

(591) црвена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
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
сиисанија, листови /хартиени производи/ обвивки
/ хартиени производи / обвивки, корици /хартиени
производи/; обрасци, папки за документи;
печатарски
букви,
печатарски
производи,
печатен материјал /печатници/, печатници /

Trgovski marki

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
сиисанија, листови /хартиени производи/ обвивки
/ хартиени производи / обвивки, корици /хартиени
производи/; обрасци, папки за документи;
печатарски
букви,
печатарски
производи,
печатен   материјал    /печатници/,      печатници
/печатени работи/; плакати/постери/,проспекти,
публикации, разгледници, регистри / книги/; рамки
за сложување (печатарство), саатници (печатени
саатници) /возни редови/, хартија, часописи
кл. 28  змејови од хартија, играчки, игри, наградни
игри
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кл. 35   демонстрација на производи; економски
прогнози, информации за дејноста, истражувања
за дејностите; изнајмување рекламен простор,
изнајмување
рекламен
материјал,
јавно
мислење (испитување на јавното мислење);
книги
(книговодство)
консултации
врзани
за прашањата на персоналот; лицитација
(продажба на лицитација), објавување рекламни
текстови,    обработка    на текстови, огласување
/рекламирање/;
пазар
(побарувачка
на
пазарот), пазар    (ироучување    на      пазарот),       
плакатирање /огласување/; помош во управување
со индустриски или трговски претпријатија,
прсбарувања за дејности, преписи на соопштенија;
претплата на весници (услуги за претплата на
весници)/ за трето лице/, промоција/продажба на
трето лице/, пропагандни дејности, проучување на
пазарот/ маркетинг/; распределба /дистрибуција/
на
примероци,
рекламна
документација
(уредување
на
рекламна
документација),
рекламна хроника, рекламни огласи (ширење на
рекламни  огласи),   ширење  рекламен материјал
/трактати, проспекти, печатени примероци/
(111) 19084
(210) TM  2010/1447

(151)
(220)
(181)
(450)

18/01/2012
22/12/2010
22/12/2020
29/02/2012

(732) Amgen Inc. (State of Delaware)
One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, CA
91320-1799, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

XGEVA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5  фармацевтски препарати
(111) 19195
(210) TM  2010/1448

(151) 17/01/2012
(220) 22/12/2010
(181) 22/12/2020
(450) 29/02/2012
(732) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also
trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP
(740)       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. 12  автомобили и нивните структурни делови
(111) 19193
(210) TM  2010/1459

(151) 17/01/2012
(220) 23/12/2010
(181) 23/12/2020
(450) 29/02/2012
(732) ДЕВЕЛОПМЕНТ СОЛУШНС ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул.Архимедова бб лок.107/реон 60, 1000
Скопје, MK
(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПJЕ  
бул. „Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8, 1000,
Скопје
(540)

(591) црна, бела и црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35   огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
кл. 41   образовни услуги; подготвување на
наставата; забава; спортски и културни активности
кл. 42  научни и технолошки услуги и истражувања
и планирања кои 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) 19199
(210) TM  2010/1461

(732) Друштво
за
услуги
МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
ул.Скупи бб, MK
(540)

(151) 17/01/2012
(220) 23/12/2010
(181) 23/12/2020
(450) 29/02/2012
МЕДИА
ПРИНТ

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

19195

Trgovski marki

Glasnik,

/ хартиени производи / обвивки, корици /хартиени
производи/; обрасци, папки за документи;
печатарски
букви,
печатарски
производи,
печатен материјал /печатници/, печатници /
печатени работи/; плакати/постери/,проспекти,
публикации, разгледници, регистри / книги/; рамки
за сложување (печатарство), саатници (печатени
саатници)/ возни редови/, хартија, часописи
кл. 28  змејови од хартија, играчки, игри, наградни
игри
кл. 35   демонстрација на производи; економски
прогнози, информации за дејноста, истражувања
за дејностите; изнајмување рекламен простор,
изнајмување
рекламен
материјал,
јавно
мислење (испитување на јавното мислењс);
книги
(книговодство)
консултации
врзани
за прашањата на персоналот; лицитација
(продажба на лицитација), објавување рекламни
текстови, обработка на текстови, огласување /
рекламирање/; пазар (побарувачка на пазарот),
пазар (проучување на пазарот), плакатирање /
огласување/; помош во управување со индустриски
или трговски претпријатија, прсбарувања за
дејности, преписи на соопштенија; претплата
на весници (услуги за претплата на весници)/ за
трето лице/, промоција/продажба на трето лице/,
пропагандни дејности, проучување на пазарот/
маркетинг/; распределба /дистрибуција/ на
примероци, рекламна документација (уредување
на рекламна документација), рекламна хроника,
рекламни огласи (ширење на рекламни огласи),
ширење рекламен материјал / трактати,
проспекти, печатени примероци/
(111) 19086
(210) TM  2010/1462

(732)

(151)
(220)
(181)
(450)

18/01/2012
23/12/2010
23/12/2020
29/02/2012

NOBEL ILAC SANAYii VE TICARET A.S.

iknkilap Mah.Akcakoca sk.no:10, Umraniye,
Istanbul, TR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

ESRAM
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати
(111) 19097
(210) TM  2010/1463

(151) 17/01/2012
(220) 23/12/2010
(181) 23/12/2020
(450) 29/02/2012
(732) Друштво за производство, трговија и услуги
РОБИ ДООЕЛ Штип
ул. „Енгелсова„ бр. 8, Штип, MK

Trgovski marki
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(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) сина, жолта, црвена, зелена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 38  телекомуникации, кабелска телевизија
(111) 19278
(210) TM  2010/1467

(151)
(220)
(181)
(450)

23/01/2012
24/12/2010
24/12/2020
29/02/2012

(732) HMY Group
50, Route d’Auxerre, 89470 MONTEAU, FR
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

HMY
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.
35   комерцијална
администрација
лиценцирање стоки и услуги за други; асистирање
кај деловно управување; услуги на консултирање
врзани за персонално управување; услуги на
консултирање (професионална работа); услуги
на истражување пазар и студии; унапредување
продажба (за други); пронаоѓање персонал; услуги
на пронаоѓање за други, особено набавување
производи за други како пултови (маси);
изложбени штандови; мебел; канцелариски
мебел; регали (мебел); колички (мебел): полици
за складиштење; монитори (мебел); маси (мебел);
горни делови од маси; маси од метал; витрини
(мебел); опрема за мебел за продажни простори;
мебел од метал за презентација на производи и
набавување услуги на транспорт за горе наведени
производи; услуги увоз-извоз; малопродажба
и малопродажба преку глобални телематички
мрежи на мебел и комерцијални опреми; услуги
на екстернализирање (деловна асистенција);
административна обработка на нарачки; услуги
испраќање фактури; рекламирање; услуги
на рекламен материјал (брошури, проспекти,
печатени листови, примероци)
(111) 19281
(210) TM  2010/1470

(151)
(220)
(181)
(450)

23/01/2012
24/12/2010
24/12/2020
29/02/2012

(732) Гордана Јаниќијевиќ
ул.Ботун бр.7Б, Скопје, MK

19281
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(740) МИРЈАНА  МАРКОВСКА, адвокат
ул. „Орце Николов” бр. 75, 1000, Скопје

(540)

(540)

ДОМ ДАЛЕКУ ОД ДОМОТ
(551) индивидуална
(591) црвена, жолта, зелена и црна

(510, 511)
кл. 39 транспортни услуги, пакување и складирање
стока, организирање патување
кл. 41  образовни услуги, подготвување  настава,
забава спортски и културни активности
кл. 43   медицински услуги, ветеринарни услуги,
хигиенска нега и нега на убавината на луѓето или
животните, услуги од областа на земјоделството,
градинарството и шумарството
(111) 19282

(151) 23/01/2012

(210) TM  2010/1471

(220) 27/12/2010
(181) 27/12/2020
(450) 29/02/2012

(732) Валијант ДООЕЛ
Друштво за трговија,
производство, услуги, издаваштво и филмска
продукција
бул.Кузман Јосифовски Питу 28А, лок:15, 1000
Скопје, MK

(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29   преработка на конзервирано овошје и
зеленчук
(111) 19202

(151) 17/01/2012

(210) TM  2010/1475

(220) 28/12/2010
(181) 28/12/2020
(450) 29/02/2012

(732) Друштво за трговија , производство и
услуги КАЛИМАН КАРИБЕ ДООЕЛ Скопје
ПОДРУЖНИЦА ПРЕМИУМ Скопје
ул. Луј Пастер бр. 5 Скопје, MK
(540)

(540)

(591) зелена, бела и златно-жолта
(551) индивидуална

(591) розева, бела и жолта

(510, 511)

(551) индивидуална

кл. 35 услуги при продажба на   мало на: пури,
цигарилоси, тутун за лула, лули, запалки, секачи,
пепелници и друга галантерија поврзана со истото

(510, 511)
кл. 16  издавање  списанија и магазини
кл. 35  услуги при продажба на мало на предмети
за лична употреба, агенциски услуги
кл. 41   продукција, дистрибуција, изнајмување и
прикажување филмови
кл. 42  услуги на приготвување храна и пијалаци,
кафе-бар
кл. 45  агенција за лични контакти

(111) 19190

(151) 17/01/2012

(210) TM  2010/1476

(220) 30/12/2010
(181) 30/12/2020
(450) 29/02/2012

(732) БИИ ПИНК-АИЃ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул.Сава Ковачевиќ бр.7-5, 1000 Скопје, MK

(111) 19198

(151) 17/01/2012

(210) TM  2010/1472

(220) 27/12/2010

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

(181) 27/12/2020

(540)

(450) 29/02/2012
(732) Друштво за производство, промет и услуги
БРЕС Компани ДООЕЛ, Скопје
ул.Црногорска бр.15, Скопје, MK

19198

Trgovski marki

Glasnik,

(591) црвена, бела и црна
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(740) Александра Трајчовска, адвокат
ул. Бојмија бр.8 мезанин, 1000 Скопје, 1000

(551) индивидуална

(540)

(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 хронометриски инструменти
кл. 18   кожа и имитација на кожа и производите
од нив кои не се опфатени со другитер класи,
кожа од животни, куфери и патни торби, чадори
за дожд и за сонце

СИТИ МОЛ
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 24 текстил и текстилни производи, кои не се
опфатени со другите класи, покривки за кревети
и маси

кл. 25  облека, обувки и капи

кл. 25 облека, обувки и капи

кл. 35   услуги при продажба на големо и мало
на: накит, бижутерија, часовници, чанти, колани,
очила, облека и капи

кл. 27   килими, рогузини, простирки и бришачи,
линолеум и други подни прекривачи, ѕидни тапети
коишто не се од текстил

(111) 19280

(151) 23/01/2012

(210) TM  2010/1478

(220) 30/12/2010

кл. 36   осигурување, финансиски работи,
монетарни работи, работи поврзани за недвижен
имот
кл. 37   градежни
инсталациски услуги

(181) 30/12/2020
(450) 29/02/2012

(540)

поправки,

кл. 39 транспортни услуги, пакување и складирање
стока, организирање патувања

(732) Друштво за деловни услуги и трговија СИТИ
ПЛАЗА ДОО Скопје
ул. Мито Хаџивасилев Јасмин бб Скопје, MK
(740) Александра Трајчовска, адвокат
ул. Бојмија бр.8 мезанин, 1000 Скопје, 1000

констуркции,

кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалаци;
привремено сместување
(111) 19200

(151) 17/01/2012

(210) TM  2010/1480

(220) 30/12/2010
(181) 30/12/2020

CITY MALL

(450) 29/02/2012
(732) VERTEX MACHINERY WORKS CO., LTD.
1F., No.296, Sec.1, FongShih Road., Fong Yung
City, Taiwan 420, TW

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 24  текстил и текстилни производи,што не се
опфатени со другите класи, покривки за кревети
и маси
кл. 25  облека, обувки и капи

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје , 1000,
Скопје
(540)

кл. 27   килими, рогузини, простирки и бришачи,
линолеуми и други подни прекривачи, ѕидни
тапети коишто не се од текстил
кл. 36   осигурување, финансиски работи,
монетарни работи, работи поврзани за недвижен
имот
кл. 37   градежни
инсталациски услуги

констуркции,

поправки,

кл. 39 транспортни услуги, пакување и складирање
стока, организирање патувања
кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалаци;
привремено сместување
(111) 19279

(151) 23/01/2012

(210) TM  2010/1479

(220) 30/12/2010
(181) 30/12/2020
(450) 29/02/2012

(732) Друштво за деловни услуги и трговија СИТИ
ПЛАЗА ДОО Скопје
ул. Мито Хаџивасилев Јасмин бб Скопје, MK

Trgovski marki

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 7   појасни ленти; плочки за дупчење за
електрични дупчалки; сепаратори за прашина;
машински делови, вклучително, брусачки камен;
држачи за машински алатки; машини и машински
алатки за сечење и обликување на материјали;
метални стеги за држење на составните делови
на плочи на машински алати; машини за
пилење метал; машини за обработка на метал,
вклучително, машински центри; машини за
обработка на метал; алати за обработка на
метали; ножеви за глодалки (алатни машини);
ножеви за глодање за машини за глодалки;
глодалки (за металургија); глодало-дупчалки;
Острачи за рударски дупчалки; електричен
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алат; сврдли за машини; фрези (за браварија);
машини за мелење-дупчење; држачи за алат
за металопреработувачки машини (машински
делови); пумпи за вода за, бањи, тоалети, шољи,
базени, единици за филтрирање на вода; машини
за одвојување; алати за завртување; машини за
полирање; брусни дискови, електричен рачен
алат; воздушни рачни алати електрични рачни
алати; електромагнетни стегачи, валчести лагери,
механички лостови; острач за ножеви и додатоци,
машини за гравирање, машини за свиткување
цевки, дупчалки
(111) 19137

(151) 23/01/2012

(210) TM  2011/1

(220) 04/01/2011

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

XIFAXAN
(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

(181) 04/01/2021
(450) 29/02/2012
(732) JOHNSON CONTROLS HYBRID AND RECYCLING
GMBH a corporation organized and existing under
the laws of the Federal Republic of Germany
Am Leineufer 51 City of Hannover, 30419, DE

(111) 19268

(151) 23/01/2012

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

(210) TM  2011/3

(220) 05/01/2011

(540)

(732) JT International S.A.
1, Rue de la Gabelle, 1211 Geneva 26, CH

(181) 05/01/2021
(450) 29/02/2012

(740)       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) сина, жолта и бела
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 акумулатори од сите видови што се користат
во возила за превоз на лица и стоки, вклучително
и автомобили, камиони, чамци и мотоцикли, како
и делови и прибор за наведените акумулатори,
вклучително и полначи за акумулатори, уреди за
тестирање  акумулаторите, кабли, жици, куќишта,
сандаци, апарат за следење на акумулаторот,
прекинувачи (преклопки), стартери со далечинска
контрола, заштитни елементи, прекинувачи
(разделници), конвертори, инвертори, конектори,
завршници, адаптери, продолжни кабли, прстени,
штипки со запци („алигатор”)(alligator clips),
адаптери за штекери, утикачи за полнење, кабли
за побуда/премостување, утикачи, рамки (глави),
прибор за монтирање
(111) 19267

(151) 23/01/2012

(210) TM  2011/2

(220) 30/12/2011
(181) 30/12/2021
(450) 29/02/2012

(732) Alfa Wassermann Hungary Kft.
Garibaldi u.4, 1054 Budapest, HU

19267

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 тутун, преработен или непреработен;
тутун за пушење, тутун за луле, тутун за рачно
завиткување, тутун за џвакање, снус тутун; цигари,
пури, цигарилоси; субстанции за пушењешто се
продаваат одделно или измешани со тутун, кои
што не се употребуваат за медицински цели или
лекување; бурмут; пушачки артикли вклучени во
класата 34; хартии за цигари, цевчиња за цигари
и кибрити
(111) 19143

(151) 09/12/2011

(210) TM  2011/5

(220) 10/01/2011
(181) 10/01/2021
(450) 29/02/2012

(732) Тhe Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio
45202, US

Trgovski marki

Glasnik,

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
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(540)

(540)

DERMAPROTECT
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3   препарати за перење, белење и други
супстанции за домашна употреба; препарати
за чистење, плирање, триење и нагризување;
сапуни што не се за лична употреба; препарати за
освежување  воздух и текстил
(111) 19146

(151) 18/01/2012

(210) TM  2011/6

(220) 10/01/2011

(591) светло сина, тено сина, сива, бела и црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 тутун, суров или преработен; производи
од тутун, вклучително пури, цигари, цигарилоси,
тутун за виткање   сопствени цигари, тутун за
луле, тутун за џвакање, бурмут (snuff) тутун,
кретек (kretek); снус (snus), замени за тутун (не
е за медицински употреби); артикли за пушачи,
вклучително, хартија за цигари и туби, филтри за
цигари, бинлаци (tins) за тутун, кутии за цигари и
пепелници, лулиња, џебни направи за виткање
цигари, запалки; кибрити

(181) 10/01/2021
(450) 29/02/2012
(732) Philip Morris Brands S.A.R.L., a Swiss corporation
Quai Jeanrenaud 3 2000 Neuchatel, CH
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768, 1000,
Скопје
(540)

(111) 19148

(151) 18/01/2012

(210) TM  2011/8

(220) 10/01/2011
(181) 10/01/2021
(450) 29/02/2012

(732) Philip Morris Brands S.A.R.L., a Swiss corporation
Quai Jeanrenaud 3 2000 Neuchatel, CH
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768, 1000,
Скопје
(591) светло сива, темно сива, сина, црвена и бела

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 тутун, суров или преработен; производи
од тутун, вклучително пури, цигари, цигарилоси,
тутун за виткање   сопствени цигари, тутун за
луле, тутун за џвакање, бурмут (snuff) тутун,
кретек (kretek); снус (snus), замени за тутун (не
за медицинска употреба); артикли за пушачи,
вклучително хартија за цигари и туби, филтри за
цигари, бинлаци (tins) за тутун, кутии за цигари и
пепелници, лулиња, џебни направи за виткање
цигари, запалки; кибрити
(111) 19147

(151) 18/01/2012

(210) TM  2011/7

(220) 10/01/2011
(181) 10/01/2021
(450) 29/02/2012

(732) Philip Morris Brands S.A.R.L., a Swiss corporation
Quai Jeanrenaud 3 2000 Neuchatel, CH
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768, 1000,
Скопје

Trgovski marki

(591) светло црвена, темно црвена, сива, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34   тутун, суров или преработен; производи
од тутун, вклучително пури, цигари, цигарилоси,
тутун за виткање   сопствени цигари, тутун за
луле, тутун за џвакање, бурмут (snuff) тутун,
кретек (kretek); снус (snus), замени за тутун (не
за медицинска употреба); артикли за пушачи,
вклучително  хартија за цигари и туби, филтри за
цигари, бинлаци (tins) за тутун, кутии за цигари и
пепелници, лулиња, џебни направи за виткање
цигари, запалки; кибрити

19148
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(111) 19136
(210) TM  2011/9

(151) 18/01/2012
(220) 10/01/2011
(181) 10/01/2021
(450) 29/02/2012
(732) Друштво за издавачка дејност, трговија и
услуги КОЛОР МЕДИА ДООЕЛ
ул.Дебарца бр.3, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје , 1000,
Скопје
(540)

(111) 19154
(210) TM  2011/10

(151) 18/01/2012
(220) 10/01/2011
(181) 10/01/2021
(450) 29/02/2012
(732) Motorola Trademark Holdings, LLC
600 North US Highway 45, Libertyville, IL 60048,
US
(740)       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) бела, црвена и црна

MOTOROLA DEFY

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 хартија, картон и производите од нив
што не се опфатени со другите класи, печатени
работи, книговезнички материјал, канцелариски
материјал, лепила за канцелариска и куќна
употреба, машини за пишување и канцелариски
прибор (освен мебел), материјали за пакување
што не се опфатени во другите класи, печатарски
букви, клишиња, весници, печатени изданија,
печатарски производи, публикации, брошури,
фотографии, известувања, книги, нацрти
кл. 35   огласување, водење на работење,
управување со работи, ширење   рекпамен
материјал
(трактати,
проспекти,
печатени
материјали, примероци), изложби (организирање  
изложби) во комерцијални и рекламни цели,
изнајмување рекламен простор, јавно мислење
(испитување на јавното мислење), on-line
рекламирање по пат на компјутерска мрежа,
објавување рекламни текстови, обработка на
текстови, организирање дејности и советување
за
организирање
дејности,
организирање
изложби во комерцијални и рекпамни цели,
on-line рекламирање по пат на компјутерска
мрежа, односи со јавност, претплата на весници,
промоција
кл. 41   образовни услуги, подготвување настава,
забава, спортски и културни активности,
информации за образовни и забавни настани,
услуги врзани за исполнување на слободното
време, објавување книги, приредби (одржување
на приредби), разонода, разонода (упатство
за разонода), разонода по пат на радио,
разонода по пат ма телевизија, конференции
(организирање и водење конференции), забавни
паркови, изложби (организирање изложби)
во културни или воспитни цели, изнајмување
видео
ленти,
натпревари
(организирање
натпревари) /обука или забава/, фотографски
услуги, on-line електронско издавање на книги и
периодични списанија, компјутерско персонално
издавателство, електронски публикации (не можат
да се даунлодираат); пружање on-line публикации;
издавање електронски книги и часописи on-line;
пружање публикации со глобална компјутерска
мрежа или интернет што можат да се пребаруваат;
публикации и дистрибуција на печатени медиуми
и снимки; услуги на аудио и визуелни забави и
едукации

19138

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9  мобилни телефони
(111) 19275
(210) TM  2011/11

(151) 23/01/2012
(220) 10/01/2011
(181) 10/01/2021
(450) 29/02/2012
(732) Motorola Trademark Holdings, LLC
600 North US Highway 45, Libertyville, IL 60048,
US
(740)          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)

ATRIX
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9   мобилни телефони и мобилни рачни
компјутерски уреди
(111) 19149

(151) 18/01/2012

(210) TM  2011/12

(220) 11/01/2011
(181) 11/01/2021
(450) 29/02/2012

(732) Unipharm, Inc.,
350 Fifth Ave., Ste. 6701 New York, NY 10118, US
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје , 1000,
Скопје
(540)

VITRUM
(551) индивидуална

Trgovski marki

Glasnik,

(510, 511)

19/1,
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(540)

кл. 5   амино киселини за медицинска употреба;
булјони за бактериолошки култури; балзами за
медицинска употреба; нараквици за медицинска
употреба; памук за медицинска употреба; диететски
супстанции што се користат во медицината;
минерални води за медицинска употреба;
растителни влакна за јадење /не се хранливи/;
дезодоранси, различни од тие за лична употреба;
рибино масло; јодиди за фармацевтска употреба;
алкални јодиди за фармацевтска употреба;
капсули за лекови; капсули за фармацевтска
употреба; бонбони за медицинска употреба;
бонбони, медицински; кора за фармацевтска
употреба; лековити корени; фластери; лосиони
за фармацевтска употреба; масти за медицинска
употреба; медицински масла;
медицински
завои; прашкаста храна за бебиња; брашно за
медицинска употреба; диететски напивки за
медицинсжа употреба; медицински инфузии;
варени сокови /декокти/ за фармацевтска
употреба; гипс за медицинска употреба;
бактериолошки препарати за медицинска и
ветеринарна употреба; биолошки препарати за
медицинска употреба; ветеринарни препарати;
витамински препарати; препарати за освежување
на воздухот; препарати за прочистување на
воздухот; офлици против паразити за животни;
хербициди, средства за уништување на паразити;
фармацевтски препарати за нега на кожа; бањи
за медицинска употреба, лековити; медицински
препарати за растење на косата; микроелементи
(препарати на микроелементи) за човечка и
животинска исхрана; фармацевтски препарати;
хемиско - фармацевтски препарати; хемиски
препарати за медицинска употреба; белтачини
(намирници врз основа на белтачини) за
медицинска употреба; храна за бебиња; диететски
намирници за медицинска употреба; гуми за
џвакање за медицинска употреба; хигиенски
влошки; хигиенски шамивчиња; ткива третирани
со лекарства; сирупи за фармацевтска употреба;
цигари /без тутун/ за медицинска употреба;
соли за бањи за медицинска употреба; соли за
медицинсжа употреба; средства за дезинфекција
за хигиенска употреба; потиснувачи на апетит
за медицински цели; диететски супстанции
што се користат во медицината; средства за
плакнење на устата за мединска употреба;
детергенти за медицинска употреба; дигестиви за
фармацевтска употреба; закрепнувачки лекови;
треви за пушење за медицинска употреба; билни
чаеви за медицинска употреба; хербални чаеви за
медицинска употреба; фармацевтски производи
(111) 19150

(151) 18/01/2012

(210) TM  2011/13

(220) 11/01/2011
(181) 11/01/2021
(450) 29/02/2012

(732) Unipharm, Inc.,
350 Fifth Ave., Ste. 6701 New York, NY 10118, US

ВИТРУМ
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5   амино киселини за медицинска употреба;
булјони за бактериолошки култури; балзами за
медицинска употреба; нараквици за медицинска
употреба; памук за медицинска употреба; диететски
супстанции што се користат во медицината;
минерални води за медицинска употреба;
растителни влакна за јадење /не се хранливи/;
дезодоранси, различни од тие за лична употреба;
рибино масло; јодиди за фармацевтска употреба;
алкални јодиди за фармацевтска употреба;
капсули за лекови; капсули за фармацевтска
употреба; бонбони за медицинска употреба;
бонбони, медицински; кора за фармацевтска
употреба; лековити корени; фластери; лосиони
за фармацевтска употреба; масти за медицинска
употреба; медицински масла; медицински
завои; прашкаста храна за бебиња; брашно за
медицинска употреба; диететски напивки за
медицинсжа употреба; медицински инфузии;
варени сокови /декокти/ за фармацевтска
употреба; гипс за медицинска употреба;
бактериолошки препарати за медицинска и
ветеринарна употреба; биолошки препарати за
медицинска употреба; ветеринарни препарати;
витамински препарати; препарати за освежување
на воздухот; препарати за прочистување на
воздухот; офлици против паразити за животни;
хербициди, средства за уништување на паразити;
фармацевтски препарати за нега на кожа; бањи
за медицинска употреба, лековити; медицински
препарати за растење на косата; микроелементи
(препарати на микроелементи) за човечка и
животинска исхрана; фармацевтски препарати;
хемиско - фармацевтски препарати; хемиски
препарати за медицинска употреба; белтачини
(намирници врз основа на белтачини) за
медицинска употреба; храна за бебиња; диететски
намирници за медицинска употреба; гуми за
џвакање за медицинска употреба; хигиенски
влошки; хигиенски шамивчиња; ткива третирани
со лекарства; сирупи за фармацевтска употреба;
цигари /без тутун/ за медицинска употреба;
соли за бањи за медицинска употреба; соли за
медицинсжа употреба; средства за дезинфекција
за хигиенска употреба; потиснувачи на апетит
за медицински цели; диететски супстанции
што се користат во медицината; средства за
плакнење на устата за мединска употреба;
детергенти за медицинска употреба; дигестиви за
фармацевтска употреба; закрепнувачки лекови;
треви за пушење за медицинска употреба; билни
чаеви за медицинска употреба; хербални чаеви за
медицинска употреба; фармацевтски производи

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје , 1000, Скопје

Trgovski marki
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(111) 19132
(210) TM  2011/14

(151) 17/01/2012
(220) 11/01/2011
(181) 11/01/2021
(450) 29/02/2012
(732) Друштво за комуникациски услуги ВИП
ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје
ул. Васил Аџиларски б.б., 8 кат, Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје , 1000,
Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35
дејности (помош во водењето на
дејностите), демонстрација
на производи,
информации за дејноста, информатички картотеки
(водење на информатичките картотеки), изложби
(организирање изложби) во комерцијални или
рекламни цели, изнајмување рекламен простор,
изнајмување уреднички апарати, изнајнување
рекламен материјал, изработка на такси,
изводи од сметка (изработка на изводи од
сметка), јавно мислење (испитување на јавното
мислење), објавување рекламни текстови,
огласување
/рекламирање/,
организирање
дејности (советување за организирање на
дејностите), плакатирање /огласување/, преписи
на соопштенија, промоција /продажба за трето
лице/,
пропагандни
дејности,
проучување
на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки,
рекламирање по пат на радио, рекламирање по
пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на
рекламни огласи), статистичко информирање,
телефонско одговарање (служби за телефонско
одговарање/за отсутни претплатници/, ширење
рекламен
материјал
/трактати, проспекти,
печатени примероци/
кл. 38
услуги на телекомуникација и
информативна технологија, имено, пренос
на глас, податоци, слика, аудио, видео и
информации по пат на телефон, телевизија
и глобална комуникациска мрежа; услуги на
лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг
телекомуникациски
опреми,
напојувања
и
системи; услуги на електронска пошта; услуги
на телевизиски пренос; обезбедување вести и
информации по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа; обезбедување
информацми од именик по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска мрежа;
обезбедување мултикориснички интерактивен
пристап на глобална комуникациска мрежа;
пренос и емитирање на сите видови аудио и
видео програми по пат на телефон, телевизија
и глобална комуникациска мрежа, главни
(стожерни) интернет услуги, имено, брза
линија или сериски врски кои ствараат главен
премин во рамките на мрежата; видео и аудио
телеконференции по пат на интернет, услуги

19132

на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на
дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН),
интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги,
услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН)
и услуги на приватна линија; обезбедување
услуги на телекомуникациски мрежни премини
и услуги на поврзување со протокол на
пренос на рамка заради пренос на податоци;
услуги на пренос на пакет од електронски
податоци; услуги на комутација на гласот,
податоци, видео и мултимедиа; овозможување
телекомуникациско поврзување на интернет и на
други компјутеризирани комуникации, податоци и
безжична мрежа; обезбедување мултикориснички
пристап на безжична комуникациска мрежа;
обезбедување факс услуги; обезбедување услуги
на складирање на електронски податоци за
трети лица; телекомуникациски услуги, особено,
обезбедување мрежен премин за поврзување
независни телекомуникациски и компјутерски
мрежи заради поделба на интернет сообраќајот;
услуги на говорна пошта; телекомуникациски
услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги
и услуги на насочување на повиците; услуги на
центрите за пораки во вид на телефонски говорни
пораки; услуги на видео и аудио конференции и
конференции на телефонски податоци; безжични
телекомуникациски услуги, имено, безжичен
пренос на звук и податоци; телекомуникациски
услуги, имено обезбедување глас по пат на
интернет протокол; обезбедување мрежен пристап
со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу
преносници на интернет сообраќајот; услуги на
електронски пораки
кл. 42 услуги на хостирање на web страници,
услуги на дизајнирање на web страници,
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; хостирање (хостинг),
складирање и одржување на web страници, 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; дизајн во областа
на компјутеризирани комуникации и мрежи
наподатоци; обезбедување информации во
областа на мрежни услуги на компјутеризирани
комуникации и услуги на центри на податоци
(111) 19081
(210) TM  2011/16

(151) 18/01/2012
(220) 12/01/2011
(181) 12/01/2021
(450) 29/02/2012
(732) Друштво за производство, трговија и услуги
КВАТРО Ана и други ДОО увоз-извоз Куманово
ул.11 Октомври б.б., 1300 Куманово, MK
(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ
ДООЕЛ,
АГЕНЦИЈА
ЗА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ

Trgovski marki

Glasnik,

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје

19/1,

str. 211-302, fevruari 2012 Skopje

265

(540)

(540)

LEMTRADA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5  терапевтски антитела за употреба како антилимфоцитни агенси
(111) 19103
(210) TM  2011/18

(591) зелена, црвена, жолта, виолетова, сина, бела
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30  чај; леден чај; пијалаци што се на основа
на чоколадо; пијалаци што се на основа на какао;
пијалаци што се на основа на кафе; ароми за
пијалаци со исклучок на етерични масла; пијалаци
што се на основа на чај; пијалаци од какао со
млеко
кл. 32   газирана вода; млеко од бадеми;
аперитиви безалкохолни; пиво; безалкохолни
пијалаци; безалкохолни пијалаци со мед;
средства за правење пијалаци; сок од јаболка
безалкохолоен; коктели безалкохолни; пенливи
пијалаци; овошни екстракти, овошни пијалаци,
овошни сокови; овошни сирупи безалкохолни;
лимонади; минерална вода; сода вода; сок од
домати пијалак; сок од зеленчук пијалак
кл. 35   рекламирање, канцелариски работи;
трговија на големо и мало
со: чај; леден чај; пијалаци што се на основа на
чоколадо; пијалаци што се на основа на какао;
пијалаци што се на основа на кафе; ароми
за пијалаци, со исклучок на етерични масла;
пијалаци што се на основа на чај; пијалаци од
какао со млеко; трговија на големо и мало со:
газирана вода; млеко од бадеми; аперитиви
безалкохолни; пиво; безалкохолни пијалаци;
безалкохолни пијалаци со мед; средства за
правење пијалаци; сок од јаболка безалкохолоен;
коктели
безалкохолни;
пенливи
пијалаци;
овошни екстракти, овошни пијалаци, овошни
сокови; овошни сирупи безалкохолни; лимонади;
минерална вода; сода вода; сок од домати
пијалак; сок од зеленчук пијалак
(111) 19104

(151) 17/01/2012

(210) TM  2011/17

(220) 12/01/2011
(181) 12/01/2021
(450) 29/02/2012

(732) Genzyme
Corporation
(a
Massachusetts
Corporation)
500 Kendall Street Cambridge, Massachusetts
02142, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје

Trgovski marki

(151) 17/01/2012
(220) 12/01/2011
(181) 12/01/2021
(450) 29/02/2012
(a
Massachusetts

(732) Genzyme
Corporation
Corporation)
500 Kendall Street Cambridge, Massachusetts
02142, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

REMNIQ
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 терапевтски антитела за употреба како антилимфоцитни агенси
(111) 19083
(210) TM  2011/19

(151) 18/01/2012
(220) 12/01/2011
(181) 12/01/2021
(450) 29/02/2012
(a
Massachusetts

(732) Genzyme
Corporation
Corporation)
500 Kendall Street Cambridge, Massachusetts
02142, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

KYNAMRO
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5   фармацевтски препарати за третман на
кардиоваскуларни пореметувања и намалување
на холестерол
(111) 19098
(210) TM  2011/23

(151) 17/01/2012
(220) 13/01/2011
(181) 13/01/2021
(450) 29/02/2012
(732) Друштво за производство, трговија и услуги
БИОМАРЕЛ ШИТАКЕ увоз-извоз ДООЕЛ
Битола
ул.Довлеџик бр.212, Битола, MK

19098
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(540)

(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)

(591) црна, бела и црвена

(591) црна, жолта, бела и сина

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)
кл. 31   земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрна (бобинки) што не се вклучени
во другите класи; живи животни; свежо овошје и
зеленчук; семиња, природни билки и цвеќиња;
храна за животни, слад; банана и plantains (вид
на банана)

кл. 31   свежи печурки; дехидрирани/мелени
печурки, дехидрирана/гранулирана печурка во
форма на чај; таблетирана и капсулирана печурка
(111) 19128

(151) 17/01/2012

(210) TM  2011/26

(220) 14/01/2011
(181) 14/01/2021
(450) 29/02/2012

(732) Друштво за производство, трговија на големо
и мало и услуги СИГМА ЛОГИСТИКС увозизвоз Скопје
ул.Јани Лукровски б.б. Скопје, Гази Баба, 1000
Скопје, MK
(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ
ДООЕЛ,
АГЕНЦИЈА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје

ЗА

(111) 19129

(151) 17/01/2012

(210) TM  2011/29

(220) 20/01/2011
(181) 20/01/2021
(450) 29/02/2012

(732) РЕКЛАМНО СТУДИО АНГЕЛКОВСКИ, друштво
за производство, трговија и услуги Тони
ДООЕЛ, Скопје
ул.Иво Лола Рибар бр.92/2-1 Скопје, Карпош,
1000 Скопје, MK
(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ
ДООЕЛ,
АГЕНЦИЈА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје

(540)

ЗА

(540)
(591) сина и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35   рекламирање, канцелариски работи,
управување со работата
кл. 39   транспортни услуги, посредување за
шпедиција, шпедитерски услуги, транспортирање
стоки,
испорачување
стоки,
складирање
стоки, пакување стоки, изнајмување магацини,
изнајмување контејнери за складирање
(111) 19151

(151) 18/01/2012

(210) TM  2011/28

(220) 17/01/2011
(181) 17/01/2021
(450) 29/02/2012

(732) C.I. UNION DE BANANEROS DE URABA S.A.
UNIBAN
Calle 52 no. 47-42, piso 15 Medelin, Antioquia, CO
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768, 1000,
Скопје

19128

(591) црвена, бела, жолта и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9   апарати и инструменти за сигнализација,
апарати и инструменти за вклучување и
исклучување, регулирање или контролирање на
струјата, патокази  светлечки
кл. 35
рекламирање, рекламен материјал,
надворешно
рекламирање,
изнајмување
рекламен простор, канцелариски работи
кл. 42   индустриски дизајн, услуги за нацрт на
амбалажи, дизајнирање графика

Trgovski marki

Glasnik,

(111) 19099
(210) TM  2011/30

(151) 17/01/2012
(220) 20/01/2011
(181) 20/01/2021
(450) 29/02/2012
(732) C.I. UNION DE BANANEROS DE URABA S.A.
UNIBAN
Calle 52 no. 47-42, piso 15 Medelin, Antioquia, CO
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768, 1000,
Скопје
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(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје , 1000,
Скопје
(540)

(540)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34  тутун, производи за пушачите
(111) 19101
(210) TM  2011/37
(591) црна, бела, жолта и црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 31   земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрна ( бобинки), (не се вклучени
во другите класи); живи животни; свежо овошје
и зеленчук; семиња, природни билки и цвеќе;
храна за животни, слад; банана и plantains (вид
на банана)
(111) 19273
(210) TM  2011/31

(151) 23/01/2012
(220) 20/01/2011
(181) 20/01/2021
(450) 29/02/2012
(732) Kaane American International Tobacco Co. Ltd,
PO Box No. 61021 Jebel All Free Zone, Dubai, AE
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје , 1000,
Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)

(151)
(220)
(181)
(450)

17/01/2012
24/01/2011
24/01/2021
29/02/2012

(732) THE QUAKER OATS COMPANY
555 West Monroe Street, Chicago, Illinois
60661, US
(740)         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. 29   месо, риба, живина и дивеч, месни
екстракти; конзервиран, замрзнат, исушен и варен
зеленчук и овошје, 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 направени
од житарици, леб, колач и слатки, пијалоци; мед,
меласа; квасец, прашок за печење; сол, сенф;
оцет, сосови (мирудии); мирудии; мраз

кл. 34 тутун, производи за пушачите
(111) 19272
(210) TM  2011/32

(151) 23/01/2012
(220) 20/01/2011
(181) 20/01/2021
(450) 29/02/2012
(732) Kaane American International Tobacco Co. Ltd,
PO Box No. 61021 Jebel All Free Zone, Dubai, AE

Trgovski marki

(111) 19100
(210) TM  2011/38

(151) 17/01/2012
(220) 26/01/2011
(181) 26/01/2021
(450) 29/02/2012
(732) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also
trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP
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(740)      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)

регулирање или контролирање на елктрицитетот;
апарати за снимање, пренос и репродукција на
звук или слика, магнетски носачи на податоци,
дискови за снимање, автоматски машини и
механизми за апаратите што се активираат со
монети или жетони, регистар каси, машини за
сметање и опрема за обработка на податоци и
компјутери, апарати за гаснење пожар
кл. 11   апарати за осветлување, греење,
производство на пареа, варење (готвење),
ладење, сушење, вентилација, снабдување со
вода и за санитарни намени
кл. 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. 43  услуги за подготвување храна и пијалоци;
привремено сместување

TOYOTA TOUCH
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9  аудио дисплеј за автомобили
(111) 19102
(210) TM  2011/39

(151) 17/01/2012
(220) 26/01/2011
(181) 26/01/2021
(450) 29/02/2012
(732) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also
trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP
(740)         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)

(111) 19164
(210) TM  2011/41

(151) 23/01/2012
(220) 26/01/2011
(181) 26/01/2021
(450) 29/02/2012
(732) Друштво за трговија, меѓународен транспорт
и услуги БАУКОП ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
ул.Качанички пат, Индустриска Зона бб,
Визбегово, MK
(540)

TOYOTA TOUCH & GO
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 аудио дисплеј со навигациски систем за
автомобили
(111) 19156
(210) TM  2011/40

(151) 23/01/2012
(220) 26/01/2011
(181) 26/01/2021
(450) 29/02/2012
(732) Друштво за електроника, дизајнирање и
производство МИКРОСАМ ДОО увоз-извоз
Прилеп АД
Крушевски пат бб, 7500 Прилеп, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје , 1000,
Скопје
(540)

MIKROSAM
(551) индивидуална

(591) жолта, црна и сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35  услуги при продажба на големо со агрегати,
градежна опрема, градежни машини, транспортни
средства, услуги со градежни машини и
транспортни средства
(111) 19209
(210) TM  2011/42

(151) 23/01/2012
(220) 26/01/2011
(181) 26/01/2021
(450) 29/02/2012
(732) Друштво за производство трговија и услуги
БАУДОМ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
ул.Качанички пат бб, Инд. Зона Визбегово,
Скопје , MK
(540)

(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,

19102

Trgovski marki

Glasnik,
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(591) портокалова, светло сива и темно сива

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 29 сушено овошје(банана)
кл. 35   огласување; водење на работење;
управување со работи; услуги при продажба на
големо и мало и увоз-извоз со сушено овoшје

(510, 511)
кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со
керамички плочки, санитарии, мебел и светлечки
тела
(111) 19121
(210) TM  2011/43

(151) 23/01/2012
(220) 26/01/2011
(181) 26/01/2021
(450) 29/02/2012
(732) Заштитно друштво за производство, трговија
и услуги ДООЕЛ ПАНОРАМА Охрид and
Заштитно друштво за производство, трговија
и услуги ПАНОРАМА ДООЕЛ Охрид
ул. 15 Корпус бб, 6000 Охрид, MK and ул. 15
Корпус бб, 6000 Охрид, MK
(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје
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(111) 19123
(210) TM  2011/45

(151) 23/01/2012
(220) 26/01/2011
(181) 26/01/2021
(450) 29/02/2012
(732) Заштитно друштво за производство, трговија
и услуги ПАНОРАМА ДООЕЛ Охрид
ул. 15 Корпус бб, 6000 Охрид, MK
(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје
(540)

(540)

(591) зелена, бела, црна, жолта, кафена и портокалова
(551) индивидуална
(591) зелена, бела, црвена, кафена и портокалова

(510, 511)
кл. 29 сушено овошје
кл. 35   огласување; водење на работење;
управување со работи; услуги при продажба на
големо и мало и увоз-извоз со сушено овошје

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29  јаткасто овошје
кл. 35   огласување; водење на работење;
управување со работи; услуги при продажба на
големо и мало и увоз-извоз со јаткасто овошје
(111) 19124

(151) 23/01/2012

(210) TM  2011/44

(220) 26/01/2011
(181) 26/01/2021
(450) 29/02/2012

(732) Заштитно друштво за производство, трговија
и услуги ПАНОРАМА ДООЕЛ Охрид
ул. 15 Корпус бб, 6000 Охрид, MK
(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје

(111) 19115
(210) TM  2011/46

(151) 23/01/2012
(220) 26/01/2011
(181) 26/01/2021
(450) 29/02/2012
(732) Заштитно друштво за производство, трговија
и услуги ПАНОРАМА ДООЕЛ Охрид
ул. 15 Корпус бб, 6000 Охрид, MK
(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје
(540)

(540)

(591) зелена, бела, црна, црвена, кафена и портокалова
(551) индивидуална
(591) зелена, бела, црна, кафена и жолта

Trgovski marki

(510, 511)
кл. 29  сушено овошје, јаткасто овошје

19115
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кл. 35   огласување; водење на работење;
управување со работи; услуги при продажба на
големо и мало и увоз-извоз со сушено и јаткасто
овошје
(111) 19122
(210) TM  2011/47

(151) 23/01/2012
(220) 26/01/2011
(181) 26/01/2021
(450) 29/02/2012
(732) Заштитно друштво за производство, трговија
и услуги ПАНОРАМА ДООЕЛ Охрид
ул. 15 Корпус бб, 6000 Охрид, MK
(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје

кл. 35   огласување; водење на работење;
управување со работи; услуги при продажба на
големо и мало и увоз-извоз со кандирано овошје
и ѓумбир
(111) 19291
(210) TM  2011/50

(151) 27/01/2012
(220) 27/01/2011
(181) 27/01/2021
(450) 29/02/2012
(732) Друштво за трговија и услуги ПРОТОМОНТ
ДООЕЛ Скопје
ул.Сава Ковачевиќ бр.47 А, MK
(540)

(540)

(591) бордо, бела, сива и жолта
(591) зелена, бела, црна, црвена и портокалова

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалоци

(510, 511)
кл. 29  сушено овошје (јагода)
кл. 35   огласување; водење на работење;
управување со работи; услуги при продажба на
големо и мало увоз-извоз со сушено овошје
(111) 19120
(210) TM  2011/48

(151) 23/01/2012
(220) 26/01/2011
(181) 26/01/2021
(450) 29/02/2012
(732) Заштитно друштво за производство, трговија
и услуги ПАНОРАМА ДООЕЛ Охрид
ул. 15 Корпус бб, 6000 Охрид, MK
(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје
(540)

(111) 19293

(151) 27/01/2012

(210) TM  2011/51

(220) 27/01/2011
(181) 27/01/2021
(450) 29/02/2012

(732) ПЗУ Поликлиника ХОСПИТАЛИА Прилеп
ул.Орде Чопела бр.4, Приплеп, MK
(540)

(591) зелена, црвена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 44  медицински услуги
(111) 19173
(210) TM  2011/53

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

(151)
(220)
(181)
(450)

23/01/2012
27/01/2011
27/01/2021
29/02/2012

(732) АРС ДООЕЛ Скопје
ГТЦ, 1 кат север, бр.3, 1000 Скопје, MK
(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат
бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје

кл. 29  кандирано овошје
кл. 30  ѓумбир

19122

Trgovski marki

Glasnik,

19/1,
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намени; шампони, лосиони за коса, спрееви за
коса; креми за коса; сапуни, козметички препарати
за во бања; паста за заби

(540)

кл. 21 четкички за заби
кл. 35   рекламирање; бизнис менаџмент;
пропаганда; онлајн рекламирање на компјутерска
мрежа; подготовка на пропаганден материјал;
телевизиско рекламирање; моделирање за
рекламирање или промоции за продажба; услуги
поврзани со бизнис менаџмент или рекламирање
и франшиза
(591) бела и црвена

(111) 19174

(151) 23/01/2012

(551) индивидуална

(210) TM  2011/56

(220) 28/01/2011
(181) 28/01/2021

(510, 511)
кл. 41  организирање изложби, галерии
кл. 43  услуги на привремено сместување, хотели,
мотели, преноќишта

(450) 29/02/2012
(732) THE GILLETTE COMPANY
One Gillette Park, Boston, MA 02127, US

(111) 19292

(151) 27/01/2012

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

(210) TM  2011/54

(220) 27/01/2011

(540)

(181) 27/01/2021
(450) 29/02/2012

MACH3

(732) Societe des Produits Nestle S.A.
1800 Vevey, CH
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје , 1000,
Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3   сапуни; парфимерија, етерични масла,
козметика, лосиони за коса

(540)

MOJITO

(111) 19166

(151) 23/01/2012

(210) TM  2011/57

(220) 28/01/2011
(181) 28/01/2021

(551) индивидуална

(450) 29/02/2012

(510, 511)

(732) T.C. Debica S.A.
1, 1 Maja St., 39-200 Debica, PL

кл. 30 сладолед
(111) 19219

(151) 23/01/2012

(210) TM  2011/55

(220) 28/01/2011
(181) 28/01/2021
(450) 29/02/2012

(740)         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)

(732) Instute of Beauty Rubella AG
Bahnhofstrasse 11, CH-6300 Zug, CH
(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат
бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје
(540)

FRIGO
(551) индивидуална
(510, 511)

ASTERA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3
парфимерија, козметика, есенцијални
масла; антиперспиранти, прозводи за бричење;
производи за сончање; лосиони за козметички

Trgovski marki

кл. 12 гуми
(111) 19162
(210) TM  2011/59

(151) 23/01/2012
(220) 31/01/2011
(181) 31/01/2021
(450) 29/02/2012
(732) Адвокатско друштво Чукиќ и Марков
ул.Ленинова бр.33 а-01, 1000 Скопје, MK

19162
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(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ЦУКИЌ И МАРКОВ
ул. Македонија бр.7, 1000 Скопје

придружување патници, превезување патници,
резервации за превоз, резервации за патувања,
разгледувања на културни знаменитости и
обиколки (туризам)

(540)

кл. 43  услуги за обезбедување храна и пијалаци,
привремено сместување, бироа за сместување
(хотели, агенции), изнајмување за времено
сместување, резервирање за сместување,
услуги во барови, бифеа, кафетерии (експрес
ресторани), услуги на кампови за летување,
служење храна и пијалаци, резервирање хотели,
хотели, пансиони, мотели, ресторани, ресторани
со самопослужување, летувалишта
(591) црвена, црна, жолта и златна

(111) 19212

(151) 23/01/2012

(551) индивидуална

(210) TM  2011/68

(220) 28/01/2011
(181) 28/01/2021

(510, 511)
кл. 41 образовни услуги, подготвување настава,
забава, спортски и културни активности
(111) 19175

(151) 23/01/2012

(210) TM  2011/66

(220) 31/01/2011
(181) 31/01/2021

(450) 29/02/2012
(732) Bongrain SA (a French societe anonyme)
42 Rue Rieussec, 78 220 Viroflay, FR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(450) 29/02/2012
(732) THE GILLETTE COMPANY
One Gillette Park, Boston, MA 02127, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

(591) црвена, бела, зелена, жолта и кафена
(551) индивидуална

DRY TECH

(510, 511)
кл. 29 млеко и млечни производи, сирење,
кашкавал, масла за јадење

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3   анти-перспиранти и дезодоранси за лична
употреба
(111) 19214

(151) 23/01/2012

(210) TM  2011/67

(220) 01/02/2011

(111) 19210

(151) 23/01/2012

(210) TM  2011/69

(220) 28/01/2011
(181) 28/01/2021
(450) 29/02/2012

(181) 01/02/2021

(732) Bongrain SA (a French societe anonyme)
42 Rue Rieussec, 78 220 Viroflay, FR

(450) 29/02/2012

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ

(732) Туристичка агенција АТЛАНТИК ДООЕЛ Штип
ул.Ванчо Прке бр.б.б., 2000 Штип, MK
(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ
ДООЕЛ,
АГЕНЦИЈА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје

ЗА

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

MONASKI

(540)
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 млеко и млечни производи, сирење,
кашкавал, масла за јадење

(591) сина, портокалова, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 39   транспортни услуги,
патувања,
организирање

19175

организирање
крстарења,

Trgovski marki

Glasnik,

(111) 19217
(210) TM  2011/70

(151) 23/01/2012
(220) 28/01/2011
(181) 28/01/2021
(450) 29/02/2012
(732) Bongrain SA (a French societe anonyme)
42 Rue Rieussec, 78 220 Viroflay, FR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

19/1,

(510, 511)
кл. 6   обични метали и нивните легури, метални
градежни
материјали,
метални
преносни
конструкции, метални материјали за железнички
шини, кабли и жици од обичен метал што не се
електрични; железарија, мали метални предмети;
метални цевки; каси; производи од обичен метал
(не се вклучени во другите класи); руди
кл. 17   каучук, гутаперка, гума, азбест, лискун
и производите од нив што не се опфатени во
другите класи; пресувани пластични материјали
што се користат во производството; материјали за
обвивање, за затнување и за изолација; свитливи
неметални цевки
кл. 19   неметални градежни материјали; цврсти
неметални цевки за градба; асфалт, катран и
битумен; неметални преносни конструкции;
споменици (не се од метал)

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

(111) 19159
(210) TM  2011/74

(111) 19211
(151)
(220)
(181)
(450)

23/01/2012
02/02/2011
02/02/2021
29/02/2012

(732) LUBOCONS CHEMICALS s.r.o.
Dlha 1, 900 31 Stupava,, SK
(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат
бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје
(540)

LUBEX

кл. 4 хидраулични масла, масла за подмачкување,
моторни масла, масла за обликување, масти
за обликување, масла за ослободување
на обликувачка работа (градење) масла за
опрема, индустриски масла, индустриски масти,
подмачкувачи, масла за сечење, течности за
сечење, растворливи масла за сечење, преносни
масла, лесни масла
(111) 19287
(210) TM  2011/76

(151) 27/01/2012
(220) 02/02/2011
(181) 02/02/2021
(450) 29/02/2012
(732) Друштво за производство трговија и услуги
ИР-ФА РОЛО ДЕР Ирфан и др. ДОО експортимпорт
с.Порој, Тетово, MK
(540)

(151) 23/01/2012

(210) TM  2011/77

(220) 03/02/2011
(181) 03/02/2021
(450) 29/02/2012
(732) GENERAL MOTORS LLC, a limited liability
company organized and existing under the laws
of the State of Delaware
300 Renaissance Center, City of Detroit, State of
Michigan 48265-3000, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768, 1000,
Скопје
(540)

MAKE IT HAPPEN

(551) индивидуална
(510, 511)
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(551) индивидуална

(540)

кл. 29 сирење, кашкавал

str. 211-302, fevruari 2012 Skopje

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12   моторни возила и делови за истите, во
меѓународната класа 12
(111) 19158
(210) TM  2011/79

(151) 23/01/2012
(220) 03/02/2011
(181) 03/02/2021
(450) 29/02/2012
(732) Друштво за производство, трговија и услуги
КОМПАНИЈА БАКО ДООЕЛ Визбегово Скопје
ул.Качанички пат бб, Индустриска зона
Визбегово, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје, 1000,
Скопје
(540)

(591) бела, црвена и сина

Trgovski marki

19158
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(591) бела, сина, жолта, сива и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 сушено и подготвувано овошје и зеленчук
кл. 31  свежо овошје и зеленчук, јаткасти плодови,
зрнести производи што  не се опфатени со другите
класи, семиња
кл. 35  огласување, водење со работење, трговски
дејности, увоз-извоз
(111) 19169

(151) 23/01/2012

(210) TM  2011/80

(220) 03/02/2011
(181) 03/02/2021
(450) 29/02/2012

(300) 61915/2010  03/11/2010  CH
(732) Societe des Produits Nestle S.A.
1800 Vevey, CH
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје , 1000,
Скопје
(540)

жита за појадок, мусли, корнфлекс, табли од жита
(cereal bars), жита готови за јадење; подготовки од
житарици
кл. 32  негазирана вода, газирана вода или вода со
додаток на јаглерод, преработена вода, изворска
вода, минерална вода, ароматизирана вода;
пијалаци со вкус и врз база на овошје, овошни и
зеленчукови сокови, нектари, лимонади, сода и
други безалкохолни пијалаци; сирупи, екстракти
и есенции и други подготовки за правење  
безалкохолни пијалаци (освен есенцијални
масла); млечни ферментирани пијалоци; пијалаци
врз база на соја; пијалоци врз база на слад;
пијалоци врз база на кафе; изотонични пијалаци
(111) 19248
(210) TM  2011/81

(151) 05/01/2012
(220) 04/02/2011
(181) 04/02/2021
(450) 29/02/2012
(732) SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH
Bruningstrasse 50, 65926 Frankfurt am Main, DE
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768, 1000,
Скопје
(540)

BUONGIORNO
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 11   апарати за греење и готвење; апарати
за греење на млеко и правење пена од млеко;
апарати за приготвување пијалаци вклучително
кафе, чај, чоколадо или пијалаци врз база на
какао, капучино; апарати за кафе, ѓезвиња за кафе
и електрични апарати за филтер кафе; делови
и монтирање на сите горенаведени производи.
Електрични машини за подготвување  пијалаци и
елементи за повторно полнење, фишеци (касети)
и дополнителни делови за такви машини; филтри
за кафе, електрични
кл. 30   кафе, екстракти од кафе, подготовки и
пијалаци врз база на кафе; ајс кафе; замени за
кафе, екстракти од замени за кафе, подготовки и
пијалаци врз база на замени за кафе; цикорија;
чај, екстракти од чај, подготовки и пијалаци врз
база на чај; ладен чај; подготовки врз база на
слад; какао и подготовки и пијалаци врз база
на какао; чоколада, производи од чоколада,
подготовки и пијалаци врз база на чоколада;
слатки, колачи, бонбони; шеќерни слатки; шеќер;
гуми за џвакање; природни засладувачи; пекарски
производи, леб, квасец, тестенини; бисквити,
торти, колачи, вафли, карамели, пудинзи;
сладолед, мраз за ладење, шербети (освежителни
пијала ци), замрзнати слатки, замрзнати
торти, мраз /прехранбен/, замрзнати десерти,
замрзнати јогурти; поврзувачки агенти за правење
сладолед и/или мраз за ладење и/или шербети
(освежителни пијалаци) и/или замрзнати слатки и/
или замрзнати торти и/или мраз /прехранбен/, и/
или замрзнати десерти и/или замрзнати јогурти;

19169

TRITAZIDE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати
(111) 19255
(210) TM  2011/82

(151)
(220)
(181)
(450)

12/01/2012
04/02/2011
04/02/2021
29/02/2012

(732) MN PHARMACEUTICALS
Pak Is Merkezi, Prof. Dr. Bulent Tarcan Sok. No:
5/1 34349 Gayrettepe-Istanbul, TR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

DOXEL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати
(111) 19243
(210) TM  2011/83

(151)
(220)
(181)
(450)

05/01/2012
07/02/2011
07/02/2021
29/02/2012

(300) 830802215  30/11/2010  BR
(732) Companhia Nitro Quimica Brasileira
Av. Dr. Jose Artur Nova, 951, Sao Miguel Paulista,
Sao Paulo, SP, BR

Trgovski marki

Glasnik,

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје , 1000,
Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 13  нитроцелулоза
(111) 19286
(210) TM  2011/87

(151) 06/02/2012
(220) 08/02/2011
(181) 08/02/2021
(450) 29/02/2012
(732) ДПТУ АНАТОМИК ХЕЛП ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје
ул. 15 бр. 22 Јурумлери, Гази Баба, 1000 Скопје,
MK

19/1,

(151) 06/01/2012
(220) 10/02/2011
(181) 10/02/2021
(450) 29/02/2012
(732) Наталија Крстевска Ангеловска
ул. Антон Панов бр. 6/63, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје , 1000,
Скопје
(540)

MEDOBIL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 козметички производи, креми за козметичка
употреба, етерични екстракти, лосиони за
козметичка употреба, лосиони за коса, тоалетни
производи
кл. 5   фармацевтски препарати, санитарни
препарати за медицински цели; диететски
супстанции што се користат во медицината,
диететски препарати за слабеење, диететски
напивки за медицинска употреба, витамински
препарати, кожа (фармацевтски производи за
нега на кожата), балзами за медицинска употреба,
лековити чаеви, лосиони за фармацевтска
употреба, масти за медицинска употреба,
медицински чаеви, тоник против реума, слабеење
(чај за слабеење) за медицинска употреба,
тинктури за медицинска употреба, хемороиди
(средства против хемороиди)
кл. 35   огласување, водење на работење,
управување со работи, дејности (професионални
косултации), промоција, пропагандни дејности,
проучување на пазарот /маркетинг/, трговски
дејности, ширење рекламен материјал

(591) темно сина, светло сина и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 10   ортопедски производи, вештачки
екстремитети
кл. 35  услуги при продажба на мало и големо со
ортопедски производи и вештачки екстремитети
(151) 05/01/2012

(210) TM  2011/94

(220) 10/02/2011
(181) 10/02/2021
(450) 29/02/2012

(300) 830802207  30/11/2010  BR
(732) Companhia Nitro Quimica Brasileira
Av. Dr. Jose Artur Nova, 951, Sao Miguel Paulista,
Sao Paulo, SP, BR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје , 1000,
Скопје
(540)
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(111) 19250
(210) TM  2011/95

(540)

(111) 19245

str. 211-302, fevruari 2012 Skopje

(111) 19061
(210) TM  2011/105

(151) 20/01/2012
(220) 14/02/2011
(181) 14/02/2021
(450) 29/02/2012
(732) Друштво за трговија и услуги ФИНЗИ ДООЕЛ
Скопје
ул. Иво Лола Рибар бр. 59 - Центар, Скопје, MK
(740) МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА ДОО
бул.”Кочо Рацин” 14, 1000, Скопје
(540)

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

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 13  нитроцелулоза

Trgovski marki

кл. 42   проектирање и разој на компјутерски
хардвер и софтвер
кл. 45 лични и општествени услуги што ги даваат
трети лица   за задоволување на потребите на
поединци

19061
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(111) 19060

(151) 20/01/2012

кл. 38  телекомуникации

(210) TM  2011/108

(220) 14/02/2011

кл. 42   изработка на програми за компјутери;
процесирање
податоци
и
електронско
надополнување на сметка (е-ваучер)

(181) 14/02/2021
(450) 29/02/2012
(732) Агенција за туризам и услуги ПЕЛИКАН Љубин
Котевски ДОО
ул. Ленинова бр. 33, Ресен, MK
(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје
(540)

(111) 19230
(210) TM  2011/111

(151) 20/01/2012
(220) 15/02/2011
(181) 15/02/2021
(450) 29/02/2012
(732) Друштво за трговија и услуги ТОБАКО АД
Скопје
Бул. 3-та Македонска бригада б.б. Скопје, MK
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)

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

(591) зелена, бела и сива

кл. 35   огласување, водење на работење,
управување со работи
кл. 39 патување (организирање на патувања),
резервирање места за патувања, автобуски
превоз, превоз со автомобили, изнајмување
возила, превезување патници, резервации,
разгледување културни знаменитости и обиколки
(туризам)
(111) 19233

(151) 20/01/2012

(210) TM  2011/110

(220) 15/02/2011
(181) 15/02/2021
(450) 29/02/2012

(732) Друштво за трговија и услуги ТОБАКО АД
Скопје
Бул. 3-та Македонска бригада б.б. Скопје, MK
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9  апарати и инструменти; опрема за обработка
на податоци и компјутери; ПОС терминали и
вендинг машини
кл. 35   посредување при наплата на сметки;
обезбедување и извршување активности во
областа на малопродажбата, големопродажбата,
застапништвото и дистрибуцијата на припејд и
постпејд производи и услуги, телекомуникациски
производи, тобако, лотариски услуги
кл. 36
осигурување, финансиски работи,
монетарни работи, работи поврзни за недвижен
имот
кл. 38  телекомуникации
кл. 42   изработка на програми за компјутери;
процесирање
податоци
и
електронско
надополнување на сметка (е-ваучер)
(111) 19228
(210) TM  2011/112

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9  апарати и инструменти; опрема за обработка
на податоци и компјутери; ПОС терминали и
вендинг машини
кл. 35   посредување при наплата на сметки;
обезбедување и извршување активности во
областа на малопродажбата, големопродажбата,
застапништвото и дистрибуцијата на припејд и
постпејд производи и услуги, телекомуникациски
производи, тобако, лотариски услуги
кл. 36   осигурување, финансиски работи,
монетарни работи, работи поврзни за недвижен
имот

19233

(151) 20/01/2012
(220) 15/02/2011
(181) 15/02/2021
(450) 29/02/2012
(732) Друштво за трговија и услуги ТОБАКО АД
Скопје
Бул. 3-та Македонска бригада б.б. Скопје, MK
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)

(591) зелена, бела и сива

Trgovski marki

Glasnik,

19/1,
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(111) 19231
(210) TM  2011/114

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9  апарати и инструменти; опрема за обработка
на податоци и компјутери; ПОС терминали и
вендинг машини
кл. 35 посредување при наплата на сметки;
обезбедување и извршување активности во
областа на малопродажбата, големопродажбата,
застапништвото и дистрибуцијата на припејд и
постпејд производи и услуги, телекомуникациски
производи, тобако, лотариски услуги

(151) 20/01/2012
(220) 15/02/2011
(181) 15/02/2021
(450) 29/02/2012
(732) Друштво за трговија и услуги ТОБАКО АД
Скопје
Бул. 3-та Македонска бригада б.б. Скопје, MK
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)

кл. 36
осигурување, финансиски работи,
монетарни работи, работи поврзни за недвижен
имот
кл. 38 телекомуникации
кл. 42 изработка на програми за компјутери;
процесирање
податоци
и
електронско
надополнување на сметка (е-ваучер)
(111) 19229

(151) 20/01/2012

(210) TM  2011/113

(220) 15/02/2011

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 апарати и инструменти; опрема за обработка
на податоци и компјутери; ПОС терминали и
вендинг машини
кл. 35   посредување при наплата на сметки;
обезбедување и извршување активности во
областа на малопродажбата, големопродажбата,
застапништвото и дистрибуцијата на припејд и
постпејд производи и услуги, телекомуникациски
производи, тобако, лотариски услуги
кл. 36   осигурување, финансиски работи,
монетарни работи, работи поврзни за недвижен
имот
кл. 38  телекомуникации
кл. 42   изработка на програми за компјутери;
процесирање
податоци
и
електронско
надополнување на сметка (е-ваучер)

(181) 15/02/2021
(450) 29/02/2012
(732) Друштво за трговија и услуги ТОБАКО АД
Скопје
Бул. 3-та Македонска бригада б.б. Скопје, MK
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)

(111) 19232
(210) TM  2011/115

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 апарати и инструменти; опрема за обработка
на податоци и компјутери; ПОС терминали и
вендинг машини
кл. 35   посредување при наплата на сметки;
обезбедување и извршување активности во
областа на малопродажбата, големопродажбата,
застапништвото и дистрибуцијата на припејд и
постпејд производи и услуги, телекомуникациски
производи, тобако, лотариски услуги
кл. 36   осигурување, финансиски работи,
монетарни работи, работи поврзни за недвижен
имот
кл. 38  телкомуникации
кл. 42   изработка на програми за компјутери;
процесирање
податоци
и
електронско
надополнување на сметки (е-ваучер)

Trgovski marki

(151) 20/01/2012
(220) 15/02/2011
(181) 15/02/2021
(450) 29/02/2012
(732) Друштво за трговија и услуги ТОБАКО АД
Скопје
Бул. 3-та Македонска бригада б.б. Скопје, MK
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)

(591) зелена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9  апарати и инструменти; опрема за обработка
на податоци и компјутери; ПОС терминали и

19232
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вендинг машини
кл. 35 посредување при наплата на сметки;
обезбедување и извршување активности во
областа на малопродажбата, големопродажбата,
застапништвото и дистрибуцијата на припејд и
постпејд производи и услуги, телекомуникациски
производи, тобако, лотариски услуги
кл. 36   осигурување, финансиски работи,
монетарни работи, работи поврзни за недвижен
имот
кл. 38  телекомуникации
кл. 42 изработка на програми за компјутери;
процесирање
податоци
и
електронско
надополнување на сметка (е-ваучер)
(111) 19242
(210) TM  2011/120

(151) 05/01/2012
(220) 16/02/2011
(181) 16/02/2021
(450) 29/02/2012
(732) BOSNALIJEK, farmaceutska i hemijska industrija,
d.d.
Jukiceva 55, 71000 Sarajevo, BA
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768, 1000,
Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34   тутун, суров или преработен; производи
од тутун, вклучително пури, цигари, цигарилоси,
тутун за виткање   сопствени цигари, тутун за
луле, тутун за џвакање, бурмут (snuff) тутун,
кретек (kretek); снус (snus), замени за тутун (не
за медицинска употреба); артикли за пушачи,
вклучително хартија за цигари и туби, филтри за
цигари, бинлаци (tins) за тутун, кутии за цигари и
пепелници, лулиња, џебни направи за виткање
цигари, запалки; кибрити
(111) 19133
(210) TM  2011/122

(151) 17/01/2012
(220) 16/02/2011
(181) 16/02/2021
(450) 29/02/2012
(732) Philip Morris Brands S.A.R.L., a Swiss corporation
Quai Jeanrenaud 3 2000 Neuchatel, CH
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768, 1000,
Скопје
(540)

LIDOPROCT BOSNALIJEK
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5   фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди

(591) сина, бела, црвена и сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34   тутун, суров или преработен; производи
од тутун, вклучително пури, цигари, цигарилоси,
тутун за виткање   сопствени цигари, тутун за
луле, тутун за џвакање, бурмут (snuff) тутун,
кретек (kretek); снус (snus), замени за тутун (не
за медицинска употреби); артикли за пушачи,
вклучително хартија за цигари и туби, филтри за
цигари, бинлаци (tins) за тутун, кутии за цигари и
пепелници, лулиња, џебни направи за виткање
цигари, запалки; кибрити

(111) 19152
(210) TM  2011/121

(151) 18/01/2012
(220) 16/02/2011
(181) 16/02/2021
(450) 29/02/2012
(732) Philip Morris Brands S.A.R.L., a Swiss corporation
Quai Jeanrenaud 3 2000 Neuchatel, CH
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768, 1000,
Скопје
(540)

(111) 19270
(210) TM  2011/123

(151) 23/01/2012
(220) 16/02/2011
(181) 16/02/2021
(450) 29/02/2012
(732) SAPONIA Kemiska, prehrambena i farmaceutska
industrija, p.o., Osijek
M. Gupca 2, Osijek, HR
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
ул. „Љубљанска’’ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

(591) црвена, бела, сива

19242

Trgovski marki

Glasnik,

(591) сина и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други супстанции
за перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи, лосиони
за коса, препарати за нега на забите
(111) 19157

(151) 23/01/2012

(210) TM  2011/125

(220) 16/02/2011
(181) 16/02/2021
(450) 29/02/2012

(732) Друштво за комуникациски услуги ВИП
ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје
ул. Васил Аџиларски б.б., 8 кат, Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје , 1000,
Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35   дејности (помош во водењето на
дејностите), демонстрација
на производи,
информации за дејноста, информатички картотеки
(водење на информатичките картотеки), изложби
(организирање изложби) во комерцијални или
рекламни цели, изнајмување рекламен простор,
изнајмување уреднички апарати, изнајнување
рекламен материјал, изработка на такси,
изводи од сметка (изработка на изводи од
сметка), јавно мислење (испитување на јавното
мислење), објавување рекламни текстови,
огласување
/рекламирање/,
организирање
дејности (советување за организирање на
дејностите), плакатирање /огласување/, преписи
на соопштенија, промоција /продажба за трето
лице/, пропагандни    дејности,     проучување
на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки,
рекламирање по пат на радио, рекламирање по
пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на
рекламни огласи), статистичко информирање,
телефонско одговарање  (служби   за телефонско
одговарање/за отсутни претплатници/, ширење
рекламен
материјал
/трактати, проспекти,
печатени
кл. 38   услуги на телекомуникација и
информативна технологија, имено, пренос
на глас, податоци, слика, аудио, видео и
информации по пат на телефон, телевизија
и глобална комуникациска мрежа; услуги на
лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг
телекомуникациски
опреми,
напојувања
и
системи; услуги на електронска пошта; услуги
на телевизиски пренос; обезбедување вести и
информации по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа; обезбедување
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информацми од именик по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска мрежа;
обезбедување мултикориснички интерактивен
пристап на глобална комуникациска мрежа;
пренос и емитирање на сите видови аудио и
видео програми по пат на телефон, телевизија
и глобална комуникациска мрежа, главни
(стожерни) интернет услуги, имено, брза
линија или сериски врски кои ствараат главен
премин во рамките на мрежата; видео и аудио
телеконференции по пат на интернет, услуги
на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на
дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН),
интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги,
услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН)
и услуги на приватна линија; обезбедување
услуги на телекомуникациски мрежни премини
и услуги на поврзување со протокол на
пренос на рамка заради пренос на податоци;
услуги на пренос на пакет од електронски
податоци; услуги на комутација на гласот,
податоци, видео и мултимедиа; овозможување
телекомуникациско поврзување на интернет и на
други компјутеризирани комуникации, податоци и
безжична мрежа; обезбедување мултикориснички
пристап на безжична комуникациска мрежа;
обезбедување факс услуги; обезбедување услуги
на складирање на електронски податоци за
трети лица; телекомуникациски услуги, особено,
обезбедување мрежен премин за поврзување
независни телекомуникациски и компјутерски
мрежи заради поделба на интернет сообраќајот;
услуги на говорна пошта; телекомуникациски
услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги
и услуги на насочување на повиците; услуги на
центрите за пораки во вид на телефонски говорни
пораки; услуги на видео и аудио конференции и
конференции на телефонски податоци; безжични
телекомуникациски услуги, имено, безжичен
пренос на звук и податоци; телекомуникациски
услуги, имено обезбедување глас по пат на
интернет протокол; обезбедување мрежен пристап
со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу
преносници на интернет сообраќајот; услуги на
електронски пораки
кл. 42   услуги на хостирање на web страници,
услуги на дизајнирање на web страници,
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; хостирање (хостинг),
складирање и одржување на web страници, 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; дизајн во областа
на компјутеризирани комуникации и мрежи
наподатоци; обезбедување   информации во
областа на мрежни услуги на компјутеризирани
комуникации и услуги на центри на податоци
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(111) 19134

(151) 12/12/2011

(210) TM  2011/126

(220) 17/02/2011

(540)

(181) 17/02/2021
(450) 29/02/2012
(732) Друштво за производство, услуги и трговија
ФУТУРА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО Скопје
ул.Васил Ѓоргов Б.Б. зграда 1/локал 3 Скопје,
Центар, 1000 Скопје, MK
(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ
ДООЕЛ,
АГЕНЦИЈА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје

ЗА

(591) портокалова, сива, црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 2  бои, фирнајзи, лакови, средства за заштита
од рѓа и гниење на дрвото, материи за боење,
средства за нагризување, сурови природни
смоли, метали во листови и во прав за сликарите,
декоратерите, печатарите и уметниците
кл. 20  мебел, огледала, рамки за слики, производи
од дрво, плута, трска, рогозина, врбови прачки,
рогови, коски, слонова коска, китови коски,
школки, килибар, седеф, морска пена и замена на
сите тие материјали, или од пластика
кл. 35   услуги на малопродажба врзани за бои,
фирнајзи, лакови, средства за заштита од рѓа и
гниење на дрвото, материи за боење, средства
за нагризување, сурови природни смоли, метали
во листови и во прав за сликарите, декоратерите,
печатарите и уметниците; услуги на малопродажба
врзани за мебел, огледала, рамки за слики,
производи од дрво, плута, трска, рогозина, врбови
прачки, рогови, коски, слонова коска, китови
коски, школки, килибар, седеф, морска пена и
замена на сите тие материјали, или од пластика;
услуги на продажба на големо врзани за бои,
фирнајзи, лакови, средства за заштита од рѓа и
гниење на дрвото, материи за боење, средства
за нагризување, сурови природни смоли, метали
во листови и во прав за сликарите, декоратерите,
печатарите и уметниците; услуги на продажба на
големо врзани за мебел, огледала, рамки за слики,
производи од дрво, плута, трска, рогозина, врбови
прачки, рогови, коски, слонова коска, китови
коски, школки, килибар, седеф, морска пена и
замена на сите тие материјали, или од пластика;
огласување; водење на работење; управување со
работи; канцелариски работи

(540)

(591) црна, светло сива, бела, жолта и портокалова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43  услуги за обезбедување храна и пијалоци,
привремено сместување, услуги во барови, бифе
(снек-барови), кафетери (експрес - ресторани),
услуги на камповите, детските јасли, домовите
(старечки домови), кантините, служење храна
и пијалаци, летувалишта, хотели пансиони
(интернати), мотели, ресторани, ресторани со
самопослужување, снек барови
(111) 19274

(151) 23/01/2012

(210) TM  2011/128

(220) 18/02/2011
(181) 18/02/2021
(450) 29/02/2012

(732) МАРКОВСКА ЕЛЕНА и МАРКОВСКА БОЖАНА
ул.Трифун Пановски 4/2-7, Скопје, MK и
ул.Трифун Пановски 4/2-7, Скопје, MK
(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПJЕ  
бул. „Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8, 1000,
Скопје
(540)

(111) 19108

(151) 17/01/2012

(210) TM  2011/131

(220) 18/02/2011
(181) 18/02/2021

ИЗВОРЧЕ-МОНТЕСОРИ
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 образовни услуги; подготвување  настава;
забава; спортски и културни активности
(111) 19107

(151) 17/01/2012

(210) TM  2011/130

(220) 18/02/2011

(540)

(181) 18/02/2021

(591) црвена, сина, бела и жолта

(450) 29/02/2012

(551) индивидуална

(732) Хромак Емил дооел увоз-извоз Куманово
Индустриска зона б.б. Нас. Вера Которка,
Куманово, MK

19134

(450) 29/02/2012
(732) Хромак Емил дооел увоз-извоз Куманово
Индустриска зона б.б. Нас. Вера Которка,
Куманово, MK

(510, 511)
кл. 2  бои, фирнајзи, лакови, средства за заштита
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од рѓа и гниење на дрвото, материи за боење,
средства за нагризување, сурови природни
смоли, метали во листови и во прав за сликарите,
декоратерите, печатарите и уметниците

(111) 19110

(151) 17/01/2012

(210) TM  2011/137

(220) 22/02/2011
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стредсва за нагризување; сурови природни
смоли; метали во листови и во прав за сликарите,
декоратерите, печатарите и уметниците
кл. 17 каучук, гутаперка, гума, азбест, лискун
и производите од нив што не се опфатени во
другите класи; пресувани пластични материи
што се користат во производсвото; материјали за
обвивање, за затнување и за изолација; свитливи
неметални цевки

кл. 20  мебел, огледала, рамки за слики, производи
од дрво, плута, трска, рогозина, врбови прачки,
рогови, коски, слонова коска, китови коски,
школки, килибар, седеф, морска пена и замена на
сите тие материјали, или од пластика
кл. 35   услуги на малопродажба врзани за бои,
фирнајзи, лакови, средства за заштита од рѓа и
гниење на дрвото, материи за боење, средства
за нагризување, сурови природни смоли, метали
во листови и во прав за сликарите, декоратерите,
печатарите и уметниците; услуги на малопродажба
врзани за мебел, огледала, рамки за слики,
производи од дрво, плута, трска, рогозина, врбови
прачки, рогови, коски, слонова коска, китови
коски, школки, килибар, седеф, морска пена и
замена на сите тие материјали, или од пластика;
услуги на продажба на големо врзани за бои,
фирнајзи, лакови, средства за заштита од рѓа и
гниење на дрвото, материи за боење, средства
за нагризување, сурови природни смоли, метали
во листови и во прав за сликарите, декоратерите,
печатарите и уметниците; услуги на продажба на
големо врзани за мебел, огледала, рамки за слики,
производи од дрво, плута, трска, рогозина, врбови
прачки, рогови, коски, слонова коска, китови
коски, школки, килибар, седеф, морска пена и
замена на сите тие материјали, или од пластика;
огласување; водење на работење; управување со
работи; канцелариски работи
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кл. 19 неметални градежни материјали; цврсти
неметални цевки за градба; аспхалт, катран
и битумен; неметални преносни конструкции;
споменици што несе од метал
кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со:
суви малтери, поликолори, грундирунг подлога,
пластични малтери
кл. 37   градежни
инсталациски услуги

конструкции;

поправки;

(111) 19109

(151) 17/01/2012

(210) TM  2011/138

(220) 22/02/2011
(181) 22/02/2021
(450) 29/02/2012

(732) Друштво за производство, трговија и услуги
ДАКСОРОЛ, DAXOROL ДООЕЛ експорт-импорт
Тетово
ул.ВИДОЕ СМИЛЕВСКИ БАТО ББ,1200 ТЕТОВО,
MK
(540)

(181) 22/02/2021
(450) 29/02/2012
(732) Друштво за производство, трговија и услуги
ДАКСОРОЛ, DAXOROL ДООЕЛ експорт-импорт
Тетово
ул.ВИДОЕ СМИЛЕВСКИ БАТО ББ,1200 ТЕТОВО,
MK
(540)

DAXOROL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1   хемиски производи за индустријата,
науката, фотографиите, како и за земјоделство,
градинарство и шумарство; сурови вештачки
смоли, сурови пластични материи; вештачки
ѓубриња; смеси за гасење пожар;препарати за
калење и заварување метали; хемиски супстанции
за конзервирање прехранбени производи;
материи за штавење; адхезиви (лепливи материи)
што се користат во индустријата
кл. 2  бои, фирнаизи, лакови; средства за заштита
од рѓа и гниење на дрвото; материи за боење;
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(591) црвена, црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1   хемиски производи за индустријата,
науката, фотографиите, како и за земјоделство,
градинарство и шумарство; сурови вештачки
смоли, сурови пластични материи; вештачки
ѓубриња; смеси за гасење пожар; препарати за
калење и заварување метали; хемиски супстанции
за конзервирање прехранбени производи;
материи за штавење; адхезиви (лепливи материи)
што се користат во индустријата
кл. 2 бои, фирнаизи, лакови; средства за заштита
од’ рѓа и гниење на дрвото; материи за боење;
стредсва за нагризување; сурови природни
смоли; метали во листови и во прав за сликарите,
декоратерите, печатарите и уметниците
кл. 17   каучук, гутаперка, гума, азбест, лискун
и производите од нив што не се опфатени во
другите класи; пресувани пластични материи
што се користат во производсвото; материјали за
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обвивање, за затнување и за изолација; свитливи
неметални цевки

(510, 511)
кл. 9 мерни апарати и инструменти; бројачи;
апарати за снимање   време; машини и апарати
за дистрибуција или контрола на електрична
енергија; кутии за дистрибуција на електричната
енергија; ротациони конвертори; модификатори
на фаза; полначи; трансформатори (електрична
енергија); батерии и ќелии; ќелии на гориво;
електрични жици и кабли; апарати и инструменти
за електрична комуникација; телефонски апарати;
апарати и машини за радио комуникација во
возила; апарати за телематика во возила;
автомобили опремени со предаватели и
приемници на податоци; апарати за автоматско
известување за завршено полнење; навигациски
апарати за возила („онборд” on-board компјутери);
апарати за известување за сеуште-не-внесено
полнење; електронски машини и апарати;
интегрални кола; електрични кола; компјутери,
компјутерски софтвер, компјутерски програми;
системи за полнење со далечинско управување;
електроди; магнети, екрани (дисплеи), запалки
за цигари за автомобили; средства за заштита од
незгоди за лична употреба; инвертори (електрична
енергија ); апарати за предупредување против
кражба

кл. 19   неметални градежни материјали; цврсти
неметални цевки за градба; аспхалт, катран
и битумен; неметални преносни конструкции;
споменици што не се од метал
кл. 35 услуги при продажбан а големо и мало со:
суви малтери, поликолори, грундирунг подлога,
пластични малтери
кл. 37   градежни
инсталациски услуги

конструкции;

поправки;

(111) 19144

(151) 18/01/2012

(210) TM  2011/141

(220) 23/02/2011
(181) 23/02/2021
(450) 29/02/2012

(732) Celgene Corporation
86 Morris Avenue, Summit, New Jersey 07901, US
(740)        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)

(111) 19106
(210) TM  2011/144

ИСТОДАКС
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5  фармацевтски препарати како анти-канцер
лек за хумана употреба
(111) 19276

(151) 23/01/2012

(210) TM  2011/142

(220) 23/02/2011

(151)
(220)
(181)
(450)

17/01/2012
23/02/2011
23/02/2021
29/02/2012

(732) С-ЛИЗИНГ ДОО СКОПЈЕ
ул.Митрополит
Теодосиј
Гологанов
72б-локал 6, 1000 Скопје, MK

бр.

(540)

(181) 23/02/2021
(450) 29/02/2012
(732) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also
trading as Nissan Motor Co., Ltd.)
No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi,
Kanagawa-ken, JP
(740)         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

19276

(591) сина и црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35   рекламирање, водење на работењето,
управување соо работата, канцелариски работи
кл. 36   осигурување, финансиски работи,
монетарни работи, работи поврзани со недвижен
имот
(111) 19130
(210) TM  2011/145

(151) 17/01/2012
(220) 23/02/2011
(181) 23/02/2021
(450) 29/02/2012
(732) GENERAL MOTORS LLC, a limited liability
company organized and existing under the laws
of the State of Delaware
300 Renaissance Center, City of Detroit, State of
Michigan 48265-3000, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768, 1000,
Скопје

Trgovski marki
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(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768, 1000,
Скопје
(540)

TRAILBLAZER
(551) индивидуална

ТРИТАЗИДЕ

(510, 511)
кл. 12 моторни возила и делови за истите, во
класата 12
(111) 19155
(210) TM  2011/146

(151) 23/01/2012
(220) 23/02/2011
(181) 23/02/2021
(450) 29/02/2012
(732) GENERAL MOTORS LLC, a limited liability
company organized and existing under the laws
of the State of Delaware
300 Renaissance Center, City of Detroit, State of
Michigan 48265-3000, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768, 1000,
Скопје
(540)

CHEVROLET TRAILBLAZER

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи
(111) 19271
(210) TM  2011/154

(151)
(220)
(181)
(450)

23/01/2012
25/02/2011
25/02/2021
29/02/2012

(732) Фи-Са Деукс
ул.Стево Филиповиќ бр.2-3/10, 1000 Скопје, MK
(540)

(591) зелена и сива
(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална

кл. 6   обични метали и нивните легури, метални
градежни
материјали,
метални
преносни
конструкции, метални материјали за железнички
шини, кабли и жици од обичен метал што не се
електрични, железарија, мали метални предмети,
метални цевки, каси, производи од обичен
металшто не се вклучени во другите класи, руди
кл. 7 машини и машински алати, мотори и погонски
машини (освен за сувоземни возила), машински
спојници и трансмисиски елементи (освен за
сувоземни возила), земјоделски направи (што не
се рачни), инкубатори за јајца
кл. 8  рачни алати и направи, прибор за јадење,
ладно оружје, жилети

(510, 511)
кл. 12   моторни возила и делови за истите, во
класата 12
(111) 19277
(210) TM  2011/148

(151) 23/01/2012
(220) 24/02/2011
(181) 24/02/2021
(450) 29/02/2012
(732) SANOFI PASTEUR LIMITED/SANOFI PASTEUR
LIMITEE
1755 Steeles Avenue West, Toronto Ontario M2R
3T4, Canada, CA
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(111) 19131

(151) 17/01/2012

(210) TM  2011/155

(220) 25/02/2011
(181) 25/02/2021
(450) 29/02/2012

IMMUCYST

(732) Друштво за промет и услуги АМСМ УСЛУГИ
ДОО увоз-извоз Скопје
ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.51,
Скопје, MK

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи; вакцини
(111) 19153

(151) 18/01/2012

(210) TM  2011/149

(220) 24/02/2011

(540)

(181) 24/02/2021
(450) 29/02/2012
(732) Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
Bruningstrasse 50, 65929 Frankfurt am Main, DE

Trgovski marki

(591) црна, жолта и бела
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(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 работи поврзани за недвижен имот
(111) 19269
(210) TM  2011/159

(151)
(220)
(181)
(450)

23/01/2012
25/02/2011
25/02/2021
29/02/2012

(732) PANPHARMA s.a.Z.l. du Clairay
35133 Lutre - Fougeres, FR
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
ул. „Љубљанска’’ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

Бул.Партизански одреди, Порта Влае блок 4,
1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје , 1000,
Скопје
(540)

(591) бела, светло и темно зелена, сива и  црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35
огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи

PANPHARMA

кл. 39
транспортни услуги; пакување и
складирање стока; амбалажирање на производи,
завиткување на стока, испорака /дистрибуција/
на
производи,
истоварување,
контејнери
за складирање (изнајмување контејнери за
складирање), магацини, отпадоци (превезување
и истоварување отпадоци), превоз на стока

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5   фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди
кл. 10   медицински, хируршки, забарски и
ветеринарни апарати и инструменти, вештачки
екстремитети, очи и заби, ортопедски производи,
хируршки материјали за шиење
(111) 19227
(210) TM  2011/201

(151) 23/01/2012
(220) 07/03/2011
(181) 07/03/2021
(450) 29/02/2012
(732) Друштво за промет и услуги ФОБАС КОМПАНИ
ДОО
Источна индустриска зона бб дел 3 - Маџари,
1000 Скопје, MK
(540)

PRINCE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3   средства за белење и други материи за
перење; препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување; сапуни; парфимерија,
есенцијални масла, козметички производи,
лосиони за коса; препарати за нега на забите
(111) 19170
(210) TM  2011/202

(151) 23/01/2012
(220) 07/03/2011
(181) 07/03/2021
(450) 29/02/2012
(732) ПАКОМАК ДОО Друштво за управување со
пакување и отпад од пакување

19170

кл. 40   обработка на материјали; отпадоци
(обработка на отпадоци); отпадоци и ѓубре
(рециклажа на ѓубре и отпадоци)
(111) 19220

(151) 23/01/2012

(210) TM  2011/203

(220) 08/03/2011
(181) 08/03/2021
(450) 29/02/2012

(732) BASF SE
Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am Rhein,
DE
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)

ЦЕРИАКС
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5   препарати за уништување бактерии,
фунгициди, хербициди, пестициди
кл. 31   земјоделски, хортикултурни и шумски
продукти, како и семиња и житарици кои не се
вклучени во другите класи; храна за животни
(111) 19225

(151) 23/01/2012

(210) TM  2011/205

(220) 08/03/2011
(181) 08/03/2021
(450) 29/02/2012

(732) BASF SE
Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am Rhein,
DE
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје

Trgovski marki
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(111) 19176

(151) 23/01/2012

(210) TM  2011/214

(220) 08/03/2011
(181) 08/03/2021

ИМТРЕКС

(450) 29/02/2012
(732) Угостителски објект РАГУЗА
Мирослав Голомеиќ Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5   препарати за уништување   бактерии,
фунгициди, хербициди, пестициди

ТП

Перица

ул.12-та Македонска бригада бр.2А, Скопје,
Центар, 1000 Скопје, MK

(111) 19160

(151) 23/01/2012

(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ
ДООЕЛ,
АГЕНЦИЈА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје

(210) TM  2011/212

(220) 08/03/2011

(540)

ЗА

(181) 08/03/2021
(450) 29/02/2012
(732) GENERAL MOTORS LLC, a limited liability
company organized and existing under the laws
of the State of Delaware
300 Renaissance Center, City of Detroit, State of
Michigan 48265-3000, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768, 1000,
Скопје

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

(540)

кл. 43  услуги за обезбедување храна и пијалаци,
привремено сместување, бироа за сместување
(хотели, агенции) пансиони (интернати) бифеа
(снек барови), кафетерии (еспрес ресторани),
кантини, служење храна и пијалаци, летувалишта,
резервирање хотели, хотели, мотели, ресторани,
ресторани со самопослужување, летувалишта

CHEVROLET TRAX
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 моторни возила и делови за истите (освен
уреди против кражба на возила)

(111) 19221

(151) 23/01/2012

(210) TM  2011/215

(220) 09/03/2011
(181) 09/03/2021
(450) 29/02/2012

(111) 19226

(151) 23/01/2012

(210) TM  2011/213

(220) 08/03/2011

(300) 1398579  08/12/2010  AU

(181) 08/03/2021

(732) Dunhill Tobacco of London Limited
1A St. James’ s Street, London SW1A 1EF, UK

(450) 29/02/2012
(732) GENERAL MOTORS LLC, a limited liability
company organized and existing under the laws
of the State of Delaware
300 Renaissance Center, City of Detroit, State of
Michigan 48265-3000, US

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

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

DUNHILL MASTER BLEND

(540)

(551) индивидуална

(540)

(510, 511)

CHEVROLET TRACKER
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 моторни возила и делови за истите (освен
уреди против кражба на возила)

Trgovski marki

кл. 34  цигари; тутун; тутунски производи
(111) 19165

(151) 23/01/2012

(210) TM  2011/216

(220) 09/03/2011
(181) 09/03/2021
(450) 29/02/2012

(732) Acer Incorporated
7F-5, No.369, Fuxing N. Rd., Songshan Dist.,
Taipei City 105, TW

19165
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(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

(540)

(551) индивидуална
(591) црвена, бела, црна и зелена

(510, 511)
кл. 9   компјутери; десктоп компјутери; преносни
компјутери; преносни   компјутери, сервери;
носачи на податоци; мемориски картички;
монитори; DVD преснимувачи; AC адаптери што
се користат со компјутери, преносни компјутери и
преносни компјутери; батерија што се користи со
компјутери, преносни компјутери и

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29   месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, смрзнато, сушено
или варено овошје и зеленчук, желеа, џемови,
компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла
и масти за јадење

компјутери; рачни паметни (smart) уреди;
паметен(smart) телефон; мобилен телефон;
електрична опрема со ТВ;

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго,
замена за кафе, брашно и производи од жито,
леб, тестени производи и слатки, сладолед, мед,
меласа, квасец,прашок за печење, сол, сенф,
оцет, сосови (како мирудии), муридии, мраз

ТB; LCD телевизори; плазма телевизори; ТВ
со проекција; TVCR, имено, снимач за видео
касети споен со телевизија; DVD плеер споен со
телевизија; телевизор со затворено коло (CCTV);
ТВ далечинско управување; сет-топ боксови за
употреба со телевизија; проектор
(111) 19171

(151) 12/12/2011

(210) TM  2011/219

(220) 09/03/2011
(181) 09/03/2021
(450) 29/02/2012

(732) SANOFI- AVENTIS
174, avenue de France, 75013 Paris, FR
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768, 1000,
Скопје
(540)

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. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво)
(111) 19289

(151) 27/01/2012

(210) TM  2011/222

(220) 10/03/2011
(181) 10/03/2021
(450) 29/02/2012

(732) MEDOCHEMIE Ltd.
Constantinoupoulos street 1-10, P.O. Box 1409,
Limassol, CY
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
ул. „Љубљанска’’ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

OMNIVIT

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
класа. 5 фармацевтски производи,
диететски суплементи, нутрацеутици / нутритивни
суплементи (nutraceuticals/nutritional supplements)
за медисинска и хумана употреба
(111) 19288

(151) 27/01/2012

(210) TM  2011/221

(220) 09/03/2011
(181) 09/03/2021
(450) 29/02/2012

(732) Друштво за производство, промет и услуги
ВИВАКС Ристо и други ДОО увоз-извоз Скопје
ул. „Трета Македонска бригада” бб, 1000
Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво ЧАКМАКОВА АДВОКАТИ
ул. 8-ма Ударна Бригада бр. 43/3, 1000 Скопје

19171

(591) жолта, зелена, црвена, бела и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5   фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди

Trgovski marki

Glasnik,

(111) 19161
(210) TM  2011/223

(151)
(220)
(181)
(450)

23/01/2012
10/03/2011
10/03/2021
29/02/2012

(732) KRI KRI SA MILK INDUSTRY
Serres - Drama, Serres 62125, Greece со седиште
на 3-th km Serres - Drama, GR
(740) Валентина Јовановска Василева, адвокат
ул. Маршал Тито бр. 53/1 1000 Скопје
(540)

19/1,
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(111) 19125
(210) TM  2011/227

(151)
(220)
(181)
(450)
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23/01/2012
10/03/2011
10/03/2021
29/02/2012

(732) MERIDA INDUSTRY CO., LTD
No. 116, MEEI GAANG ROAD, MEEI GAANG
TSUEN, TA TSUEN, CHANG HWA HSIEN, TW
(740)      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 и сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29  млеко и млечни производи
кл. 30  сладоледи, печива
кл. 32  пијалоци од овошје и овошни сокови
(111) 19218
(210) TM  2011/226

(151) 23/01/2012
(220) 10/03/2011
(181) 10/03/2021
(450) 29/02/2012
(732) ТЕА КОЛОРС КОМПАНИ and ТЕА ТОИС ДООЕЛ
бул.АВНОЈ бр.74, 1000 Скопје, MK and бул.
АВНОЈ бр.74, 1000 Скопје, MK
(540)

(591) црвена и бела
(551) индивидуална

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12  велосипеди, велосипеди на расклопување,
електрични велосипеди и електрични велосипеди
на расколопување, и нивни структурни делови;
делови и додатоци за велосипеди, велосипеди
на расклопување, електрични велосипеди
и електрични велосипеди на расклопување,
вклучувајќи рамки, рачки, осовини за рачки,
зглобници, менувачи на брзини (задни),
запчаници, седла, навлаки за седла, торби за
седла, држачи за седла, цевки за седла, педали,
запчаници (предни), тркала, гуми (внатрешни),
гуми, бандажи, жици за тркала, виљушки, носачи,
калници, ланци, штитници за ланци, ѕвончиња,
осовини, кочници и рачки за кочници, стегачи
и ленти за стапала, систем за амортизација за
велосипеди, мотори за електрични велосипеди во
меѓународната класа 12
(111) 19290
(210) TM  2011/228

(510, 511)
кл. 16  хартија, картон и производите од нив кои не
се опфатени со другите класи; печатени работи;
книговезники материјал; лепила за канцелариска
и куќна употреба; сликарски прибор; сликарски
четки; машини за пишување (освен мебелот);
материјал за обука и настава (освен апарати);
пластични материјали за пакување кои не се
опфатени во другите класи; печатарски букви,
клишиња
кл. 24  текстил и текстилни производи, кои не се
опфатени со другите класи; покривки за кревети
и маси
кл. 25  облека, обувки и капи
кл. 28   игри и играчки; производи за гимнастика
и спорт кои не се опфатени со другите класи;
украси за елка
кл. 35   рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; канцелариски работи
кл. 41  образовни услуги; обука; забава; спортски
и културни активности

Trgovski marki

(151)
(220)
(181)
(450)

27/01/2012
10/03/2011
10/03/2021
29/02/2012

(732) Dompe S.p.A.
Localita Campo di Pile snc, 67100 L’ Aquila, ES
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

ARTROSILENE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5   фармацевтски и ветеринарни препарати,
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции адаптирани за медицинска
употреба, храна за бебиња, фластери, материјали
за завои; материјал за пломбирање на забите,
стоматолошки восок, средства за дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди

19290
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(111) 19172
(210) TM  2011/229

(151)
(220)
(181)
(450)

23/01/2012
10/03/2011
10/03/2021
29/02/2012

(732) Dompe S.p.A.
Localita Campo di Pile snc, 67100 L’ Aquila, ES
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

LEVOTUSS

(540)

VOXIN
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати
(111) 19213

(151) 23/01/2012

(210) TM  2011/235

(220) 11/03/2011
(181) 11/03/2021
(450) 29/02/2012

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5   фармацевтски и ветеринарни препарати,
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции адаптирани за медицинска
употреба, храна за бебиња, фластери, материјали
за завои; материјал за пломбирање на забите,
стоматолошки восок, средства за дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди
(111) 19163
(210) TM  2011/231

(151) 23/01/2012
(220) 10/03/2011
(181) 10/03/2021
(450) 29/02/2012
(732) Друштво за трговија на големо и мало, увоз
извоз ЕСТЕЛА ДООЕЛ Скопје
ул.Петар Попарсов бр.8-7, Скопје, MK

(732) BELUPO lijekovi i kozmetika d.d.
Danica 05, 48 000 Koprivnica, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Македонија” бр.27/2/22, 1000 Скопје , 1000,
Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(540)

(591) тиркизна, златна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 21 стакларија, порцелан, флајанс, грнчарија
кл. 35   трговија на големо и мало со стакларија,
порцелан, флајанс и грнчарија
(111) 19167

(151) 23/01/2012

(210) TM  2011/234

(220) 11/03/2011
(181) 11/03/2021
(450) 29/02/2012

(732) Novartis AG
4002 Basel,, CH
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

19172

Trgovski marki

Glasnik,

19/1,

str. 211-302, fevruari 2012 Skopje

289

PREGLEDI
PREGLED NA TRGOVSKI MARKI SPORED ME|UNARODNATA KLASIFIKACIJA NA
TRGOVSKITE MARKI
(510)
(111)

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

(210)

(510)

(210)

кл. 1

19005
19006
19008
19009
19011
19012
19074
19076
19078
19090
19092
19109
19110
19178
19179

кл. 4

19082
19088
19159
19178

кл. 5

19051
19052
19070
19078
19079
19083
19084
19085
19086
19103
19104
19138
19139
19140
19141
19144
19145
19149
19150
19153
19167
19171
19172
19177
19185
19186
19187
19201
19204
19205
19206
19213
19216
19220
19225
19234
19235
19236
19237
19239
19242
19248

кл. 2

19045
19074
19093
19094
19095
19107
19108
19109
19110
19178

кл. 3

19041
19051
19138
19139
19140
19141
19143
19145
19174
19175
19178
19185
19219
19227
19236
19237
19239
19250
19270

Trgovski marki

Pregledi
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(510)

(210)

19250
19255
19264
19265
19267
19269
19277
19289
19290
кл. 6

кл. 7

19056
19059
19178
19200
19271

кл. 8

19178
19271

кл. 9

19003
19028
19029
19082
19087
19088
19100
19102
19129
19137
19154
19156
19165
19178
19184
19188
19203
19223
19228
19229
19230
19231
19232
19233
19241
19258
19261
19275
19276

кл. 10
Pregledi

19082
19088
19178
19271
19287

19056
19070

(510)

(210)

19085
19269
19286
кл. 11

19156
19169
19178
19236
19237
19239
19240
19241

кл. 12

19035
19125
19130
19155
19160
19166
19178
19195
19211
19226

кл. 13

19243
19245

кл. 14

19025
19026
19190
19236
19237
19239

кл. 16

19027
19043
19087
19136
19191
19192
19199
19203
19207
19218
19236
19237
19239
19282

кл. 17

19072
19073
19074
19082
19088
19091
19096
19109
Trgovski marki

Glasnik,

(510)

(210)

19/1,

str. 211-302, fevruari 2012 Skopje

(510)

19110
19287
кл. 18

кл. 19

19014
19183
19190
19224
19236
19237
19239
19247
19296
19072
19073
19074
19076
19089
19090
19091
19092
19093
19094
19095
19096
19109
19110
19287
19294

кл. 20

19014
19107
19108
19178
19284

кл. 21

19163
19178
19219
19236
19237
19239

кл. 22

19014
19082
19088

кл. 24

19218
19279
19280
19296

кл. 25

19014
19048
19183
19190
19218

Trgovski marki
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(210)

19224
19236
19237
19239
19247
19262
19279
19280
19296
кл. 26

19025
19026

кл. 27

19279
19280

кл. 28

19028
19048
19191
19192
19199
19207
19218
19236
19237
19239

кл. 29

19004
19007
19013
19017
19018
19019
19031
19033
19046
19047
19062
19063
19065
19066
19069
19079
19101
19114
19115
19120
19121
19122
19123
19124
19158
19161
19181
19198
19210
19212
Pregledi
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(510)

(210)

19217
19252
19266
19288
кл. 30

Pregledi

19010
19034
19046
19047
19051
19071
19081
19101
19120
19161
19169
19180
19185
19189
19197
19246
19252
19266
19283
19288
19292

кл. 31

19046
19047
19064
19067
19068
19098
19099
19151
19158
19220
19288

кл. 32

19010
19046
19047
19077
19078
19080
19081
19105
19116
19117
19118
19119
19126
19127
19161
19169
19252
19260

(510)

(210)

19266
19283
кл. 33

19030
19032
19037
19042
19075
19252
19254
19260
19288

кл. 34

19133
19146
19147
19148
19152
19168
19221
19223
19252
19268
19272
19273

кл. 35

19004
19007
19010
19013
19015
19016
19017
19018
19019
19020
19021
19022
19023
19024
19025
19026
19027
19031
19033
19035
19037
19045
19046
19047
19048
19049
19056
19058
19060
19062
19063
Trgovski marki

Glasnik,

(510)

(210)

19064
19065
19066
19067
19068
19069
19074
19075
19078
19081
19087
19106
19107
19108
19109
19110
19112
19114
19115
19120
19121
19122
19123
19124
19128
19129
19132
19135
19136
19142
19157
19158
19163
19164
19170
19178
19181
19183
19184
19190
19191
19192
19193
19196
19199
19202
19203
19205
19206
19207
19208
19209
19215
19218
19219
19222
19223
Trgovski marki

19/1,

str. 211-302, fevruari 2012 Skopje

(510)

293

(210)

19224
19228
19229
19230
19231
19232
19233
19238
19240
19244
19247
19249
19250
19251
19253
19256
19257
19258
19259
19262
19266
19278
19282
19285
19286
19295
кл. 36

19050
19053
19054
19055
19087
19106
19131
19135
19203
19208
19223
19228
19229
19230
19231
19232
19233
19238
19279
19280
19294

кл. 37

19049
19072
19073
19074
19076
19078
19089
19090
Pregledi
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(510)

кл. 38

кл. 39

Pregledi

(210)

(510)

(210)

19091
19092
19093
19094
19095
19096
19109
19110
19194
19196
19203
19241
19279
19280
19284
19294

кл. 40

19170

кл. 41

19078
19136
19162
19173
19193
19215
19218
19222
19236
19237
19239
19256
19257
19258
19259
19274
19281
19282

кл. 42

19015
19016
19020
19021
19022
19023
19024
19061
19078
19129
19132
19135
19156
19157
19193
19196
19203
19223
19228
19229
19230
19231
19232
19233
19244
19261
19282
19284
19295

кл. 43

19010
19036
19037
19038
19039
19040

19097
19111
19113
19132
19157
19203
19222
19223
19228
19229
19230
19231
19232
19233
19241
19253
19256
19257
19258
19261
19010
19035
19044
19060
19128
19142
19170
19196
19214
19238
19252
19253
19259
19263
19266
19279
19280
19281

Trgovski marki

Glasnik,

(510)

19/1,

str. 211-302, fevruari 2012 Skopje

295

(210)

19046
19047
19075
19078
19087
19134
19156
19173
19176
19214
19266
19279
19280
19281
19291
кл. 44

19056
19057
19070
19078
19085
19182
19203
19293

кл. 45

19027
19061
19135
19193
19208
19215
19282
19285

Trgovski marki

Pregledi
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PREGLED PO NOSITELI NA TRGOVSKI MARKI
(732)
(111)
(210)

nositel na pravoto na trgovski marka
registarski broj na dokumentot
broj na prijavata

(732) Acer Incorporated
(111) 19165
(210) MK/T/ 2011/216
Alfa Wassermann Hungary Kft.
19267
MK/T/ 2011/2
Amgen Inc. (State of Delaware)
19084
MK/T/ 2010/1447
Arcor S.A.I.C.
19189
19197

MK/T/ 2010/966
MK/T/ 2010/971

(732) Diners Club International Ltd.,
a New York corporation
(111) 19055
(210) MK/T/ 2010/1254
Discover Financial Services
19053
MK/T/ 2010/1248
19054
MK/T/ 2010/1249
Diva World Pty Limited
19025
MK/T/ 2010/1266
19026
MK/T/ 2010/1267

Audio Video Consulting GmbH
19241
MK/T/ 2010/501

Dompe S.p.A.
19290
19172

Bacardi & Company Limited
19260
MK/T/ 2009/369

Dunhill Tobacco of London Limited
19221
MK/T/ 2011/215

BASF SE
19220
19225

EDENRED
19087

MK/T/ 2011/203
MK/T/ 2011/205

BELUPO lijekovi i kozmetika d.d.
19213
MK/T/ 2011/235
Bongrain SA (a French societe anonyme)
19212
MK/T/ 2011/68
19210
MK/T/ 2011/69
19217
MK/T/ 2011/70
BOSNALIJEK, farmaceutska i hemijska 		
industrija, d.d.
19242
MK/T/ 2011/120
Branko Nesic
19075

MK/T/ 2010/1021

C.I. UNION DE BANANEROS DE URABA S.A. 		
UNIBAN
19151
MK/T/ 2011/28
19099
MK/T/ 2011/30
Celgene Corporation
19144

MK/T/ 2011/141

Companhia Nitro Quimica Brasileira
19243
MK/T/ 2011/83
19245
MK/T/ 2011/94
COMPLAN FOODS LIMITED
19079
MK/T/ 2010/837
Pregledi

MK/T/ 2011/228
MK/T/ 2011/229

MK/T/ 2010/1336

Elan Pharma International Limited
19204
MK/T/ 2008/517
Farmoz S.A and Tecnimede,
19216
MK/T/ 2009/1170
Gallaher Limited
19168

MK/T/ 2009/225

GENERAL MOTORS LLC,
a limited liability company organized and
existing under the laws of the
State of Delaware
19211
MK/T/ 2011/77
19130
MK/T/ 2011/145
19155
MK/T/ 2011/146
19160
MK/T/ 2011/212
19226
MK/T/ 2011/213
Genzyme Corporation
(a Massachusetts Corporation)
19104
MK/T/ 2011/17
19103
MK/T/ 2011/18
19083
MK/T/ 2011/19
Henkel AG & Co. KgaA
19041
MK/T/ 2009/1184
HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS LTD
19051
MK/T/ 2010/1142
Trgovski marki

Glasnik,

(732) HMY Group
(111) 19278

(210) MK/T/ 2010/1467

19/1,

str. 211-302, fevruari 2012 Skopje

(732) Nine West Development Corporation
(111) 19183
(210) MK/T/ 2010/929

HYUNDAI MOBIS CO., LTD
19188
MK/T/ 2010/1348

NIPPON SODA CO., LTD.
19052
MK/T/ 2010/1243

Instute of Beauty Rubella AG
19219
MK/T/ 2011/55

NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(also trading as Nissan Motor Co., Ltd.)
19276
MK/T/ 2011/142

JOHNSON CONTROLS HYBRID AND
RECYCLING GMBH
a corporation organized and existing under
the laws of the Federal Republic of Germany
19137
MK/T/ 2011/1
Jones Investment Co. Inc.
(Delaware corporation)
19247
MK/T/ 2010/1395
JT International S.A.
19268

MK/T/ 2011/3

Kaane American International Tobacco Co. 		
Ltd,
19273
MK/T/ 2011/31
19272
MK/T/ 2011/32
KRI KRI SA MILK INDUSTRY
19161
MK/T/ 2011/223
LUBOCONS CHEMICALS s.r.o.
19159
MK/T/ 2011/74
M & G BRANDS, LIMITED
19254
MK/T/ 2010/1047
Marriott Worldwide Corporation,
a Maryland corporation
19036
MK/T/ 2009/1154
19038
MK/T/ 2009/1155
19039
MK/T/ 2009/1156
19040
MK/T/ 2009/1157
Martin Wirth, Director Brutsch/Ruegger 		
Werkzeuge AG
19178
MK/T/ 2009/933
MEDOCHEMIE Ltd.
19289

MK/T/ 2011/222

MERIDA INDUSTRY CO., LTD
19125
MK/T/ 2011/227
MN PHARMACEUTICALS
19255
MK/T/ 2011/82
Motorola Trademark Holdings, LLC
19154
MK/T/ 2011/10
19275
MK/T/ 2011/11
Trgovski marki

297

NOBEL ILAC SANAYii VE TICARET A.S.
19086
MK/T/ 2010/1462
Novartis AG
19167

MK/T/ 2011/234

Novo Nordisk A/S
19235

MK/T/ 2009/487

PANPHARMA s.a.Z.l. du Clairay
19269
MK/T/ 2011/159
Philip Morris Brands S.A.R.L.,
a Swiss corporation
19146
MK/T/ 2011/6
19147
MK/T/ 2011/7
19148
MK/T/ 2011/8
19152
MK/T/ 2011/121
19133
MK/T/ 2011/122
Proizvodnja i trgovina PHARMAMED d.o.o. 		
Travnik,
19185
MK/T/ 2010/945
SANOFI- AVENTIS
19171

MK/T/ 2011/219

SANOFI PASTEUR LIMITED/SANOFI PASTEUR
LIMITEE
19277
MK/T/ 2011/148
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH
19248
MK/T/ 2011/81
19153
MK/T/ 2011/149
SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET A.S.
19234
MK/T/ 2009/1295
SAPONIA Kemiska, prehrambena i
farmaceutska industrija, p.o., Osijek
19270
MK/T/ 2011/123
SHARP KABUSHIKI KAISHA also trading as
SHARP CORPORATION a corporation of 		
Japan
19028
MK/T/ 2010/1272
19029
MK/T/ 2010/1277
19003
MK/T/ 2010/1278
Pregledi
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(732) Societe des Produits Nestle S.A.
(111) 19292
(210) MK/T/ 2011/54
19169
MK/T/ 2011/80
T.C. Debica S.A.
19166

MK/T/ 2011/57

The Coca-Cola Company
19239
MK/T/ 2010/1235
19236
MK/T/ 2010/1236
19237
MK/T/ 2010/1237
THE GILLETTE COMPANY
19174
MK/T/ 2011/56
19175
MK/T/ 2011/66
The North Face Apparel Corp.
19014
MK/T/ 2010/1133
THE QUAKER OATS COMPANY
19101
MK/T/ 2011/37
Thomson Reuters Finance S.A.
19203
MK/T/ 2008/1043
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(also trading as TOYOTA MOTOR 		
CORPORATION)
19195
MK/T/ 2010/1448
19100
MK/T/ 2011/38
19102
MK/T/ 2011/39
Unipharm, Inc.,
19149
19150

MK/T/ 2011/12
MK/T/ 2011/13

VERTEX MACHINERY WORKS CO., LTD.
19200
MK/T/ 2010/1480
А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади,
вафли и бонбони
19071
MK/T/ 2010/802
Агенција за пошти Скопје
19253
MK/T/ 2008/1952
Агенција за туризам и услуги
ПЕЛИКАН Љубин Котевски ДОО
19060
MK/T/ 2011/108
АД ЈАКА 80 Радовиш
19265
MK/T/ 2009/458
19264
MK/T/ 2009/467
Адвокатско друштво Чукиќ и Марков
19162
MK/T/ 2011/59

Pregledi

(732) Акционерско друштво за застапување
во осигурување МК ОСИГУРУВАЊЕ АД 		
Скопје
19050
(210) MK/T/ 2010/520
Акционерско друштво за производство
и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА - 		
ТИКВЕШ експорт импорт АД Скопје
19042
MK/T/ 2009/1192
Американска стопанска комора на 		
Македонија
19027
MK/T/ 2010/1268
АРС ДООЕЛ Скопје
19173

MK/T/ 2011/53

АТАНАСОВСКИ ТОНИ
19196
MK/T/ 2010/980
БЕРЗА НА НЕДВИЖНОСТИ ДООЕЛ Скопје
19208
MK/T/ 2009/72
БИИ ПИНК-АИЃ ДООЕЛ СКОПЈЕ
19190
MK/T/ 2010/1476
БЈ ТОБАКО
19223

MK/T/ 2009/114

Валијант ДООЕЛ Друштво за трговија, 		
производство, услуги, издаваштво
и филмска продукција
19282
MK/T/ 2010/1471
ВИЗБА ВАЛАНДОВО
19030
19032

MK/T/ 2010/1279
MK/T/ 2010/1280

Георгиев Иван and
Иван Горѓиев
19186
19187
19201

MK/T/ 2010/949
MK/T/ 2010/950
MK/T/ 2010/958

Гордана Јаниќијевиќ
19281
MK/T/ 2010/1470
ДЕВЕЛОПМЕНТ СОЛУШНС ДООЕЛ 		
СКОПЈЕ
19193
MK/T/ 2010/1459
Дени Шус Груп Дооел
експорт-импорт Скопје
19112
MK/T/ 2010/1169
Димитровски Оливер
19238
MK/T/ 2010/1234
Trgovski marki

Glasnik,

(732) ДПТУ АНАТОМИК ХЕЛП ДООЕЛ
увоз-извоз Скопје
(111) 19286
(210) MK/T/ 2011/87
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(732) Друштво за производство и трговија
Фор Лејди ДООЕЛ
(111) 19262
(210) MK/T/ 2010/1286

ДПТУ ГИЛД Дејан ДООЕЛ Експорт - Импорт
Скопје
19043
MK/T/ 2009/1228

Друштво за производство на бои и лакови
Хест Стефан Дооел увоз-извоз
19045
MK/T/ 2010/622

ДПТУ Магнолија-Александар и др. ДОО
19205
MK/T/ 2008/494
19206
MK/T/ 2008/495

Друштво за производство промет и услуги
*ИТЦ МДК* ДОО Скопје
19259
MK/T/ 2010/8

ДПТУ МАКС увоз-извоз ДООЕЛ
19246
MK/T/ 2010/1219

Друштво за производство трговија и 		
маркетинг ФОКАС ДООЕЛ
19057
MK/T/ 2010/1369

Друштво за деловни услуги и трговија 		
СИТИ ПЛАЗА ДОО Скопје
19294
MK/T/ 2009/42
19280
MK/T/ 2010/1478
19279
MK/T/ 2010/1479
Друштво за електроника, дизајнирање и 		
производство МИКРОСАМ ДОО увоз-извоз
Прилеп АД
19156
MK/T/ 2011/40
Друштво за издавачка дејност, трговија и 		
услуги КОЛОР МЕДИА ДООЕЛ
19136
MK/T/ 2011/9
Друштво за комуникациски услуги
ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје
19132
MK/T/ 2011/14
19157
MK/T/ 2011/125
ДРУШТВО ЗА ЛОГИСТИКА ВИАТОР И 		
ВЕКТОР ДОО СКОПЈЕ
19044
MK/T/ 2009/1164
Друштво за проектирање, инженеринг и 		
градежништво ДСЦ-ДИЗАЈН,
Звонко ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
19284
MK/T/ 2010/1373
Друштво за производство и трговија
„ПОФИКС” ДОО
19074
MK/T/ 2010/1317
19072
MK/T/ 2010/1318
19076
MK/T/ 2010/1319
19073
MK/T/ 2010/1320
19090
MK/T/ 2010/1321
19089
MK/T/ 2010/1322
19091
MK/T/ 2010/1323
19092
MK/T/ 2010/1324
19093
MK/T/ 2010/1327
19094
MK/T/ 2010/1328
19095
MK/T/ 2010/1329
19096
MK/T/ 2010/1330
Trgovski marki

Друштво за производство трговија и услуги
БАУДОМ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
19209
MK/T/ 2011/42
Друштво за производство трговија и услуги
ИР-ФА РОЛО ДЕР Ирфан и др. ДОО 		
експорт-импорт
19287
MK/T/ 2011/76
ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО ТРГОВИЈА И
УСЛУГИ СГС СЕРВИС ДОО
19194
MK/T/ 2008/1328
Друштво за производство,
градежништво, туризам, трговија на
големо и мало и услуги
ЛЕННИ КОМПАНИ ДООЕЛ
увоз-извоз Скопје
19142
MK/T/ 2010/1366
Друштво за производство, инженеринг, 		
консалтинг, трговија и услуги
ВЕВЕ ГРОУП ДООЕЛ Скопје
19244
MK/T/ 2010/862
Друштво за производство, промет и услуги
БРЕС Компани ДООЕЛ, Скопје
19198
MK/T/ 2010/1472
Друштво за производство, промет и услуги
ВИВАКС Ристо и други ДОО
увоз-извоз Скопје
19127
MK/T/ 2010/1018
19126
MK/T/ 2010/1019
19105
MK/T/ 2010/1020
19288
MK/T/ 2011/221
Друштво за производство, промет и услуги
ПАНТО ГРУП ДООЕЛ експорт-импорт
19058
MK/T/ 2010/1368

Pregledi
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(732) Друштво за производство, промет и услуги
ЦУСПИС ДООЕЛ Скопје
(111) 19015
(210) MK/T/ 2010/1257
19016
MK/T/ 2010/1259
19020
MK/T/ 2010/1260
19021
MK/T/ 2010/1261
19022
MK/T/ 2010/1262
19023
MK/T/ 2010/1263
19024
MK/T/ 2010/1264
Друштво за производство, трговија и 		
интелектуални услуги НИКО КОМПЈУТЕРИ 		
ЖАРКО ДООЕЛ - Скопје
19184
MK/T/ 2008/931
Друштво за производство,
трговија и услуги
БИОМАРЕЛ ШИТАКЕ увоз-извоз
ДООЕЛ Битола
19098
MK/T/ 2011/23
Друштво за производство,
трговија и услуги
ДАКСОРОЛ, DAXOROL ДООЕЛ
експорт-импорт Тетово
19110
MK/T/ 2011/137
19109
MK/T/ 2011/138
Друштво за производство,
трговија и услуги
ЕКС ШОП ДООЕЛ Скопје
19296
MK/T/ 2010/1027
Друштво за производство,
трговија и услуги
КВАТРО Ана и други ДОО
увоз-извоз Куманово
19081
MK/T/ 2011/16
Друштво за производство,
трговија и услуги
КОМПАНИЈА БАКО ДООЕЛ
Визбегово Скопје
19158
MK/T/ 2011/79
Друштво за производство,
трговија и услуги
М и А БЕВЕРИЏИС ДООЕЛ
експорт - импорт Скопје
19180
MK/T/ 2008/395
Друштво за производство,
трговија и услуги
РОБИ ДООЕЛ Штип
19097
MK/T/ 2010/1463

Pregledi

(732) Друштво за производство, трговија на 		
големо и мало и услуги
СИГМА ЛОГИСТИКС увоз-извоз Скопје
(111) 19128
(210) MK/T/ 2011/26
Друштво за производство,
услуги и трговија
ФУТУРА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО Скопје
19134
MK/T/ 2011/126
Друштво за промет и услуги
АМСМ УСЛУГИ ДОО увоз-извоз Скопје
19131
MK/T/ 2011/155
Друштво за промет и услуги
ФОБАС КОМПАНИ ДОО
19227
MK/T/ 2011/201
Друштво за спортска трговија
„Мега спорт Љубомир ДООЕЛ” Скопје
19048
MK/T/ 2008/1067
Друштво за трговија ,
производство и услуги
КАЛИМАН КАРИБЕ ДООЕЛ Скопје
ПОДРУЖНИЦА ПРЕМИУМ Скопје
19202
MK/T/ 2010/1475
Друштво за трговија и услуги
АУТО ГС-ФЕРАЛ ДООЕЛ
експорт-импорт Скопје
19082
MK/T/ 2010/1010
19088
MK/T/ 2010/1011
Друштво за трговија и услуги
МАК РАТОЛА ДООЕЛ Скопје
19035
MK/T/ 2009/904
Друштво за трговија и услуги
ПРОТОМОНТ ДООЕЛ Скопје
19291
MK/T/ 2011/50
Друштво за трговија и услуги
ТОБАКО АД Скопје
19233
MK/T/ 2011/110
19230
MK/T/ 2011/111
19228
MK/T/ 2011/112
19229
MK/T/ 2011/113
19231
MK/T/ 2011/114
19232
MK/T/ 2011/115
Друштво за трговија и услуги
ФИНЗИ ДООЕЛ Скопје
19061
MK/T/ 2011/105

Trgovski marki

Glasnik,

(732) Друштво за трговија на големо и мало,
увоз извоз ЕСТЕЛА ДООЕЛ Скопје
(111) 19163
(210) MK/T/ 2011/231
Друштво за трговија, меѓународен 		
транспорт и услуги
БАУКОП ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
19164
MK/T/ 2011/41
Друштво за трговија, производство и 		
услуги ГРАНД - ЕКСПОРТ ДООЕЛ
увоз-извоз 1000 СКОПЈЕ
19252
MK/T/ 2009/1029
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(111) 19266
19031
19181
19033

(210) MK/T/ 2010/1116
MK/T/ 2010/1118
MK/T/ 2010/1119
MK/T/ 2010/1120

Инфопроект Компјутерс
19261
MK/T/ 2010/1240
КАУНТ ДООЕЛ
19249

MK/T/ 2010/1410

Коктел Трејд Дооел Тетово
19283
MK/T/ 2010/1432

Друштво за услуги
МЕДИА ПРИНТ МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
19199
MK/T/ 2010/1461

Комора на Република Македонија
за обезбедување на лица и имот Скопје
19285
MK/T/ 2008/1851

Друштво за фармацевтско хемиски 		
производи РЕПЛЕКФАРМ АД Скопје
19177
MK/T/ 2009/117

Л.А. ХЕМИЈА ДОО Скопје
19179
MK/T/ 2009/25

Заштитно друштво за производство, 		
трговија и услуги ПАНОРАМА ДООЕЛ 		
Охрид
19124
MK/T/ 2011/44
19120
MK/T/ 2011/48
19122
MK/T/ 2011/47
19034
MK/T/ 2009/524
19121
MK/T/ 2011/43
19123
MK/T/ 2011/45
19115
MK/T/ 2011/46
19068
MK/T/ 2010/1071
19064
MK/T/ 2010/1072
19067
MK/T/ 2010/1073
19062
MK/T/ 2010/1074
19063
MK/T/ 2010/1075
19066
MK/T/ 2010/1076
19069
MK/T/ 2010/1077
19065
MK/T/ 2010/1079
19114
MK/T/ 2010/1080
ЗЛАТЕВСКИ ЉУБИША
19077
MK/T/ 2010/832
Издаваштво КРУГ ДООЕЛ Скопје
19207
MK/T/ 2009/564
19191
MK/T/ 2010/1445
19192
MK/T/ 2010/1446
Индустрија за млеко, млечни производи
и сокови АД „МЛЕКАРА БИТОЛА”,
19019
MK/T/ 2010/1109
19018
MK/T/ 2010/1110
19013
MK/T/ 2010/1111
19007
MK/T/ 2010/1112
19017
MK/T/ 2010/1113
19004
MK/T/ 2010/1114
19010
MK/T/ 2010/1115
Trgovski marki
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Магрони ДОО Скопје
19116
19118
19119
19117

MK/T/ 2010/379
MK/T/ 2010/380
MK/T/ 2010/381
MK/T/ 2010/382

Македонски Телеком А.Д.-Скопје
19111
MK/T/ 2010/248
Македонски Телеком А.Д.-Скопје
19113
MK/T/ 2010/249
МАККОНТРОЛ ДОО Скопје,
друштво за контрола на
квалитет и квантитет на стоки
и консалтинг
19295
MK/T/ 2010/284
МАРКОВСКА ЕЛЕНА and
МАРКОВСКА БОЖАНА
19274
MK/T/ 2011/128
Месер Вардар Техногас,
19078
MK/T/ 2009/1236
Наталија Крстевска Ангеловска
19250
MK/T/ 2011/95
ПАКОМАК ДОО Друштво за управување со
пакување и отпад од пакување
19170
MK/T/ 2011/202
ПЗУ Поликлиника ХОСПИТАЛИА Прилеп
19293
MK/T/ 2011/51
ПЗУ ПОПОСКИ
19182

MK/T/ 2009/752
Pregledi
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(732) ПИТ-КОМ ДОО Неготино
(111) 19037
(210) MK/T/ 2009/1232
Приватна здравствена установа - 		
поликлиника со ординации
од примарната здравствена заштита и
биохемиска лабораторија МЕДИКА Скопје
19085
MK/T/ 2010/1337
19070
MK/T/ 2010/1338
Прилепска пиварница А.Д. Прилеп
19080
MK/T/ 2010/825
РЕКЛАМНО СТУДИО АНГЕЛКОВСКИ,
друштво за производство,
трговија и услуги Тони ДООЕЛ, Скопје
19129
MK/T/ 2011/29
РОJАЛ СТАР ГРУП ДООЕЛ Скопје
19263
MK/T/ 2010/162
С-ЛИЗИНГ ДОО СКОПЈЕ
19106
MK/T/ 2011/144
СОЈУЗ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ВОЗАЧИ НА 		
МАКЕДОНИЈА
19135
MK/T/ 2010/959
Стопанска интересна заедница на
заштитни друштва на Македонија
ЗАПОВИМ - Скопје
19215
MK/T/ 2009/1169
Т.Д.К. КОМПЈУТЕРИ ДООЕЛ Скопје
19251
MK/T/ 2010/1287
Тhe Procter & Gamble Company
19143
MK/T/ 2011/5
ТЕА КОЛОРС КОМПАНИ and
ТЕА ТОИС ДООЕЛ
19218
MK/T/ 2011/226
ТИНГ ИНОКС ДООЕЛ,
19240
MK/T/ 2009/1215
Трајко Николов
19059

MK/T/ 2009/343

Трговско друштво за производство,
продажба и сервисирање
ЕЛМЕД ДОО увоз-извоз Скопје
19056
MK/T/ 2010/1269

Pregledi

(732) Трговско друштво за производство,
трговија и угостителство ДОНМАК
увоз-извоз ДООЕЛ Охрид
(111) 19046
(210) MK/T/ 2010/560
19047
MK/T/ 2010/561
Трговско друштво
ФАСХИОН БРАВО ДОО Скопје
19224
MK/T/ 2009/44
Трговско радиодифузно друштво
АЛСАТ-М ДОО Скопје
19257
MK/T/ 2010/814
19256
MK/T/ 2010/815
19258
MK/T/ 2010/817
ТРД РАДИО КАНАЛ 77
19222
MK/T/ 2008/1857
Туристичка агенција
АТЛАНТИК ДООЕЛ Штип
19214
MK/T/ 2011/67
Угостителски објект РАГУЗА ТП
Перица Мирослав Голомеиќ Скопје
19176
MK/T/ 2011/214
Фармацевтска, хемиска,
козметичка индустрија ’’АЛКАЛОИД’’ А. Д. Скопје
19005
MK/T/ 2010/745
19006
MK/T/ 2010/747
19008
MK/T/ 2010/748
19009
MK/T/ 2010/749
19011
MK/T/ 2010/750
19012
MK/T/ 2010/751
19145
MK/T/ 2010/1033
19141
MK/T/ 2010/1058
19140
MK/T/ 2010/1059
19139
MK/T/ 2010/1060
19138
MK/T/ 2010/1061
Фи-Са Деукс
19271

MK/T/ 2011/154

Хромак Емил дооел увоз-извоз Куманово
19107
MK/T/ 2011/130
19108
MK/T/ 2011/131
ЦИЛАЗ ЛАЗЕ ДООЕЛ СКОПЈЕ
19049
MK/T/ 2009/1214

Trgovski marki

Glasnik,
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prodol@uvawa
(111)

02784
02793
02797
04014
01463
05402
04952
04879
04880
01909
01251
01968
01969
07641
07617
08526
08355
08354
08353
08352
08611
08640
09368
08592
08928
10030
10383

Trgovski marki

(186)

28/11/2019
25/07/2019
05/10/2021
04/12/2019
26/06/2019
25/04/2020
06/04/2020
23/03/2020
16/11/2020
10/07/2016
15/08/2016
14/08/2020
14/08/2020
14/05/2017
10/07/2017
09/07/2018
09/07/2018
09/07/2018
09/07/2018
09/07/2018
17/07/2018
19/08/2018
21/08/2018
25/11/2018
02/03/2019
26/05/2020
26/01/2021

Prodol`uvawa, promeni, prenosi

304 Glasnik, 19/1, str. 303-313, fevruari 2012 Skopje

promeni
(111) 02782

(111) 03391

(732) Seiko Holdings Kabushiki Kaisha

(732) HUNTSMAN ICI CHEMICALS, LLC
500 Huntsman Way Salt Lake City Utah
84108, US

(trading as Seiko Holdings Corporation)
5-11, Ginza 4-Chome, Chuo-Ku, Tokyo, JP
(111) 02784

(111) 04963

(732) Seiko Holdings Kabushiki Kaisha

(732) Panasonic Corporation
1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka
Prefecture, JP

(trading as Seiko Holdings Corporation)
5-11, Ginza 4-Chome, Chuo-Ku, Tokyo, JP
(111) 02785
(732) Seiko Holdings Kabushiki Kaisha
(trading as Seiko Holdings Corporation)
5-11, Ginza 4-Chome, Chuo-Ku, Tokyo, JP
(111) 02793
(732) Seiko Holdings Kabushiki Kaisha
(trading as Seiko Holdings Corporation)
5-11, Ginza 4-Chome, Chuo-Ku, Tokyo, JP
(111) 02794
(732) Seiko Holdings Kabushiki Kaisha
(trading as Seiko Holdings Corporation)
5-11, Ginza 4-Chome, Chuo-Ku, Tokyo, JP
(111) 02797
(732) Seiko Holdings Kabushiki Kaisha
(trading as Seiko Holdings Corporation)
5-11, Ginza 4-Chome, Chuo-Ku, Tokyo, JP

(111) 04878
(732) HBI Branded Apparel Limited, Inc.
1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem
North Carolina 27105, US
(111) 04879
(732) HBI Branded Apparel Limited, Inc.
1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem
North Carolina 27105, US
(111) 04880
(732) HBI Branded Apparel Limited, Inc.
1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem
North Carolina 27105, US
(111) 05219
(732) KABUSHIKI KAISHA PILOT
CORPORATION (also trading as Pilot
Corporation)
6-21, Kyobashi 2-Chome, Chuo-Ku,
Tokyo, JP

(111) 02799

(111) 01968

(732) Seiko Holdings Kabushiki Kaisha

(732) KABUSHIKI KAISHA HITACHI
SEISAKUSHO (d.b.a. HITACHI LTD.)
6-6, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku,
Tokyo, JP

(trading as Seiko Holdings Corporation)
5-11, Ginza 4-Chome, Chuo-Ku, Tokyo, JP
(111) 02800
(732) Seiko Holdings Kabushiki Kaisha
(trading as Seiko Holdings Corporation)
5-11, Ginza 4-Chome, Chuo-Ku, Tokyo, JP

Prodol`uvawa, promeni, prenosi

(111) 01969
(732) KABUSHIKI KAISHA HITACHI
SEISAKUSHO (d.b.a. HITACHI LTD.)
6-6, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku,
Tokyo, JP

Trgovski marki
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(111) 01762

(111) 08352

(732) Glaxo Wellcome House
Berkeley Avenue, Greenford,

(732) PwC Business Trust A Delaware
business trust with a place of business
at:
300 Madison Avenue, New York,

Middlesex UB6 0NN, GB
(111) 06689
(732) Beverages Delaware Inc.,
a Delaware Corporation
5301 Legacy Drive Plano,
Texas 75024, US
(111) 07641
(732) MAREDO Restaurants Holding GmbH
Elisabeth str.22, D-40217 Dusseldorf, DE
(111) 08526
(732) PwC Business Trust A Delaware
business trust with a place of business
at:
300 Madison Avenue, New York,
New York 10017, US
(111) 08355
(732) PwC Business Trust A Delaware
business trust with a place of business
at:
300 Madison Avenue, New York,
New York 10017, US
(111) 08354

New York 10017, US
(111) 08640
(732) The Prudential Assurance
Company Limited
Laurence Pountney Hill,
London EC4R 0HH, UK
(111) 08592
(732) KABUSHIKI KAISHA
PILOT CORPORATION
(also trading as Pilot Corporation)
6-21, Kyobashi 2-Chome, Chuo-Ku,
Tokyo, JP
(111) 10030
(732) B & W LOUDSPEAKERS LTD.
Dale Road, Worthing,
West Sussex BN11 2BH, GB
(111) 17240
(732) Honeywell Analytics (Switzerland)
GmbH
Weiher  allee 11a, 8610 Uster, CH

(732) PwC Business Trust A Delaware
business trust with a place of business
at:
300 Madison Avenue, New York,
New York 10017, US
(111) 08353
(732) PwC Business Trust A Delaware
business trust with a place of business
at:
300 Madison Avenue, New York,
New York 10017, US
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prenos
(111) 04878

(111) 11436

(732) HBI Branded Apparel Limited, Inc.
1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem
North Carolina 27105, US

(732) Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha
2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, JP

(111) 04879
(732) HBI Branded Apparel Limited, Inc.
1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem
North Carolina 27105, US
(111) 04880
(732) HBI Branded Apparel Limited, Inc.
1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem
North Carolina 27105, US

(111) 13126
(732) Violeta d.o.o. za proizvodnju, trgovinu
Ul. Kolo bb,  Tomoslavgrad, BA
(111) 13565
(732) DATAPONS DOOEL Skopje
ul.Ljubljanska bb, 1000 Skopje, MK

(111) 08254
(732) ConvaTec Inc.
200 Headquarters Park Drive, Skillman, NJ
08558, US

prenos
(111) 05219

(111) 08592

(732) KABUSHIKI KAISHA PILOT
CORPORATION

(732) KABUSHIKI KAISHA PILOT
CORPORATION

(also trading as Pilot Corporation)
6-21, Kyobashi 2-Chome, Chuo-Ku, Tokyo,
JP

Prodol`uvawa, promeni, prenosi

(also trading as Pilot Corporation)
6-21, Kyobashi 2-Chome, Chuo-Ku, Tokyo,
JP

Trgovski marki

Glasnik,

19/1,

str. 303-313, fevruari 2012 Skopje

307

prestanok
(111) 00748
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 07/09/2003
(111) 00607
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 20/12/2003
(111) 04864
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 05/07/2009
(111) 04829
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 05/07/2009
(111) 05225
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 05/07/2009
(111) 00438
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 21/12/2007
(111) 00439
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 21/12/2007
(111) 00440
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 21/12/2007
(111) 00441
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 21/12/2007
(111) 00442
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 21/12/2007
(111) 01981
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 05/10/2010
(111) 03080
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 25/05/2007
Trgovski marki

(111) 02003
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 25/05/2007
(111) 03878
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 10/10/2010
(111) 00845
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 05/10/2007
(111) 00846
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 05/10/2007
(111) 00849
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 25/10/2007
(111) 00851
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 25/10/2007
(111) 00853
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 25/10/2007
(111) 00854
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 25/10/2007
(111) 00857
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 15/11/2007
(111) 00858
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 15/11/2007
(111) 00859
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 15/11/2007
(111) 00862
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 05/12/2007
Prodol`uvawa, promeni, prenosi
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(111) 00863
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 05/12/2007
(111) 00864
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 15/04/2008
(111) 00865
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 25/04/2008
(111) 01046
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 05/05/2008
(111) 01047
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 20/05/2008
(111) 01050
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 20/05/2008
(111) 03889
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 05/05/2007
(111) 03907
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 10/07/2009
(111) 03910
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 01/06/2007
(111) 03913
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 25/05/2007
(111) 03384
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 18/05/2007
(111) 03386
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 21/12/2007
(111) 03920
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 18/09/2008
Prodol`uvawa, promeni, prenosi

(111) 03937
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 10/05/2008
(111) 03938
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 25/05/2008
(111) 03111
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 15/09/2008
(111) 03957
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 10/07/2007
(111) 02513
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 21/12/2007
(111) 03974
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 25/05/2007
(111) 03157
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 21/12/2007
(111) 03992
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 16/02/2008
(111) 02946
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 25/06/2008
(111) 01469
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 23/10/2007
(111) 04053
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 13/06/2009
(111) 04056
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 01/02/2009
(111) 04057
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 16/06/2009
Trgovski marki

Glasnik,

(111) 04058
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 16/05/2009
(111) 03008
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 21/12/2007
(111) 03029
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 21/12/2007
(111) 01080
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 21/12/2007
(111) 01069
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 24/04/2007
(111) 02633
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 21/12/2007
(111) 02634
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 21/12/2007
(111) 00725
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 25/01/2004
(111) 03666
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 10/07/2009
(111) 03968
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 15/09/2008
(111) 05676
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 13/02/2009
(111) 06328
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 03/04/2009
(111) 04069
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 05/05/2009
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(111) 06064
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 25/06/2008
(111) 06065
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 25/05/2008
(111) 04078
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 15/09/2008
(111) 02461
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 21/03/2009
(111) 02480
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 04/12/2006
(111) 01522
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 15/04/2009
(111) 01919
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 25/05/2007
(111) 04119
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 21/12/2007
(111) 04121
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 05/10/2007
(111) 03427
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 18/05/2007
(111) 03429
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 18/02/2008
(111) 03447
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 10/06/2008
(111) 04131
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 20/04/2009
Prodol`uvawa, promeni, prenosi
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(111) 04138
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 12/05/2008
(111) 04147
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 21/12/2007
(111) 04148
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 05/09/2008
(111) 01197
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 25/05/2008
(111) 01219
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 25/05/2008
(111) 01091
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 25/06/2008
(111) 01103
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 25/06/2008
(111) 04161
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 03/04/2009
(111) 02968
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 15/01/2008
(111) 02537
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 15/02/2008
(111) 04175
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 06/09/2009
(111) 04191
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 20/04/2009
(111) 04192
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 05/12/2008
Prodol`uvawa, promeni, prenosi

(111) 04200
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 14/10/2008
(111) 04233
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 24/05/2009
(111) 01924
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 27/01/2008
(111) 01925
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 25/06/2008
(111) 03352
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 05/09/2008
(111) 04268
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 15/09/2008
(111) 04269
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 27/01/2008
(111) 02614
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 15/09/2008
(111) 01427
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 22/02/2008
(111) 01658
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 15/09/2008
(111) 02024
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 10/06/2008
(111) 02990
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 12/06/2008
(111) 03034
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 13/07/2009
Trgovski marki

Glasnik,

(111) 03053
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 01/07/2009
(111) 04321
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 20/08/2009
(111) 04360
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 01/11/2008
(111) 04362
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 01/11/2008
(111) 04363
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 01/11/2008
(111) 04364
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 01/11/2008
(111) 04369
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 10/10/2008
(111) 04370
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 10/10/2008
(111) 04371
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 10/10/2008
(111) 06352
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 13/11/2009
(111) 04374
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 09/11/2008
(111) 04375
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 24/03/2009
(111) 04379
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 05/01/2009
Trgovski marki
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(111) 04388
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 14/10/2008
(111) 01739
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 28/06/2009
(111) 01809
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 25/07/2008
(111) 04424
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 02/06/2008
(111) 04449
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 03/02/2009
(111) 04491
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 10/10/2008
(111) 04493
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 04/10/2009
(111) 04494
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 04/10/2009
(111) 04500
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 05/11/2009
(111) 04503
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 15/02/2009
(111) 02822
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 25/04/2009
(111) 02703
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 25/06/2008
(111) 02704
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 21/03/2009
Prodol`uvawa, promeni, prenosi
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(111) 02708
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 10/07/2009
(111) 02712
Правото на трговската марка престaнува
да важи на: 25/06/2008
(111) 04509
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 25/06/2008
(111) 01355
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 27/06/2008
(111) 01373
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 27/06/2008
(111) 05176
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 20/10/2008
(111) 02277
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 25/09/2008
(111) 02304
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 20/07/2008
(111) 04692
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 20/07/2008
(111) 04718
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 21/03/2009
(111) 04729
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 01/03/2009
(111) 04734
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 20/04/2009
(111) 02442
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 05/09/2008
Prodol`uvawa, promeni, prenosi

(111) 04784
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 14/03/2009
(111) 04785
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 14/03/2009
(111) 04808
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 25/06/2009
(111) 06386
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 10/09/2009
(111) 06393
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 28/06/2009
(111) 06395
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 01/11/2008
(111) 04826
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 20/08/2009
(111) 08074
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 22/01/2008
(111) 06999
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 20/05/2008
(111) 06987
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 28/05/2008
(111) 06742
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 23/10/2008
(111) 06743
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 23/10/2008
(111) 06922
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 04/02/2009
Trgovski marki

Glasnik,

(111) 06859
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 05/02/2009
(111) 07000
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 12/02/2009
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(111) 07064
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 28/04/2009
(111) 09771
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 05/09/2010

Prodol`uvawa, promeni, prenosi
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li sta 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

7.

Шпенд, ДЕВАЈА, адвокат

бул. “Кочо Рацин” бр. 14/4-13
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389 02 3111-270
факс: 389 02 3111-267

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

Zastapnici

Glasnik,
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Reg.
br.
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 3093 093; 3093 094
факс 389 02 3093 070

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. “Дебарца” бр.12
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389 02 313 1400
факс: 389 02 313 1410
e-mail: contact@dodevski.lowoffice.com.mk

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
Zastapnici
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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; моб: 389 070 231 801

49. МАКПЕТРОЛАкционерско 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

68. Билјана, ПАНОВА Видески, адвокат

ул. “Владимир Комаров бр. 1а/4-20
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389 02 309 1836; 389 02 309 1837; 389 02 309 1838
факс: 389 02 308 6211
моб. 389 70 22 55 27
е-маил: panova@panova.com.mk

71. Никола, ЧОКРЕВСКИ, адвокат
ул. “Бојмија” бр.6/1 кула 3
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 389 02 246 4794
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73. Пандорка, КИМОВА, адвокат
ул. “Васил Главинов” бр.3/1-1
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 389 02 3111637

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

e-mail: botoma@yahoo.com
            tmladenovski@mt.net.mk
87. Адвокатско друштво
ПОЛЕНАК
ул. “Орце Николов” 98
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 389 02 3114 737
мобилен 389 70 249 284
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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. Адвокатско друштво Георги, ДИМИТРОВ, адвокати
ул. “Иво Лола Рибар” бр.57/1-6
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 389 02 3230789

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

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

Zastapnici

Glasnik,

Reg.
br.
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

бул. “Св. Климент Охридски бр. 29, 4 кат, стан бр. 20
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

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
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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

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
ЧАКМАКОВА АДВОКАТИ

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
Zastapnici

Glasnik,

Reg.
br.
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

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

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

137. 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. Црвена Вода бр. 7/4
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 389 02 3112 833
Факс. 389 02 3110 915
е-маил: martapopovska@yahoo.com
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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
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
147. Снежана Станковиќ, адвокат
Ул. Иво Рибар Лола бр. 32
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 389 2 3124 209, 389 2 3116 845
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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 2460 771
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
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
154. Никола Темелковски, адвокат
Ул. Кочо Чолаков бр. 32
Битола
Република Македонија
Тел. 389 47 256 086
Факс 389 47 252 777
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
158. Маја Бариќ, адвокат
Ул.Владимир Комаров 38-5/4
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 02 5207 224
e-mail: baric.maja@gmail.com
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159. Анета Мострова, адвокат
Ул. Иво Рибар Лола бр. 42 А
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 389 2 551 1304
моб: 070 327 512
Факс: 02 3 122 792
e-mail: info@mostrova.com.mk
162. Стево Наумов, адвокат
бул. “Партизански одреди” бр. 21/3-1
1000 Скопје
Република Македонија
Тел/факс. 389 02 2700-7111
моб. 389 070 206-295
e-mail: stefan@samarina.com.mk
163. ЗС ФЕНИКС ДООЕЛ увоз-извоз Тетово
ул. Борис Кидрич бр. 72
Тетово
Република Македонија
Тел/факс. 389 044 336-714
моб. 389 071 240-989
e-mail: zsfeniks@gmail.com
164. Петро Јонура, адвокат
ул. Орце Николов 94
1000 Скопје
Република Македонија
Тел 389 23 223 214
Моб. 389 70 228 619
e-mail: janura@gmail.com
165. АЦТ!-ДОО Скопје,
Друштво за консултантски услуги
бул. Маркс и Енгел бр. 3/8-5,
1000 Скопје
Република Македонија
Тел./факс 389 23 224 131
e-mail: info@act.com.mk
166. Илија Чилиманов, адвокат
ул. 27 Март бр. 14
1000 Скопје
Република Македонија
Тел./факс 389 2 3116 232
моб: 389 70 222 624
e-mail: ilija@chilimanov.mk
167. Лазо Ѓорѓиевски, адвокат
ул. Даме Груев 3-А
1000 Скопје
Република Македонија
моб: 389 75 278 299
факс 389 2 609 0356
e-mail: lazo.gjorgjievski@gmail.com
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168. Живка Костовска Стојковска, адвокат
ул. 29 Ноември 17-2/3м
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389 2 3245 955/985
моб: 389 75 278 299
факс 389 2 3245 984
e-mail: zkostovska@petosevic.com
169. Дејан Рошкоски, адвокат
ул. Владимир Комаров бр. 8/2-10
1000 Скопје
Република Македонија
моб: 389 77 507 541
e-mail: dejanroskoski@yahoo.com
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