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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

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

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
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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 bilten)

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

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data
Patenti

Glasnik

(51)

G 09F 00/00

(11)

903168

		

(13)

А

(21)

(22)

15/04/2008

(45)

30/04/2010

2008/114

		
(30)

П-20080114  15/04/2008  MK

(73)

УЗЕЛАЦ Мирко
Бул. Мито Хаџивасилев 1000 Скопје, MK

(54)

РЕКЛАМЕН СВЕТЛЕЧКИ СТОЛБ СО ПОВЕЌЕ–
НАМЕНСКО
КУЌИШТЕ
СО
ИЗМЕНЛИВИ
СТРАНИЦИ И ЕЛЕМЕНТИ ЗА ПРЕНАМЕНА

(57)

Рекламен светлечки столб со повеќенаменско
куќиште, со изменливи страници и елементи
за пренамена, како нов вид урбана опрема,
истовремено може да служи за повеќе намени.
Долната армирана плоча (2) столбовите (9)
и горната плоча (14) во склопена, состојба го
оформуваат куќиштето на светлечкиот столб (1),

Patenti
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со вертикален пролаз на инсталацијата (12) низ
сите четири вертикали, на горната површина од
горната плоча (14) вградени се елементите (18)
за зацврстување на носачите (21) од светлечките
панели (24) и (25). Страниците (26) и (31) со
вметнат акцептор (35) формираат рекламен
светлечки столб со куќиште за еколошки намени ,
а може да се комбинира со изменливата страница
(43) со носач на телефон за јавна употреба (44).
Изменливите страници (45;53;54 и 55) се
прицврстуваат со своите елементи (50и51) на
внатрешните диагонални штрафови, со кој се
прицврстени стопите (10) од столбовите (9) додека
страниците за меѓусебно спојување на две или
повеќе куќишта, (елементи за пренамена 57 и 59)
се прицврстуваат на надворешните штрашови од
стопите (10). Носачите од светлечките панели (56
и 58) се поставуваат на две споени или одвоени
куќишта.

903168

4
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F 24J 2/24, 2/18, 2/48

903140

(11)

		

(13)

А

(21)

(22)

18/04/2008

(45)

30/04/2010

2008/119

		
(30)

П-20080119  18/04/2008  MK

(73)

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

(74)

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

(54)

ВАКУУМСКИ ЦЕВНИ СОЛАРНИ КОЛЕКТОРИ СО
„U” ТИПОВИ НА АПСОРБЕРИ СО СЕЛЕКТИВНИ
ПРЕВЛАКИ

(57)

Соларни колектори реализирани со помош
на сегменти кои вклучуваат вакуумска цевка
во чија внатрешност е поставен бакарен или
алуминиумски лим (1.4) со селективна превлака
(1.3) поврзан со бакарна цевка (1.5) во форма на
буквата U низ која циркулира работен флуид со

903140

ултразвучно заварување, овозможува кондуктивно
преминување на абсорбираната топлина од
сончевото зрачење до медиумот. Пронајдокот
предвидува и решение со директна изложеност
на металната U цевка на сончевото зрачење, како
и техничкото решение кое предвидува, заварен
бакарен или алуминиумски лим (3.5) со селективна
превлака (3.6) да ги обиколува горната и долната
цевка. Покрај тоа содржи решение каде лимот(4.8),
кој е заварен ултразвучно, по должината на
бакарната U-цевка да е свиткан во полукруг
следејќи го обликот на ѕидот на вакуумската
цевка. Делот од сончевото зрачење кој поминува
низ вaкумските цевки или на растојанието помеѓу
цевките и не е апсорбиран од абсорберите се
рефлектира со помош на надолжно поставени
единечни или двојни конвексни рефлектори и
повторно се враќа на абсорберот зголемувајќи ја
ефикасноста на колекторите.

Patenti
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(51)

А61АF 13/15

903169

(11)

		

(13)

А

(21)

(22)

12/05/2008

(45)

30/04/2010

2008/141

		
(73)

Јасна Петков Стојановиќ
ул. Трифун Хаџијанев бр. 3/14, 1000 Скопје, MK

(74)

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

(54)

МЕНСТРУАЛНИ ХИГИЕНО-ПРАКТИЧНИ ГАЌИЧ–
КИ

(57)

Пронајдокот Менструални хигиено-практични
гаќички се состои од гаќички кои содржат
инсертен дел (1) за хигиенски влошки со крилца
на краевите прикажано на Слика 1. Инсертниот
дел (1) пак се состои од инсертен дел и два
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отвори на инсертниот дел (2) прикажано на Слика
1 во кои отвори се инсертираат хигиенски влошки
со крилца на краевите. Притоа Хигиенските
влошки со крилца на краевите се прилепуваат
во инсертиот дел (1) прикажано на Слика 1 а
ефектот на крилцата на хигиенските влошки и
нивата намена се зајакнува преку инсертниот
дел, додека естетиката, комфорот и ефикасноста
на гаќичките и хигиенските влошки со крилца се
подобруваат.
Надворешно крилцата на хигиенските влошки не
се препознаваат бидејќи се скриени во инсертниот
дел и Менструално хигиено-практични гаќички
изгледаат како што е прикажано во Слика 2.

903169

6
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B 65B 61/00

(11)

903177

		

(13)

А

(21)

(22)

22/05/2008

(45)

30/04/2010

2008/160

		
(30)

П-2008-160  22/05/2008  MK

(73)

Узелац Мирко
Бул. Мито Хаџивасилев 26/33, Скопје, MK

(54)

МОБИЛЕН РАЗДЕЛУВАЧ НА ПЛАСТИЧНО
ШИШЕ СО ДВОНАМЕНСКИ ФАЌАЧИ

(57)

Фаќачите (10) и (11) го провлекуваат пластичното
шише низ изменливите закосени ножови (16)
расечувајќи го по должина,додека со дводелниот
бочен нож со механизам(22) ги пресечува дното и
грлото од шишето при што создава препознатлив
вид на пред-рециклирана одпадна амбалажа
(27Д), (27А), (27Б) и (27Ц) Сл.1.9 и 12

903177

Дводелниот бочен нож со механизам се состои од
надворешниот диск (21) со жлеб за вметнување на
ножот (22) со испахнат прстен (21А) кој налегнува
во прстенестата вдлабнатина на внатрешниот
прстен (20А) од дискот (20) кој со својот жлеб
налегнува на продолжениот дел од носачот
(17Б) на кој е прицврстен статичкиот нож(19) и
притискувачот на шишето (18) Сл.8.и 9
Фаќачот 10 во верзијата два служи за поставување
на шише во висечка положба под кујнски елемент,
додека фаќачот (11) во верзијата два служи
како мини резервоар за наводнување на мала
површина, при што претставуваат посебни
производи Сл.5 и 7

Patenti
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(51)

A47C 1/00

(11)

903194

		

(13)

А

(21)

(22)

07/07/2008

(45)

30/04/2010

2008/200

		
(73)

Ненад Токалиќ
Шарски Одреди 7б/8, Скопје, MK

(72)

Ненад Токалиќ

(54)

ДВОНАМЕНСКО ЛЕГЛО

(57)

Двонаменското легло има основна лачна
конструкција (6) за која се прицврстени двете
подвижни лачни страници - наслоните за тело (2)
и нозе (4) со осовина или клин во нивниот основен
дел. Кога наведените наслони (за тело и нозе) се
наоѓаат во легната положба тогаш двонаменското
легло е во функција како направа за вежбање.
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На основната лачна конструкција (6) се наоѓаат
рачки/држачи (1) за раце и колан-појас (5) за
фиксирање на нозете. Двонаменското легло се
користи за јакнење и истегнување на големите
мускулни групи. Кога лачните наслони за тело(2)
и нозе (4) се кренати и фиксирани за лачните
рачни наслони (3) на кои се наоѓаат дупките и
клинот со заземање соодветна положба, тогаш
двонаменското легло е во функција како легло за
одмор.

903194

8
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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

А61АF 13/15
G09F00/00
F24J2/48
F24J2/18

А61АF 13/15
G09F00/00
F24J2/24
F24J2/24

(11,13)

(51)

903169 А
903168 A
903140 A
903140 A

F24J2/24
B65B61/00

(51) osnoven

F24J2/24
B65B61/00

(11,13)

903140 A
903177 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)

Јасна Петков Стојановиќ	 	
А61АF 13/15
(11,13) 903169 A

Узелац Мирко
B 65B 61/00

903177 A

НАСОВ, Илија
F 24J 2/24, 2/18, 2/48

903140 A

G 09F 00/00

903168 A

Ненад Токалиќ	 	
A47C 1/00

903194 A
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(51) C 07D 213/81,
(11)
903184
A 61P 37/00,
(13)
Т1
C 07C 229/36,
(22) 21/02/2007
C 07D 213/89, 401/12, 47/04 (45) 30/04/2010
(21) 2007/67
(30) 20010004418  22/02/2001  GB;
20010014000  08/06/2001  GB and
20010027562  16/11/2001  GB
(96) 18/01/2002 EP02715515.9
(97) 28/02/2007 EP1370.531
(73) UCB S.A.
60 Allee de la Recherche,
B-1070 Bruselles, BE
(74) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(72) BAILEY, Stuart;
BROWN, Julien, Alistar;
BRAND, Stephen;
JOHNSON, James, Andrew;
PORTER, John, Robert and
HEAD, John, Clifford
(54) ДЕРИВАТИ НА ФЕНОЛАЛАЛИН ЕНА–
МИД КОИ ОПФАЌААТ ГРУПАЦИЈА НА
ЦИКЛОБУТЕН
ЗА
УПОТРЕБА
КАКО
ИНТЕГРИН ИНХИБИТОРИ
(57) Сложенка според формула (1)
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R2 е хидроген атом или С1-6 алкил група,
прстенот Су е незаситена киклоалифатик
орхетерокиклоалифатски прстен кој содржи
X, каде X е N атом или С (Rw) група,
Rw е RZ група,
Rx која може да биде присутна или било кој
слободен карбон атом на прстенот Су е охо
(=0), тиохо (=Ѕ) или имино (=NR30) група
во кое R30 е алифатик, хетероалифатик,
киклоалифатик,
хетерокиклоалифатик,
ароматик или хетеро ароматска група,
n е нула или цел број 1,2, или 3.
R2 кој може да биде присутен или билокој
слободен карбон атом од прстенот Су е
избран
од халоген атом ~ (Аlk4) VL1 (Аlk1) nR3 каде
Аlk4 е прав или разгранет саикутски синџир,
v е нула или цел број 1, U е ковалентна врска
или атом врска или група,
n е нула или цел број 1,
Аlk1 е опционално заменет алифатски
синџир и R3 е хидрогенски атом оrаСN,
-NO2
или
опционално
заменет
хетероалифатик,
киклоалифатик,
хетерокиклоалифатик, поликиклоалифатик,
хетерополикиклоалифатик, ароматик или
хетеро ароматска група, р е нула или цел
број 1,2,3 или 4, земајки предвид дека Су
не е киклобутенедионска група, и солите,
хидратите и N-оксидите.
Има уште 23 патентни барања.

каде
R1   е   група   Аг1L2Аr2Аlk   во   кое   Аr1   е   
опционално    заменета    ароматична    или
хетероароматична група, L2 е ковалентна
врска или атом врска или група,
Аr2 е опционално замена на дарилен или
хетероариленска група и Аlk е синџир
СН2-СН(R)-, -СН=С(R)		

каде R е карбоксилна киселина(-СО2Н) или
дериват или биостер

Patenti
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(51) G 07F 17/32,
(11)
903153
G 07D 11/00
(13)
Т1
(21) 2008/4
(22) 09/01/2008
		
(45) 30/04/2010
(30) 20011032052   05/07/2001  DE and
20021010173  07/03/2002  DE
(96) 19/06/2002 EP02013341.9
(97) 10/10/2007 EP1274050
(73) adp Gauselmann GmbH
Merkur-Allee 1-15 / 32339 Espelkamp, DE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(54) МЕТОДА ЗА ШИФРИРАЊЕ ПОДАТОЦИ,
следена ОД ПЕРИФЕРЕН МОДУЛ ОД
КОНТРОЛНА ЕДИНИЦА НА АПАРАТ КОЈ
РАБОТИ СО ЖЕТОНИ
(57) 1. Метода за дешифрирање податоци
следена преку контрола на периферен
модул до контролна единица на машина која
работи со жетони, назначена со тоа, што
контролната единица вклучува барем еден

бројач на кредити со кој се споени средства
за прикажување, каде што контролната
единица повторливо испраќа до контролата
број на трансакција формиран од директен
генератор, контролата формира константа од
серискиот број на периферниот модул или од
датумот или од обете, и, доколку е присутна
вредност на исплата од прифатени средства
за исплата доведени до периферниот модул,
контролата формира број на автентичност од
бројот на трансакција, одредената вредност за
наплата и константата преку предодредениот
алгоритам, контролата го пренесува бројот
на автентичност и одредената вредност
за плаќање до контролната единица,
контролната единица прегледува дали
вредноста за наплата пренесена во бројот
за автентичност е идентична со пренесената
вредност за плаќање, и, доколку вредностите
за плаќање се совпаѓаат, контролната
единица ја собира пренесената вредност за
наплата во бројачот на кредити на машината.
Има уште 9 патентни барања.

(51) A 23L 1/314,
(11)
903161
A 23B 4/023,
(13)
Т1
A 23L 1/317
(22) 31/01/2008
(21) 2008/29
(45) 30/04/2010
(30) 20040100113 01/04/2004 GR
(96) 01/04/2005 EP05727236.1
(97) 30/01/2008 EP1729599
(73) „Creta Farm Anonimos Viomichaniki &
Emporiki Etaireia”
741 00 Rethymnon, GR
(74) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(72) DOMAZAKIS, Emanouil
(54) МЕТОДА
ЗА
ПРОИЗВОДСТВО
НА
ПРОИЗВОДИ
БАЗИРАНИ
НА
МЕСО
ОД ПОСТОЕЧКИ МУСКУЛНИ ВЛАКНА
ШТО СЕ КАРАКТЕРИЗИРА СО ЛАДНА
ИНКОРПОРАЦИЈА
НА
МАСЛИНОВО
МАСЛО
(57) 1. Метода за производство на производи
базирани на месо од постоечки мускулни
влакна што се карактеризира со ладна
инкорпорација на маслиново масло. Оваа
метода се карактеризира со додавање  
маслиново масло по екстракција на
протеините од месото.

(а) постоечки мускулни влакна, на ниска
температура, инектирани со соодветен
раствор (вода, сол, миродии и др.) се додаваат
во машина и се предмет на обработка според
познати техники, одржувајќи ја месната маса
на температура од 4°C и во вакуумски услуги
(б) на крајот од обработката се додава
маслиново масло
(в) обработката продолжува до целосна
инкорпорација на маслиновото масло
(г) постапката за производство продолжува
според познатите техники (третман на
загревање, пакување) при што се обрнува
внимание температурата на мешавината да
не помине 4°С пред третманот на загревање.
Нема други патентни барања.

903153
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(51) A 61M 1/36,
(11)
903166
B 07D 15/08
(13)
Т1
(21) 2008/33
(22) 01/02/2008
		
(45) 30/04/2010
(30) 20030001444  12/09/2003  AT
(96) 13/09/2004 EP04761033.2
(97) 02/01/2008 EP1663347
(73) AFFIRIS Forschungs-und
Entwicklungs GmbH
Viehmarktgasse 2A, 1030 Wien, AT
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
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(72) MATTNER, Frank and
SCHMIDT, Walter
(54) УРЕД ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ ПО ПАТ НА
АФЕРЕЗА
(57)

1. Уред за отстранување по пат на афереза, кој
содржи цврст носач кој може да се доведе во
контакт со проток на крв или плазма, назначен
со тоа, што цврстиот носач содржи рецептор за
врзување на амилоид-b-прекурсор-протеин(APP).
Има уште 3 патентни барања.

Слика 1
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(51) E 06B 3/00, 3/96, 5/11, 7/22 (11)
903160
		
(13)
Т1
(21) 2008/35
(22) 04/02/2008
		
(45) 30/04/2010
(30) 20040100174 10/05/2004 GR
(96) 10/05/2005 EP05386009.4
(97) 14/11/2007 EP1619343
(73) HELLENIC ALUMINIUM INDUSTRY
ELVIAL S.A.
61100 NEA SANTA / KILKIS, GR
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) Tzikas, Dimitrios of Asterios
(54) СИСТEМ ОД ВРАТИ/ПРОЗОРСКИ КРИЛА
СО АЛУМИНИУМСКИ РАМКИ
(57) 1. Систем од врати/прозорски крила со
алуминиумски рамки кој опфаќа рамкаст
профилен член (1) и крилен профилен член
(2), каде што крилниот профилен член (2)
е обезбеден со пар симетрични спротивни
отвори (20) приспособени да примаат
гуртни (20a) дека обезбедува периметарски
подржувачки средини од стаклено крило (3),
каде што, низ периферната надворешност
и внатрешното ниво на контакт на крилниот
профилен член (2) врз рамкастиот профилен
член (1), крилниот профилен член (2) опфаќа
линеарен продолжувачки член во вид на крак
(11) спротивно на канално продолжување (10)
од рамкастиот профилен член (1) на едната
негова страна и канално продолжување (9)
спротивно на линеарен продолжувачки член
во вид на крак (12) од рамкастиот профилен
член (1) на другиот крај, системот од врати/
прозорски крила со алуминиумски рамки е
назначен со тоа што понатаму опфаќа во
комбинација:
канал (4) од крилниот профилен член (2)
кој има такви димензии што може да прими
периметарски механизам за закључување
кој содржи последователно спрегнати
линеарни прачкасти членови (21) и аголни
прачкасти
членови
(22),
наведените
линеарни прачкасти членови (21) и аголни
прачкасти членови (22) се обезбедени
со мноштво на проектирачки клинови за
заклучување (24) и каде што ротирачка рачка
(25) е спрегната со страничен оптегнувачки
механизам (26) од линеарен прачкаст член
(21) за преорентирање на кружно движење
на наведената рачка (25) во линеарно,
алтернативно движење на линеарниот
прачкаст член (21) и со тоа на целиот склоп
од последователно спрегнати линеарни
903160

прачкасти членови (21) и аголни прачкасти
членови (22), со цел да влијае или на
истовременото врзување на целото мноштво
од наведени клинови за заклучување (24) во
рамките на соодветните примачки членови
(23) сместени во рамките на канал (5) од
рамкастиот профилен член (1), на тој начин
поставувајќи го наведениот алуминиумски
склоп од врата/прозорско крило во заклучена
положба или истовремено ослободување
на сите клинови за заклучување (24) од
соодветните примачки членови (23), на
тој начин поставувајќи го наведениот
алуминиумски склоп од врата/прозорско
крило во отклучена положба;
аголни зајакнувачки членови за поврзување
(15), (15’) употребени во врската на
ортогонални соседни страни на рамкастиот
профилен член (1) и крилен профилен
член (2) соодветно, наведените аголни
зајакнувачки членови за поврзување (15), (15’)
се соодветно воведени во рамките на канали
за примање (6) од рамкастите профилни
страни и во рамките на примачки канали (7)
од крилните профилни страни, каде што по
нивното воведување во наведените канали
(6) или (7), аголните зајакнувачки членови за
поврзување се стегнати и фиксно поставени
на истите;
периферен гумен изолатор (8) кој содржи
тело (8в) кое го собира во рамките на
наведеното канално продолжување (9) од
крилниот профилен член (2) или во рамките
на наведеното канално продолжување (10)
од рамкастиот профилен член (1) соодветно
низ надворешното и внатрешното ниво на
контакт на крилниот профилен член (2) врз
рамкастиот профилен член (1), каде што
наведеното тело (8в) од гумен изолатор
(8) продолжува во пар од пократка перка
(8а) и подолга перка (8б) која формира
агол со пократката перка (8б) соседно
на страничната површина на наведениот
линеарен продолжувачки член во вид на
крак (11) од крилниот профилен член (2) на
надворешното ниво на контакт од крилниот
профилен член (2) врз рамкастиот профилен
член (1) и на страната од наведениот
линеарен продолжувачки член во вид на
крак (12) од рамкастиот профилен член (1)
на внатрешното ниво на контакт од крилниот
профилен член (2) врз рамкастиот профилен
член (1) и со подолгиот крак (8а) соодветно
се допира на горниот крај од наведениот
линеарен продолжувачки член во вид на крак
(11) или (12) соодветно, каде што оптимално
зголемена густина на воздухот од воздушните
Patenti

Glasnik

сили кои напрегнуваат на наведената
пократка перка (8б) ја притискаат зголемено
граничење на страната од наведениот
линеарен продолжувачки член во вид на
крак (11) или (12) на тој начин исто така
извлекувајќи ја наведената подолга перка
(8а) во зголемено граничење на горниот крај
од наведениот линеарен продолжувачки
член во вид на крак (11) или (12) соодветно,
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и
централно сместен гумен изолатор (16а, 16б)
кој е поставен внатрешно помеѓу парот на
наведените периферни гумени изолатори (8)
употребен низ надворешното и внатрешното
ниво на контакт од крилниот профилен член
(2) врз рамкастиот профилен член (1).
Има уште 7 патентни барања.
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(51) B 65B 31/00
(11)
903159
		
(13)
Т1
(21) 2008/39
(22) 05/02/2008
		
(45) 30/04/2010
(30) 20020406127P  27/08/2002  US and
20020422436P  30/10/2002  US
(96) 26/08/2003 EP03791745.7
(97) 16/01/2008 EP1542904
(73) Schering Corporation
2000 Galloping Hill Road, Kenilworth,
New Jersey 07033-0530, US
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
(72) SEQUEIRA, Joel, A.;
BERRY, Julianne;
SHARPE, Stefan, A. and
CHAUDHRY, Saeed
(54) ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ ПРЕПАРАТИ
ЗА УРЕДИ ЗА ДОЗИРАЊЕ НА АЕРОСОЛИ
(57) 1. Постапка за внесување на суспензија
или раствор на соединение одбрано од
групата која се состои од безводен раствор
на мометазон фуроат, формотерол фумарат
и нивни комбинации, во контејнер на уред
за дозирање на аеросоли, при што на
наведениот контејнер е поставен вентил,
назначена со тоа што ги опфаќа следните
етапи:

903159

a) внесување на наведеното соединение,
површински активно средство и погонско
средство кое не содржи хлорофлуоројаглерод,
во сад којшто е под притисок, со што се
добива суспензија или раствор;
б) водење на наведената суспензија или
раствор од садот низ водот кој содржи
доводна глава;
в) доведување на наведената доводна глава
во комуникација со наведениот контејнер
на уредот за дозирање на аеросоли, преку
наведениот вентил на наведениот контејнер
на уредот за дозирање на аеросоли;
г) внесување на количина од наведената
суспензија или раствор во контејнерот, од
доводната глава на водот преку наведениот
вентил на наведениот контејнер на уредот за
дозирање на аеросоли;
д) повлекување на наведената доводна
глава од наведениот контејнер на уредот за
дозирање на аеросоли; и
ѓ) запечатување на наведениот контејнер на
уредот за дозирање на аеросоли.
Има уште 12 патентни барања.
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(51) C 07D 401/04,
(11)
903157
A 61K 31/505,
(13)
Т1
A 61P 25/28
(22) 05/02/2008
(21) 2008/40
(45) 30/04/2010
(30) 20000400800  23/03/2000  EP
(96) 22/03/2001 EP01959921.6
(97) 12/12/2007 EP1276738
(73) Sanofi-Aventis and
Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation
174, Avenue de France, 75103 Paris, FR and
2-10, Dosho-mashi 3-chome, Chuo-ku,
Osaka-shi, Osaka 541-8505, JP
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
(72) ALMARIO GARCIA, Antonio;
LI, Adrien, Tak;
ANDO, Ryoichi;
ARITOMO, Keiichi;
SHODA, Aya;
UEHARA, Fumiaki;
WATANABE, Kazutoshi and
FROST, Jonathan, Reid
(54) ДЕРИВАТИ
НА
2-АМИНО-3-(АЛКИЛ)ПИРИМИДОН КАКО ИНХИБИТОРИ НА
GSK3 БЕТА
(57) 1. Дериват на пиримидон претставен со
формулата (I) или негова сол, или негов
солват или хидрат:
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или R1 и R2 заедно формираат C2-6 алкиленска
група која може да биде супституирана;
или R1 и R2 заедно формираат ланец со
формулата -(CH2)2-X-(CH2)2- или -(CH2)2X-(CH2)3- каде што X претставува атом на
кислород, атом на сулфур, или атом на азот
кој може да биде супституиран;
R3 претставува 2-, 3- или 4-пиридилна група
која може да биде супституирана со C1-4
алкилна група, C1-4 алкокси група или атом на
халоген; и
R4 претставува C1-10 алкилна група која може
да биде супституирана со хидроксилна
група, амино, C1-6 моноалкиламино група, C2диалкиламино група или C6-10 арилна група
12
која може да биде супституирана.
Има уште 14 патентни барања.

каде што:
R1 претставува атом на водород или
C1-6 алкилна група која може да биде
супституирана со C6-10 арилна група;
R2 претставува C1-10 алкилна група која
може да биде супституирана, C2-6 алкенилна
група која може да биде супституирана,
C3-6 алкинилна група која може да биде
супституирана, C3-6 циклоалкилна група која
може да биде супституирана, или C6-10 арилна
група која може да биде супституирана;
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(51) A 61K 31/155,
(11)
903158
A 61P 35/00
(13)
Т1
(21) 2008/43
(22) 07/02/2008
		
(45) 30/04/2010
(30) 20030000174  04/02/2003  AT
(96) 22/01/2004 EP04704150.4
(97) 28/11/2007 EP1597302
(73) Geopharma ProduktionsgmbH
Richard-Neutra-Gasse 5 1210 Wien, AT
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(72) SCHMIDT, Oskar
(54) ПОЛИМЕРНИ ГВАНИДИНСКИ ДЕРИВАТИ
КАКО ЦИТОСТАТИЧЕН ЛЕК

(57) 1. Употребата на полимерни гванидин
деривати базирани на диамин коишто
содржат оксиалкиленски низи помеѓу
две амино групи, со гванидинскиот
дериват којшто претставува производ на
поликондензација помеѓу дополнителна сол
на гванидинска киселина и диамин којшто
содржи полиоксиалкиленска низа помеѓу две
амино групи, како и негова фармацевтски
прифатлива сол, за подготвување на
цитостатичен активен лековит состав.
Има уште 1 патентни барања.

(51) C 07D 239/42,
(11)
903155
A 61K 31/505,
(13)
Т1
A 61P 3/06
(22) 08/02/2008
(21) 2008/44
(45) 30/04/2010
(30) 20000003305 15/02/2000 GB
(96) 12/02/2001 EP01904167.2
(97) 02/01/2008 EP1263739
(73) AstraZeneca AB and
SHIONOGI & CO., LTD
151 85 Sodertalje , SE and
Osaka-shi, Osaka 541-0045, JP
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје

(72) TAYLOR, Nigel, Phillip and
OKADA, Tetsuo
(54) КРИСТАЛНИ СОЛИ НА 7-4-(4-ФЛУО–
РОФЕНИЛ)-6-ИЗОПРОПИЛ-2-МЕТИЛ
(МЕТИЛСУЛФОНИЛ)АМИНО ПИРИМИДИН5-ИЛ-(3R,5S)-3,5-ДИХИДРОКСИХЕПТ-6ЕНОИНСКА КИСЕЛИНА
(57) 1. Кристална амониумова сол на (E)7-[4-(4-флуорофенил)-6-изопропил-2[метил(метилсулфонил)амино]пиримидин-5ил]-(3R,5S)-3,5-дихидроксихепт-6-еноинска
киселина која има модел на прекршување на
X-зраците врз прашок со специфични врвови
на 2-тета=12.9, 15.2, 18.0, 18.2, 18.5, 20.2,
22.4, 23.0, 24.0 и 27.2°.
Има уште 9 патентни барања.

903158
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(51) A 61K 31/4178, 47/02,
(11)
903154
47/08, 47/10, 47/38,
(13)
Т1
A 61P 25/16, 25/18, 25/24
(22) 08/02/2008
(21) 2008/45
(45) 30/04/2010
(30) 20030012626  28/10/2003  FR
(96) 28/10/2004 EP04805330.0
(97) 19/12/2007 EP1682124
(73) PIERRE FABRE MEDICAMENT
45, Place Abel Gance / 92100 BoulogneBillancourt, FR
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
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(72) BOUGARET, Joel;
AVAN, Jean-Louis and
SEGONDS, Roland
(54) ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ БАЗИРАНИ
НА СОЛ НА ИДАЗОКСАН ИЛИ ЕДЕН ОД
НЕЈЗИНИТЕ ПОЛИМОРФИ
(57) 1. Фармацевтски состав кој содржи 5 до 25%
сол на идазоксан или хидрат на идазоксан или
нивни деривати, 10 до 40% микрокристална
целулоза, 0.1 до 5% лубрикант, 0.1 до 0.5%
колоидален кварц и од 25% до 90% лактоза,
во однос на вкупната маса.
Има уште 90 патентни барања.
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(51) A 61K 9/20
(11)
903165
		
(13)
Т1
(21) 2008/245
(22) 13/08/2008
		
(45) 30/04/2010
(30) 20050003179  15/02/2005  EP and
20050003181  15/02/2005  EP
(96) 15/02/2006 EP06706961.7
(97) 14/05/2008 EP1848406
(73) Jenapharm GmbH & Co. KG
Otto-Schott-Strasse 15, 07745 Jena, DE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) FRICKE, Sabine;
GERECKE, Hagen;
LADWIG, Ralf;
BUSKE, Alexander and
RATHE, Harald

903165

(54) ЦВРСТА ДОЗИРНА ФОРМА ОД ПЕРОРАЛ
ЗА КОНТРАЦЕПЦИЈА КОЈА СОДРЖИ
ДИЕНОГЕСТ И ЕТИНИЛЕСТРАДИОЛ
(57) 1.
Цврста
орална
фармацевтска
форма за контрацепција, која содржи
17б-цианометил-17-в-хидроксиестра-4,9диен-3-он еднаквo на или помалку од 2.0
mg и 17б-етинилестрадиол помалку од
0.030 mg, каде што фармацевтската форма
претставува таблета која има таблетно
јадро со пропорција, наменета за споро
ослободување, од вкупната содржина
на диеногест и обвивка со пропорција,
наменета за брзо ослободување, од вкупната
содржина на диеногест и вкупната содржина
на етинилестрадиол наменета за брзо
ослободување.
Има уште 6 патентни барања.
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(51) C 07K 16/46,
(11)
903142
A 61K 39/395,
(13)
Т1
A 61P 11/06, 17/00,
(22) 15/08/2008
27/14, 37/08,
(45) 30/04/2010
C 07K 16/28,
C 12N 15/13, 5/10,
C 12P 21/08,
G 01N 33/15, 33/50,
33/53, 33/577
(21) 2008/251		
(30) 20000059508  03/03/2000  JP and
20000401563  28/12/2000  JP
(96) 02/03/2001 EP01908280.9
(97) 23/07/2008 EP1270595
(73) Kyowa Hakko Kogyo Co., Ltd.
6-1, Ohtemachi 1-chome Chiyoda-ku,
Tokyo 100-8185, JP
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
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(72) SHITARA, Kenya;
HANAI, Nobuo;
HOSAKA, Emi;
SAKURADA, Mikiko;
FURUYA, Akiko;
NAKAMURA, Kazuyasu;
NIWA, Rinpei;
SHIBATA, Kenji and
YAMASAKI, Motoo
(54) АНТИ CCR4 АНТИТЕЛО И НЕГОВ
ФРАГМЕНТ
(57) 1. Рекомбинантно антитело или негов
фрагмент којшто специфично реагира
со епитопот присутен во позиции 2-29 во
аминокиселинските секвенци претставени со
SEQ ID No:17 на екстрацелуларниот домеин
на човечки CCR4, споменатиот епитоп е
препознаен со антителото KM 2760 добиен
со трансформантот KM2760 којшто го има
депозит бројот FERM BP-7054.
Има уште 43 патентни барања.
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(51) C 07D 487/06,
(11)
903143
A 61K 31/55,
(13)
Т1
A 61P 35/00
(22) 19/08/2008
(21) 2008/256
(45) 30/04/2010
(30) 20030439396P  09/01/2003  US
(96) 05/01/2004 EP04700145.8
(97) 13/08/2008 EP1585749
(73) Pfizer Inc.
235 East 42nd Street, New York,
New York 10017, US
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
(72) WANG, Yong;
TENG, Min;
NINKOVIC, Sasha;
BENNETT, Michael, J.;
RUI, Yuanjin Eugene;
WANG, Fen;
BENEDICT, Suzanne, P. and
ZHU, Jinjiang
(54) ДЕРИВАТИ НА ДИАЗЕПИНОИНДОЛ КАКО
ИНХИБИТОРИ НА КИНАЗА
(57) 1. Соединение со формулата:

каде што:
X е =O или =S;
A е =CR1- или =N-;
групата -Y-Z- е претставена со формулата
-O-CH2- или -N=CH-;
R1 е:
a) (C1-C8)алкил;
б) -C(=O)-R5;
в) -C(=O)-NR6R7; или
г) R35 или R36, (C2-C8)алкенил или (C2-C8)
алкинил, при што секој од наведените (C2-C8)
алкенил или (C2-C8)алкинил може да биде
несупституиран или супституиран со еден
до четири супституенти кои се независно
903143

одбрани од групата која се состои од F, Cl,
OH, -NH2, R40 и R42;
R2 е:
a) H, OH, или (C1-C8)алкил;
б) -C(=O)-R8;
в) -(C=S)-R9 или -(C=S)-NR10R11; или
г) R38 или R39;
R3 е:
a) (C1-C8)алкил;
б) -C(=O)-R12;
в) -C(=O)-NR13R14;
г) -NR15-C(=O)-R16;
д) -NR17-SO2R18;
ѓ) -NR19-SOn-NR20R21; каде што n е 1 или 2;
е) -NR22-(C=S)-R23 или -NR22-(C=S)-NR23R24;
ж) R36, (C2-C8)алкенил, или (C2-C8)алкинил,
при што секој од наведените R3 (C2-C8)
алкенил или (C2-C8)алкинил може да биде
несупституиран или супституиран со еден
до четири супституенти кои се независно
одбрани од групата која се состои од -(C=O)O-(C1-C8)алкил,
-O-(C=O)-(C1-C8)алкил,
-(C=O)-(C1-C8)алкил, R40, R41 и R42;
з) R37, -NH2, -NH((C2-C8)алкенил), -NH((C2-C8)
алкинил), -N((C1-C8)алкил)((C2-C8)алкенил),
или
-N((C1-C8)алкил)((C2-C8)алкинил),
при што секој од наведените R26 (C2-C8)
алкенил или (C2-C8)алкинил може да биде
несупституиран или супституиран со еден
до четири супституенти кои се независно
одбрани од групата која се состои од R40, R41
и R42; или
ѕ) R38;
R4 е одбран од групата која се состои од H, F,
Br, Cl и (C1-C8)алкил;
R5 е одбран од групата која се состои од H,
(C1-C8)алкил, (C1-C8)алкил-O- и R36;
секој R6 и R7 е, независно еден од друг,
одбран од групата која се состои од H, (C1C8)алкил и R36;
R8 е одбран од групата која се состои од (C1C8)алкил, (C2-C8)алкенил, (C2-C8)алкинил,
-NH2, R36 и R37;
секој R9, R10 и R11 е, независно еден од друг,
одбран од групата која се состои од H, (C1-C8)
алкил и R36;
R12 е одбран од групата која се состои од H,
OH, (C1-C8)алкил, (C1-C8)алкил-O- и R36;
R13 е H или (C1-C8)алкил;
R14 е одбран од групата која се состои од H,
(C1-C8)алкил, -CH2-(C=O)-O-(C1-C8)алкил и
R36;
Patenti
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R15 е H или (C1-C8)алкил;
R16 е одбран од групата која се состои од H,
(C1-C8)алкил, (C2-C8)алкенил, (C2-C8)алкинил,
-NH2, R36 и R37;
при што секој од наведените R15 и R16 (C2-C8)
алкенил или (C2-C8)алкинил може да биде
несупституиран или супституиран со еден
до четири супституенти кои се независно
одбрани од групата која се состои од R40, R41
и R42;
R17 е одбран од групата која се состои од H,
(C1-C8)алкил и R36;
R18 е (C1-C8)алкил или R36;
R19, R20 и R21 се, независно еден од друг,
одбрани од групата која се состои од H, (C1C8)алкил и R36;
R22, R23 и R24 се, независно еден од друг,
одбрани од групата која се состои од H, (C1C8)алкил и R36;
R25 е H или (C1-C8)алкил;
R26 е одбран од групата која се состои од
-C(=O)-O-C(CH3)3,
(C1-C8)алкил,
(C3-C10)
циклоалкил, (C2-C10)хетероциклил, (C6-C10)
арил и (C1-C10)хетероарил;
или R25 и R26, заедно со азотниот атом за кој се
прикачени, може да формираат 5- до 8-член
прстен на хетероарил или хетероциклил;
R27 е одбран од групата која се состои
од (C1-C8)алкил, (C3-C10)циклоалкил, (C2C10)хетероциклил, (C6-C10)арил и (C1-C10)
хетероарил;
R28 е одбран од групата која се состои
од (C1-C8)алкил, (C3-C10)циклоалкил, (C2C10)хетероциклил, (C6-C10)арил и (C1-C10)
хетероарил;
R29 е H или (C1-C8)алкил;
R30 е (C1-C8)алкил, (C3-C10)циклоалкил, (C2C10)хетероциклил, (C6-C10)арил, или (C1-C10)
хетероарил;
или R29 и R30, заедно со азотниот атом за кој се
прикачени, може да формираат 5- до 8-член
прстен на хетероарил или хетероциклил;
R31 е H или (C1-C8)алкил;
R32 е независно одбран од групата која се
состои од (C1-C8)алкил, (C3-C10)циклоалкил,
(C2-C10)хетероциклил, (C6-C10)арил и (C1-C10)
хетероарил;
или R31 и R32, заедно со азотниот атом за кој се
прикачени, може да формираат 5- до 8-член
прстен на хетероарил или хетероциклил;
R33 е (C1-C8)алкил, (C3-C10)циклоалкил, (C2C10)хетероциклил, (C6-C10)арил, или (C1-C10)
хетероарил;
Patenti
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R34 е (C1-C8)алкил, (C3-C10)циклоалкил, (C2C10)хетероциклил, (C6-C10)арил, или (C1-C10)
хетероарил;
секој R35 е независно одбран од групата која
се состои од H, F, Cl, Br, I, CN, OH, NO2, -NH2,
-NH-C(=O)-O-C(CH3)3 и CF3;
секој R36 е независно одбран од групата
која се состои од (C3-C10)циклоалкил, (C2C10)хетероциклил, (C6-C10)арил и (C1-C10)
хетероарил;
секој R37 е независно одбран од групата која
се состои од:
a) -NR25R26; и
б) R27-O-;
R38 е R28-SOn-; каде што n е 0, 1 или 2 кога
-SOn- е врзан со R28 преку јаглероден атом
на R28, или каде што n е 1 или 2 кога -SOn- е
врзан со R28 преку прстенест азотен атом на
R28;
R39 е R29R30N-SOn-; каде што n е 1 или 2;
при што секој од наведениот (C1-C8)алкил,
во секое свое присуство во било кој од
наведените R’(a)-(d), R2(a)-(d), R3(a)-(j), R4, R37,
R38 или R39, може да биде несупституиран или
супституиран со еден до четири супституенти
кои се, независно еден од друг, одбрани од
групата која се состои од (C2-C8)алкенил, R40,
R41 и R42;
при што секој од наведените (C3-C10)
циклоалкил, (C2-C10)хетероциклил, (C6-C10)
арил, или (C1-C10)хетероарил, во секое свое
присуство во наведените R36, R37, R38 или
R39, може да биде, независно еден од друг,
несупституиран или супституиран со еден до
четири супституенти кои се, независно еден
од друг, одбрани од R40;
R40 е одбран од групата која се состои од (C1C8)алкил, R41, R42 и R43;
секој R41 е, независно еден од друг, одбран
од групата која се состои од F, Cl, Br, I, CN,
OH, NO2, -NH2, -NH-C(=O)-O-C(CH3)3, COOH,
-C(=O)(C1-C8)алкил, -C(=O)-O-(C1-C8)алкил,
-NH-SO2-(C1-C8)алкил, -NH-SO2-(C6-C10)арил
и CF3;
секој R42 е, независно еден од друг, одбран од
групата која се состои од (C3-C10)циклоалкил,
(C2-C10)хетероциклил, (C6-C10)арил и (C1-C10)
хетероарил;
секој R43 е, независно еден од друг, одбран од
групата која се состои од:
a) -NR31R32;
б) R33-O-; и
в) R34-SOn-; каде што n е 0, 1 или 2 кога -SOnе врзан со R34 преку јаглероден атом на R34,
903143
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или каде што n е 1 или 2 кога -SOn- е врзан со
R34 преку прстенест азотен атом на R34;
при што секој од наведениот (C1-C8)алкил,
во секое свое присуство во било кој R40,
може да биде, независно еден од друг,
несупституиран или супституиран со еден до
четири супституенти кои се, независно еден
од друг, одбрани од групата која се состои од
R44 и R45;
при што секој од наведените (C3-C10)
циклоалкил, (C2-C10)хетероциклил, (C6-C10)
арил, или (C1-C10)хетероарил, во секое свое
присуство во било кој од наведените R42 или
R43, може да биде, независно еден од друг,
несупституиран или супституиран со еден до
четири супституенти кои се, независно еден
од друг, одбрани од групата која се состои од
(C1-C8)алкил, R44 и R45;
секој R44 е независно одбран од групата која
се состои од F, Cl, Br, I, CN, OH, NO2, -NH2,
-CF3, -C(=NH)-NH2, -C(=NH)-NH-OH, -C(=NH)NH-O-(C1-C8)алкил, -(C=O)-O-(C1-C8)алкил,
-O-(C=O)-(C1-C8)алкил, -(C=O)-(C1-C8)алкил,
-(C=O)-NH2, -(C=O)-NH-(C1-C8)алкил, -(C=O)N-[(C1-C8)алкил]2,
-NH-(C=O)-(C1-C8)алкил,
R37 и R38;
секој R45 е, независно еден од друг, одбран од
групата која се состои од (C3-C10)циклоалкил,
(C2-C10)хетероциклил, (C6-C10)арил и (C1-C10)
хетероарил;
при што секој од наведениот (C1-C8)алкил,
во секое свое присуство во било кој од
наведените R44 или R45, може да биде,
независно еден од друг, несупституиран или
супституиран со еден до четири супституенти
кои се, независно еден од друг, одбрани од
групата која се состои од R46 и R47;
при што секој од наведените (C3-C10)
циклоалкил, (C2-C10)хетероциклил, (C6-C10)
арил, или (C1-C10)хетероарил, во секое свое
присуство во било кој од наведените R43 или
R44, може да биде, независно еден од друг,
несупституиран или супституиран со еден до
четири супституенти кои се, независно еден
од друг, одбрани од групата која се состои од
(C1-C8)алкил, R46 и R47;
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секој R46 е, независно еден од друг, одбран
од групата која се состои од F, Cl, Br, I, CN,
OH, NO2, -C(=NH)-NH2, -C(=NH)-NH-OH,
-C(=NH)-NH-O-(C1-C8)алкил, -(C=O)-O-(C1-C8)
алкил, -O-(C=O)-(C1-C8)алкил, -(C=O)-(C1-C8)
алкил, -(C=O)-NH2, -(C=O)-NH-(C1-C8)алкил,
-(C=O)-N-[(C1-C8)алкил]2, -NH-(C=O)-(C1-C8)
алкил, R37 и R38; и
секој R47 е, независно еден од друг, одбран од
групата која се состои од (C3-C10)циклоалкил;
(C2-C10)хетероциклил, (C6-C10)арил и (C1-C10)
хетероарил;
или негова фармацевтски прифатлива сол; и
при што:
(C3-C10)циклоалкил
значи
неароматски,
заситен или делумно заситен, моноцикличен
или споен, спиро или неспоен бицикличен
или трицикличен јаглеводороден радикал кој
вкупно содржи од 3 до 10 јаглеродни атоми;
(C2-C10)хетероциклил значи неароматски,
заситен или делумно заситен, едновалентен,
моноцикличен или споен, спиро или неспоен
бицикличен или трицикличен радикал
кој вкупно содржи од 2 до 10 прстенести
јаглеродни атоми и од 1 до 5 прстенести
хетероатоми одбрани од азот, кислород и
сулфур;
(C1-C10)хетероарил
значи
ароматски,
едновалентен моноцикличен, споен или
неспоен бицикличен или трицикличен
радикал кој вкупно содржи од 1 до 10
прстенести јаглеродни атоми и од 1 до 5
прстенести хетероатоми одбрани од азот,
кислород и сулфур.
Има уште 16 патентни барања.

Patenti

Glasnik

(51) C 07K 14/47,
(11)
903146
A 61K 38/04, 38/17,
(13)
Т1
A 61P 35/00,
(22) 19/08/2008
C 07K 5/062, 7/06, 7/08
(45) 30/04/2010
(21) 2008/257		
(30) 20020350208P  17/01/2002  US
(96) 17/01/2003 EP03729533.4
(97) 13/08/2008 EP1483290
(73) Takeda Pharmaceutical Company Limited
1-1, Doshomachi 4-chome Chuo-ku
Osaka-shi Osaka 541-0045, JP
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
(72) Kawabe, Takumi and
KOBAYASHI, Hidetaka
(54) ПЕПТИДИ
И
ПЕПТИДОМИМЕТИЦИ
КОИ
ИМААТ
АНТИРАЗМНОЖУВАЧКО
ДЕЈСТВО И/ИЛИ КОИ ГИ ЗГОЛЕМУВААТ
СРЕДСТВАТА
ИЛИ
ТРЕТМАНИТЕ
НАСОЧЕНИ КОН ДЕГРАДАЦИЈА НА
НУКЛЕИНСКИТЕ КИСЕЛИНИ
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(57) 1. Соседна пептидна или пептидомиметичка
секвенца, назначена со тоа, што ја содржи
следната структура:
каде што P1 е Cha;
каде што P2 е (Phe-2,3,4,5,6-F), Bpa, или
Phe4NO2;
каде што P3 е било која амино киселина;
каде што P4 е Trp;
каде што P5 е било која амино киселина;
каде што P6 е Bpa, или Phe4NO2; и
каде што најмалку три од P7, P8, P9, P10,
P11, P12 се основни амино киселини, а
останатите може да бидат било која амино
киселина или пак да бидат отсутни.
Има уште 47 патентни барања.
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(51) B 01J 14/00, 19/24,
(11)
903167
C 07D 207/22, 207/36,
(13)
Т1
471/04
(22) 16/10/2008
(21) 2008/344
(45) 30/04/2010
(30) 20010018938  02/08/2001  GB and
20020017637  30/07/2002  GB
(96) 02/08/2002 EP02755123.3
(97) 08/10/2008 EP1412078
(73) LG Life Sciences, Ltd.
Seoul 150-721, KR
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
(72) BRECHTELSBAUER, Clemens
Michaeil Helmut;
CARPENTER, Stephen Thomas;
GRINTER, Trevor John;
HARRIS, Michael Anthony;
RICARD, Francois Xavier;
SAUNDERS, Richard Neville;
KIM, Yeongdae;
KWON, Youngwoon and
LEE, Dongchul
(54) ПОСТАПКИ ЗА ДОБИВАЊЕ ДЕРИВАТИ
НА
4-АМИНОМЕТИЛЕН-ПИРОЛИДИН3-ОН СО ЗАШТИТЕНА АМИНО ГРУПА,
ГЕМИФЛОКСАЦИН ИЛИ НИВНИ СОЛИ
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(57) 1. Постапка за добивање на соединение со
формулата (I):

каде што P1 и P2, кои може да бидат исти
или различни, се заштитни групи за амино,
назначена со тоа што опфаќа заштита на
соединение со формулата (II):

во фаза на раствор во услови на континуирано
работење, при што постапката се изведува
во реактивна опрема која е прилагодена за
услови на континуирана обработка и чијшто
систем не дозволува мешање во обратна
насока, при што реактивната опрема содржи
приклучувачки реактор на проток, или една
или повеќе статички мешалки.
Има уште 36 патентни барања.

Patenti

Glasnik

(51) A 61K 31/4196,
(11)
903170
A 61P 35/00
(13)
Т1
(21) 2008/345
(22) 17/10/2008
		
(45) 30/04/2010
(96) 06/12/2002 EP02783305.2
(97) 27/08/2008 EP1455781
(73) AstraZeneca AB
151 85 Sodertalje , SE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) PLOURDE, Paul;
ROGERS, Anthony;
VOSE, Brent and
DUKES, Michael
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(54) УПОТРЕБА
НА
АНАСТРАЗОЛ
ПРИ
ТРЕТМАНОТ НА ПОСТ-МЕНОПАУЗАЛНИ
ЖЕНИ КОИ ИМААТ РАК НА ГРАДИТЕ ВО
РАНА ФАЗА
(57) 1. Употребата на анастрозол или негова
фармацевтски
прифатлива
сол,
при
добивањето на медикамент за намалување
на степенот на враќање на рак кај постменопаузална жена која има рак на градите
во рана фаза.
Има уште 6 патентни барања.
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(51) C 02F 3/12
(11)
903163
		
(13)
Т1
(21) 2008/350
(22) 20/10/2008
		
(45) 30/04/2010
(30) 20040000641  14/04/2004  AT
(96) 14/04/2005 EP05450068.1
(97) 20/08/2008 EP1588987
(73) Wadl, Siegfried
Postgasse 139 9462 Bad St.Leonhard, AT
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(72) Wadl, Siegfried
(54) ПРОЧИСТИТЕЛНА СТАНИЦА ЗА ВОДА
КОЈА ИМА КОНЦЕНТРИЧНИ БАЗЕНИ
(57) 1. Прочистителна станица за вода која што
се состои од:
- влез (15) во активниот резервоар за
нечиста вода (3),
- одливник (17, 18) од активниот резервоар
за нечиста вода (3) во секунадниот резервоар
за седимент (5),

903136

- како и одливник (33) од секундарниот
резервоар (5) во резервоарот со прочистена
вода (6) којшто содржи излез (34),
кадешто приемниот резервоар за нечиста
вода (8) и активниот резервоар за нечиста
вода (3) се концентрично распоредени
и приемниот резервоар за нечиста вода
(8) е централно поставен и активираниот
резервоар за нечиста вода (3) е поставен
во надворешноста, се карактеризира со
тоа што, помеѓу активниот резервоар за
нечиста вода (3) и приемниот резервоар за
нечиста вода (8), секундарниот резервоар
за седимент (5) е концентрично поставен
во однос приемниот резервоар за нечиста
вода (8), со обезбедување на одлив (22) од
секундарниот резервоар за седимент (5) во
приемниот резервоар за нечиста вода (8)
и резервоарот за прочистена вода (6) исто
така е концентрично распореден во однос на
приемниот резервоар за нечиста вода (8).
Има уште 17 патентни барања.

Patenti

Glasnik

(51) A 61K 31/44,
(11)
903162
A 61F 13/00, 9/02,
(13)
Т1
A 61K 31/00, 9/14, 9/22,
(22) 21/10/2008
9/26, 9/48, 9/50, 9/52, 9/54, (45) 30/04/2010
A 61P 25/04
(21) 2008/352
(30) 20000181358P  08/02/2000  US
(96) 08/02/2001 EP01909087.7
(97) 16/08/2001 EP1255547
(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) OSHLACK, Benjamin and
WRIGHT, Curtis
(54) СОСТАВИ СО КОНТРОЛИРАНО-ОСЛОБО–
ДУВАЊЕ КОИ СОДРЖАТ АГОНИСТ НА
ОПИОИД

Patenti

17/2

str. 1-82 april 2010 Skopje

27

(57) 1. Систем за трансдермална испорака за
опиоиден аналгетик, кој содржи агонист на
опиоид и антагонист на опиоид содржани
во резервоар или матрикс и способни за
испорака од системот на контролиран начин,
така што кога системот е нанесен на кожата
од човечки пациент, агонистот на опиоид и
антагонистот на опиоид се ослободуваат со
суштински пропорционални стапки, агонистот
на опиоид се испорачува со средна релативна
стапка на ослободување ефективна за да се
обезбеди аналгезија на пациентот во период
од барем 3 дена, и антагонистот на опиоид
се испорачува со средна релативна стапка
на ослободување доволна да го намали
споредниот ефект поврзан со агонистот на
опиоид, наведениот антагонист е одбран
од групата која се состои од налоксон,
налтрексон, циклазоцин, левалорфан и
нивни фармацевтски прифатливи соли.
Има уште 9 патентни барања.
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(51) E 21B 7/08, 4/02
(11)
903147
		
(13)
Т1
(21) 2008/354
(22) 21/10/2008
		
(45) 30/04/2010
(30) 20030125526  18/08/2003  RU
(96) 03/02/2004 EP04707701.1
(97) 14/06/2006 EP11669539
(73) Obschestvo s Ogranichennoi Otvetst–
vennostyu Firma Radius-Servis
ul.Geroev Khasana, 50 Perm, 614022, RU
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(72) ANDOSKIN, Vladimir Nikolaevich;
KOBELEV, Konstantin Anatolievich and
TIMOFEEV, Vladimir Ivanovich
(54) КОНТРОЛЕН УРЕД НА АГОЛОТ И
ТОРЗИОНИОТ МОМЕНТ ЗА ГЕРОТОРСКИ
ТИП НА МОТОР ОБЕЗБЕДЕН СО ОСОВИНА
И УРЕД ЗА ДУПЧЕЊЕ ВО НАКЛОНЕТА
БУРГИЈА ЗА ДУПЧЕЊЕ
(57) 1. Регулатор (2) на агол и реактивен
момент на героторски тип на мотор (1) кој
има осовина (3) и уред за дупчење (4) во
наклонета бургија за дупчење, се состои од:
централен шуплив елемент (6) и три (7,8,9)
шупливи и меѓусебно неподредени цевкасти
елементи поврзани со централниот шуплив
елемент, пришто секој од трите цевкасти
елементи поседува низ него внатрешен
отвор (10,11,12);
внатрешниот шуплив цевкаст елемент (9)
е изложен централно помеѓу првите (7) и
вторите (8) елементи;
првите и вторите цевкасти елементи се
поврзани со внатрешниот шуплив цевкаст
елемент со помош на навртки (17,18)
обезбедени на нивните краеви (19, 20) еден
спроти друг;
првиот цевкаст елемент е поврзан кон
осовината (3) со помош на навртка (24);
вториот шуплив цевкаст елемент е поврзан
со куќиштето на моторот (31) со помош на
навртка;
централниот цевкаст елемент (6) е поврзан
со внатрешниот шуплив елемент (9) со
помош на вратило (16);
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внатрешниот шуплив елемент (9) има
навртки на своите краеви, навртките имаат
оски (26, 27) кој се вкрстуваат една со друга
и со централната оска (15) на внатрешниот
шуплив елемент (9);
најдолгото растојание помеѓу споменатите
оски на навртките (26, 27) е двојно поголемо
од вредноста на ексцентрицитетот на роторот
(Е) во однос на статорот на геротипскиот тип
на мотор;
најдолгото растојание помеѓу централната
оска (15) од внатрешниот шуплив елемент
(9) и било која од навртките (26, 27) на
нивните краеви (28, 29) се еднакви на
ексцентрицитетот (Е) на роторот (3) во однос
на статорот на геротипскиот тип на мотор;
се карактеризира со тоа што
централниот шуплив елемент (6) и првиот
шуплив цевкаст елемент (7), на страната
кадешто првиот елемент е поврзан со
осовината, се обезбедени со сопствена
контактна сегментирана секција (32, 33),
споменатата контактна сегментирана секција
образува пар на контактни сегментирани
секции поставени на различни страни   во
однос на средната рамнина на осовината
(34) во рамнината на наклонетата бургија,
кадешто најблиските краеви (35, 36) од
контактните сегментирани секции (35, 36)
се разместени по должина на централните
оски (15) на растојание L, коишто го имаат
следниов однос со надворешниот дијаметар
на осовината: D : L e D, и отклонувањето
на аголот (37) на првите шупливи цевкасти
елементи (7) ја допираа сегментираната
секција (33) од средната рамнина на
осовината (34) во рамнината на наклонетата
бургија којашто е обезбедена во спротивна
насока во однос на реактивниот момент
создаден од уредот за дупчење.
Има уште 1 патентни барања.

Patenti
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(51) A 61K 38/17, 45/06,
(11)
903152
A 61P 19/02, 37/04
(13)
Т1
(21) 2008/358
(22) 22/10/2008
		
(45) 30/04/2010
(30) 20000215913P  03/07/2000  US
(96) 02/07/2001 EP01952420.6
(97) 23/07/2008 EP1372696
(73) Bristol-Myers Squibb Company
Lawrenceville-Princeton Road
Princeton NJ 08543-4000, US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(72) PEACH, Robert, J;
COHEN, Robert;
CARR, Suzette;
HAGERTY, David and
BECKER, Jean-Claude
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(54) ПОСТАПКИ ЗА ЛЕКУВАЊЕ РЕВМАТИДНИ
ЗАБОЛУВАЊА
УПОТРЕБУ–ВАЈЌИ
РАСТВОРЛИВА CTLA4 МОЛЕКУЛА
(57) 1. Употребата на растворлива CTLA4
фузирана
молекула
којашто
содржи
екстрацелуларен
домеин
на
CTLA4
молекула,
кадешто
екстрацелуларниот
домеин на CTLA4 молекулата содржи
аминокиселини прикажани на слика 19
почнувајќи со метионин на позиција +1 или
со аланин на позиција -1 и завршува со
аспартамска киселина на позиција +124, во
производството на фармацевтскиот состав за
лекување на субјект којшто има ревматиден
артритис, каде што субјектот има недоволен
или несоодветен одговор на барем еден
антиревматски лек којшто ја модифицира
болеста (DMARD).
Има уште 25 патентни барања.
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(51) C 07D 471/04,
(11)
903164
A 61K 31/437, 31/4745,
(13)
Т1
A 61P 29/00,
(22) 03/11/2008
C 07C 321/28
(45) 30/04/2010
(21) 2008/363
(30) 20040018015  12/08/2004  GB and
20050691559P  17/06/2005  US
(96) 09/08/2005 EP05772546.7
(97) 29/10/2008 EP1778686
(73) Pfizer Inc.
235 East 42nd Street, New York,
New York 10017, US
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
(72) MATHIAS, John Paul;
LEWTHWAITE, Russell Andrew.,;
MILLAN, David Simon and
PHILLIPS, Christopher
(54) ДЕРИВАТИ
НА
ТРИАЗОЛО–
ПИРИДИНИЛСУЛФАНИЛ
КАКО
ИНХИБИТОРИ НА КИНАЗА „P38 MAP”
(57) 1. Соединение со формулата (I) или негова
фармацевтски прифатлива сол и/или солват
(вклучително и хидрат);

903164

назначено со тоа што:
R1 е CH3, SCH3, SCH2CH3, CH2CH3, H или
CH2SCH3;
R1a е CH3 или CH2CH3;
R2 е хетероарил, хетероциклил, арил, или
карбоциклил;
R3 е хетероарил, хетероциклил, арил,
карбоциклил или R7;
R7 е (C1-C6)алкил кој може да биде
супституиран
со
еден
или
повеќе
супституенти кои се независно одбрани
од OH, хало, NR5R6, (C1-C8)алкокси, -S(O)
(C1-C8)алкил, CO2H, CONR5R6, хетероарил,
p
хетероциклил, арил, карбоциклил, арилокси,
карбоциклилокси,
хетероарилокси
и
хетероциклилокси;

p е 0, 1 или 2;
R5 и R6 се, независно еден од друг, одбрани
од H и (C1-C4)алкил, при што наведениот (C1C4)алкил може да биде супституиран со еден
или повеќе супституенти кои се независно
одбрани од OH и хало, или R5 и R6, заедно
со азотниот атом за кој се прикачени
формираат пиперазинилна, пиперидинилна,
морфолинилна или пиролидинилна група,
при што секој од наведените пиперазинил,
пиперидинил, морфолинил и пиролидинил
може да биде супституиран со еден или
повеќе OH;
„арил” значи фенил или нафтил, при што
наведениот фенил или нафтил може да
бидат супституирани со еден или повеќе
супституенти кои се независно одбрани од
хало, -CN, -CO2H, ON, CONR5R6, R7 и R8;
R8 е одбран од (C1-C6)алкил, (C1-C6)алкокси,
-CO2(C1-C6)алкил,
-S(O)p(C1-C6)алкил,
-CO(C1-C6)алкил и (C3-C7)циклоалкил;
секој R5 може да биде супституиран со еден
или повеќе супституенти кои се, независно
еден од друг, одбрани од:
(C1-C6)алкокси, кој може да биде супституиран
со еден или повеќе супституенти кои се
независно одбрани од OH, хало, CO2H,
CONR5R6 и NR5R6,
-S(O)p(C1-C6)алкил, кој може да биде
супституиран
со
еден
или
повеќе
супституенти кои се, независно еден од друг,
одбрани од OH, хало, CO2H, CONR5R6 и
NR5R6,
OH,
хало,
NR5R6,
CO2H,
CONR5R6 и
R 9;
R9 е хетероарил2, хетероциклил2, арил2,
карбоциклил2, арил2окси, карбоциклил2окси,
хетероарил2окси или хетероциклил2окси;
„арил2” значи фенил или нафтил, при што
наведениот фенил или нафтил може да
бидат супституирани со еден или повеќе
супституенти кои се, независно еден од друг,
одбрани од хало, -CN, CO2H, OH и CONR5R6;
„карбоциклил” значи моно или бицикличен,
заситен или делумно незаситен прстенест
систем кој содржи од 3 до 10 јаглеродни атоми
на прстенот, кој може да биде супституиран
со еден или повеќе супституенти кои се,
независно еден од друг, одбрани од хало,
-CN, CO2H, OH, CONR5R6, R8 и R9;
Patenti
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„карбоциклил2” значи моно или бицикличен,
заситен или делумно незаситен прстенест
систем кој содржи од 3 до 10 јаглеродни атоми
на прстенот, кој може да биде супституиран
со еден или повеќе супституенти кои се,
независно еден од друг, одбрани од хало,
-CN, -CO2H, OH и CONR5R6;
секој „хетероциклил” и „хетероциклил2”
независно еден од друг, значи 3- до 10-члена,
заситена или делумно незаситена, моно
или бициклична група која содржи од 1 до 4
хетероатоми на прстенот кои се, независно
еден од друг, одбрани од N, O и S;
секој „хетероарил” и „хетероарил2” независно
еден од друг, значи 5- до 10-члена, моно или
бициклична ароматска група која содржи
од 1 до 4 хетероатоми на прстенот кои се,
независно еден од друг, одбрани од N, O и S,
при што вкупниот број на S атоми на прстенот
да не биде поголем од 1, како и вкупниот број
на O атоми на прстенот да не биде поголем
од 1;
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секоја „хетероциклилна” и „хетероарилна”
група може независно да биде супституирана
врз еден или повеќе јаглеродни атоми на
прстенот со еден или повеќе супституенти
кои се, независно еден од друг, одбрани од
хало, -CN, -CO2H, OH, CONR5R6, R8 и R9, како
и со можност да бидат супституирани врз
еден или повеќе азотни атоми на прстенот
со еден или повеќе супституенти кои се,
независно еден од друг, одбрани од H и (C1C8)алкил;
секоја „хетероциклилна2” и „хетероарилна2”
група може независно да биде супституирана
со еден или повеќе јаглеродни атоми на
прстенот со еден или повеќе супституенти
кои се, независно еден од друг, одбрани од
хало, -CN, -CO2H, OH и CONR5R6, како и со
можност да бидат супституирани врз еден
или повеќе азотни атоми на прстенот со еден
или повеќе супституенти кои се, независно
еден од друг, одбрани од H и (C1-C6)алкил.
Има уште 26 патентни барања.
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(51) C 07D 401/14,
(11)
903188
A 61K 31/416, 31/4162,
(13)
Т1
A 61P 35/00,
(22) 04/12/2008
C 07D 231/56, 261/20,
(45) 30/04/2010
403/04, 413/12, 471/04
(21) 2008/405		
(30) 20030378164  03/03/2003  US and
20030688849  15/10/2003  US
(96) 25/02/2004 EP04714621.2
(97) 08/10/2008 EP1606283
(73) Array Biopharma, Inc.
3200 Walnut Street, Boulder, CO 80301, US
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
(72) RIZZI, James;
MUNSON, Mark;
MARESKA, David, A.;
KIM, Youngboo;
GRONEBERG, Robert;
RODRIGUEZ, Martha;
KIM, Ganghyeok;
VIGERS, Guy;
RAO, Chang;
BALACHARI, Devan and
HARVEY, Darren
(54) ИНХИБИТОРИ НА „P38” И МЕТОДИ ЗА
НИВНА УПОТРЕБА
(57) 1. Соединение, вклучително и негови
солвати и фармацевтски прифатливи соли,
назначено со тоа, што е одбрано од:
- амид на 5-(4-флуорофенокси)-1-изобутил1H-индазол-6-карбоксилна киселина;
- [5-(4-флуорофенокси)-1-изобутил-1Hиндазол-6-ил]морфолин-4-ил-метанон;
- [5-(4-флуорофенокси)-1-изобутил-1Hиндазол-6-ил]-(4-метилпиперазин-1-ил)метанон;
- (1-бензил-пиперидин-4-ил)амид
на
5 - ( 4 - фл уо р о ф е н о к с и ) - 1 - и зо бу т и л - 1 H индазол-6-карбоксилна киселина;
- (2-бензиламиноетил)амид
на
5 - ( 4 - фл уо р о ф е н о к с и ) - 1 - и зо бу т и л - 1 H индазол-6-карбоксилна киселина;
- (2-пиперидин-ил-етил)амид
на
5 - ( 4 - фл уо р о ф е н о к с и ) - 1 - и зо бу т и л - 1 H индазол-6-карбоксилна киселина;
- (2-пиролидин-1-илетил)амид
на
5 - ( 4 - фл уо р о ф е н о к с и ) - 1 - и зо бу т и л - 1 H индазол-6-карбоксилна киселина;
903188

- (3-морфолин-4-илпропил)амид
на
5 - ( 4 - фл уо р о ф е н о к с и ) - 1 - и зо бу т и л - 1 H индазол-6-карбоксилна киселина;
- (3-диметиламинопропил)амид
на
5 - ( 4 - фл уо р о ф е н о к с и ) - 1 - и зо бу т и л - 1 H индазол-6-карбоксилна киселина;
- (2-диметиламиноетил)амид
на
5 - ( 4 - фл уо р о ф е н о к с и ) - 1 - и зо бу т и л - 1 H индазол-6-карбоксилна киселина;
- метил-(1-метилпиперидин-4-ил)амид
на
5-(4-флуорофенокси)-1-изобутил-1Hиндазол-6-карбоксилна киселина;
- [3-(метилфениламино)-пропил]амид
на
5-(4-флуорофенокси)-1-изобутил-1Hиндазол-6-карбоксилна киселина;
- терц-бутил
естер
на
3-{[5-(4-флуорофенокси)-1-изобутил-1Hиндазол-6-карбонил]-амино}-пиролидин-1карбоксилна киселина;
- (2-диметиламиноетил)амид
на
5-(4-флуорофенокси)-1-(2,2,2трифлуороетил)-1H-индазол-6-карбоксилна
киселина;
- (2-диметил-аминоетил)амид
на
5-(4-флуорофенокси)-1-метил-1H-индазол6-карбоксилна киселина;
- (2-диметиламиноетил)амид
на
5-(4-флуорофенок си)-1H-индазол-6карбоксилна киселина;
- метил
естер
на
4-амино-2-{[5-(4флуорофенокси)-1-изобутил-1H-индазол-6карбонил]-амино}бутерна киселина;
- метил
естер
на
4-амино-2-{[5-(4флуорофенокси)-1-(2,2,2-трифлуороетил)1H-индазол-6-карбонил]-амино}бутерна
киселина;
- метил
естер
на
4-амино-2-{[5-(4флуорофенокси)-1-метил-1H-индазол-6карбонил]-амино}бутерна киселина;
- (S)-N-(4-амино-1-хидроксибутан-2-ил)-5(4-флуорофенокси)-1-изобутил-1H-индазол6-карбоксамид;
- 2-(5-(2,4-дифлуорофенокси)-1изобутил-1H-индазол-6-карбоксамидо)-4(диметиламино)бутаноат на (S)-метил;
- ( S ) - 5 - ( 2 , 4 - д и фл у о р о ф е н о к с и ) - N - ( 4 (диметиламино)-1-хидроксибутан-2-ил)-1изобутил-1H-индазол-6-карбоксамид;
- ( 1 - х и д р о к с и м е т и л - 3 изопропиламинопропил)амид на (S)-5-(2,4дифлуорофенокси)-1-изобутил-1H-индазол6-карбоксилна киселина;
- ( S ) - 2 - { [ 5 - ( 2 , 4 - д и фл уо р о ф е н о к с и ) - 1 изобутил-1H-индазол-6-карбонил]-амино}
Patenti
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-4-диметиламинобутерна киселина;
- (1-хидроксиметил-3-пиперидин1-илпропил)амид
на
(S)-5-(2,4дифлуорофенокси)-1-изобутил-1H-индазол6-карбоксилна киселина;
- ( 3 - д и м е т и л а м и н о - 1 диметилкарбамоилпропил)амид на (S)-5(2,4-дифлуорофенокси)-1-изобутил-1Hиндазол-6-карбоксилна киселина;
- ( 3 - д и м е т и л а м и н о - 1 метилкарбамоилпропил)амид на (S)-5-(2,4дифлуорофенокси)-1-изобутил-1H-индазол6-карбоксилна киселина;
- (1-карбамоил-3-диметиламинопропил)
амид
на
(S)-5-(2,4-дифлуорофенокси)1-изобутил-1H-индазол-6-к арбоксилна
киселина;
- [1-(2-диметиламиноетил)-2-хидрокси2-метилпропил]амид
на
(S)-5-(2,4дифлуорофенокси)-1-изобутил-1H-индазол6-карбоксилна киселина;
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- {1-хидроксиметил-3-[(2-метоксиетил)
метиламино]пропил}амид
на
(S)-5-(2,4дифлуорофенокси)-1-изобутил-1H-индазол6-карбоксилна киселина;
- [ 3 - д и м е т и л а м и н о - 1 - ( 2 хидроксиетилкарбамоил)пропил]амид
на
(S)-5-(2,4-дифлуорофенокси)-1-изобутил-1Hиндазол-6-карбоксилна киселина;
- (3-диметиламинопропил)амид
на
5-(2,4-дифлуорофенокси)-1-изобутил-1Hиндазол-6-сулфонска киселина;
- 2-(5-(2,4-дифлуорофенокси)-1изобутил-1H-индазол-6-сулфонамидо)-4(диметиламино)бутаноат на (S)-метил;
- [2-(1-метилпиролидин-2-ил)етил]амид на
5-(2,4-дифлуорофенокси)-1-изобутил-1Hиндазол-6-сулфонска киселина;
- (2-диметиламиноетил)амид
на
5-(2,4-дифлуорофенокси)-1-изобутил-1Hиндазол-6-сулфонска киселина.
Има уште 8 патентни барања.
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(51) A 61K 31/196, 47/10, 47/38 (11)
903171
		
(13)
Т1
(21) 2008/406
(22) 05/12/2008
		
(45) 30/04/2010
(30) 05749611.9  14/06/2005  EP
(96) 14/06/2005 EP05749611.9
(97) 17/09/2008 EP1890687
(73) Uni-Pharma Kleon Tsetis Pharmaceutical
Laboratories S.A
14th Km, National Road 1,
145 64 Kifissia, GR
(74) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,
ул.29 Ноември 17-2/3М,
1000 Скопје
(72) TSETI, Ioulia

903177

(54) СТАБИЛЕН ФАРМАЦЕВТСКИ ГЕЛ НА
ДИКЛОФЕНАК СОДИУМ
(57) 1. Полуцврста геловидна формулација со  
Диклофенак Na како активна субстанција
наменет эа фармацевтска употреба и
кога е соодветно эа површинско, локално
нанесување на диклофенак содиум преку
кожата, при што имениот гел содржи
диклофенак содиум и сите фармацевтски
прифатливи ексципиенси пропилен гликол,
метоцел Е4 MП, метил-п-хидроксибенэоат,
метил салицилат, ментол и прочистена вода
эа  фармацевтска употреба.
Има уште 8 патентни барања.
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(51) A 61K 31/19, 31/475,
(11)
903190
31/505, 31/65, 31/66,
(13)
Т1
31/70, 33/24,
(22) 09/12/2008
A 61P 35/00
(45) 30/04/2010
(21) 2008/407		
(30) 20010021285  03/09/2001  GB
(96) 03/09/2002 EP02758562.9
(97) 03/12/2008 EP1423105
(73) Cancer Research Technology Limited
Sardinia House, Sardinia Street
London WC2A 3NL, GB
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) WILSON, William, Robert and
SIIM, Bronwyn, Gae
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(54) КОМБИНАЦИИ НА DMXAA И ДРУГИ АНТИКАНЦЕРОГЕНИ СРЕДСТВА
(57) 1. Употреба на 5,6-диметилксантенон-4оцетна киселина (DMXAA) или нејзина
фармацевтски прифатлива сол или естер
за производство на медикамент, за давање
или истовремено или последователно со
соединение одбрано од:
(а) иринотецан;
(б) гемцитабин;
(в) во отсуство на антитело, 5-флуороурацил;
и
(г) во отсуство на антитело, доксорубицин,
при третирање на канцер.
Има уште 45 патентни барања.
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(51) C 07D 213/02,
(11)
903189
A 61K 31/44, 31/495,
(13)
Т1
A 61P 25/00,
(22) 10/12/2008
C 07D 401/02
(45) 30/04/2010
(21) 2008/408		
(30) 20030477744P  12/06/2003  US
(96) 14/06/2004 EP07113391.2
(97) 05/11/2008 EP1862458
(73) EURO-CELTIQUE S.A.
2, avenue Charles de Gaulle / 1653
Luxembourg, LU
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) SUN, Qun;
Kyle, Donald J. and
Tafesse, Laykea
(54) ТЕРАПЕВТСКИ СРЕДСТВА КОРИСНИ ЗА
ТРЕТИРАЊЕ БОЛКА
(57) 1. Соединение со формулата:

или негова фармацевтски прифатлива сол,
назначено со тоа, што:
Ar1 е

Ar2 е

903189

V e N или CH;
X e O или S;
Y1 и Y2 се -CH2- и -CH2-, -O- и -O-, -NH- и -NH-,
-S- и -S-, -CH2- и -O-, -CH2- и -NH-, -CH2- и -S-,
-O- и -CH2-, -NH- и -CH2-, -S- и -CH2-, -O- и
-NH-, -NH- и -O-, -S- и -NH-, или -NH- и -Sсоодветно;
R1 е -H, -хало, -(C1-C4)алкил, -NO2, -CN, -OH,
-OCH3, -NH2, -C(хало)3-, -CH(хало)2, или
-CH2(хало);
секое R2 е независно:
(a) -хало, -CN, -OH, -NO2, или -NH2;
(б) -(C1-C10)алкил, -(C2-C10)алкенил, -(C2C10)алкинил, -(C3-C10)циклоалкил, -(C8-C14)
бициклоалкил, -(C 8 -C 14 )трициклоалкил,
-(C5-C10)циклоалкенил,
-(C8-C14)
бициклоалкенил, -(C8-C14)трициклоалкенил,
-(3- до 7-член)хетероцикл, или -(7- до 10член)бициклохетероцикл, секое од нив е
несупституирано или супституирано со една
или повеќе R5 групи; или
(в) -фенил, -нафтил, -(C14)арил, или -(5до 10-член)хетероарил, секое од нив е
несупституирано или супституирано со една
или повеќе R6 групи;
секое R3 е независно
(а) -хало, -CN, -OH, -NO2, или -NH2;
(б) -(C1-C10)алкил, -(C2-C10)алкенил, -(C2C10)алкинил, -(C3-C10)циклоалкил, -(C8-C14)
бициклоалкил, -(C 8 -C 14 )трициклоалкил,
-(C5-C10)циклоалкенил,
-(C8-C14)
бициклоалкенил, -(C8-C14)трициклоалкенил,
-(3- до 7-член)хетероцикл, или -(7- до 10член)бициклохетероцикл, секое од нив е
несупституирано или супституирано со една
или повеќе R5 групи; или
(в) -фенил, -нафтил, -(C14)арил, или -(5до 10-член)хетероарил, секое од нив е
несупституирано или супституирано со една
или повеќе R6 групи;
R5 е -H или -(C1-C6)алкил;
секое R5 е независно -CN, -OH, -(C1-C6)
алкил, -(C2-C6)алкенил, -хало, -N3, -NO2,                      
-N(R7)2, -CH=NR7, - NR7OH, -OR7, -COR7, -C(O)
OR7, -OC(O)R7, -OC(O)OR7, -SR7,                 -S(O)
R7, или -S(О)2R7;
Patenti
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секое R6 е независно -(C1-C6)алкил, -(C2C6)алкенил,
-(C2-C6)алкинил,
-(C3-C8)
циклоалкил, -(C5-C8)циклоалкенил, -фенил,
-(3до
5-член)хетероцикл,
-C(хало)3,                     
-CH(хало)2, -CH2(хало), -CN, -OH, -хало,
-N3, -NO2, -N(R7)2, -CH=NR7, -NR7OH, -OR7,                  
-COR7, -C(O)OR7, -OC(O)R7, -OC(O)OR7, -SR7,
-S(O)R7, или -S(О)2R7;
секое R7 е независно -H, -(C1-C6)алкил,
-(C2-C6)алкенил, -(C2-C6)алкинил, -(C3-C8)
циклоалкил, -(C5-C8)циклоалкенил, -фенил,
-(3до
5-член)хетероцикл,
-C(хало)3,
-CH(хало)2 или -CH2(хало);
секое R8 е независно -(C1-C6)алкил, -(C2-C6)
алкенил, -(C2-C6)алкинил, -(C3-C8)циклоалкил,
-(C5-C8)циклоалкенил, -фенил, -C(хало)3,
-CH(хало)2, -CH2(хало), -CN, -OH, -хало,
-N3, -NO2, -N(R7)2, -CH=NR7, - NR7OH, -OR7,
-COR7, -C(O)OR7, -OC(O)R7, -OC(O)OR7, -SR7,
-S(O)R7, -S(О)2R7, -R7OR7, -R7COR7, -R7C(O)
OR7, -R7OC(O)R7, -R7OC(O)OR7, -R7SR7,
-R7S(O)R7, -R7S(O)2R7, -C(хало)2C(хало)3,
-C(хало)2CH(хало)2,
-CH(C(хало)3)2,
-CH(C(хало)3)2,
-CH(C(хало)3)(CH3),OC(хало)2C(хало)3,
-OC(хало)2CH(хало)2,
-OCH(C(хало)3)2,
-OCH(C(хало)3)(CH3),
-C(OH)(CF3)2, или -(3- до 7-член)хетероцикл;
секое R9 е независно -H, -хало или -(C1-C6)
алкил;    
секое R11 е независно -CN, -OH, -(C1-C6)алкил,
-(C2-C6)алкенил, -(C2-C6)алкинил,               -хало,
-N3, -NO2, -N(R7)2, -CH=NR7, - NR7OH, -OR7,
-COR7, -C(O)OR7, -OC(O)R7 или              -OC(O)
OR7;
секое хало е независно -F, -Cl, -Br или -I;
m е 0 или 1 и кога m e 1, R3 е прикачено на
2-, 3-, 5-, или 6-положба на цикло(хетеро)
алкенил прстенот;
n е цел број во опсег од 0 до 3;
p е цел број во опсег од 0 до 2;
q е цел број во опсег од 0 до 6;
r е цел број во опсег од 0 до 5; и
s е цел број во опсег од 0 до 4;
под услов соединението да не е
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Има уште 40 патентни барања.
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(51) A 61K 9/00
(11)
903144
		
(13)
Т1
(21) 2008/409
(22) 10/12/2008
		
(45) 30/04/2010
(30) 20000558207  26/04/2000  US
(96) 19/04/2001 EP01927200.4
(97) 24/09/2008 EP1276462
(73) pSivida Inc.
400 Pleasant Street, Watertown,
MA 02472, US
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
(72) GUO, Hong and
ASHTON, Paul
(54) УРЕДИ ЗА ИСПОРАКА НА ЛЕК СО
ПРОДОЛЖЕНО ОСЛОБОДУВАЊЕ, МЕ–
ТОДИ ЗА УПОТРЕБА И МЕТОДИ ЗА НИВНО
ПРОИЗВОДСТВО
(57) 1. Систем за испорака на лек со продолжено
ослободување, назначен со тоа што
содржи:
- внатрешно јадро со лек, кое содржи
терапевтски ефикасно количество на
средство кое е ефикасно за постигнување
на саканиот локален или систематски
физиолошки или фармаколошки ефект;

903144

- внатрешна цевка, која е непропусна за
поминувањето на наведеното средство, при
што наведената цевка има прв и втор крај
и опфаќа најмалку еден дел од наведеното
внатрешно јадро со лек, при што наведената
цевка е димензионирана и изработена од
материјал којшто е димензионо стабилен за
да го прифати наведеното јадро со лек без
да го промени обликот;
- непропустлив елемент којшто е поставен на
првиот крај на наведената внатрешна цевка,
при што наведениот непропустлив елемент
го спречува преминувањето на наведеното
средство надвор од наведеното јадро на
лекот низ првиот крај на наведената цевка;
и пропустлив елемент којшто е поставен на
вториот крај на наведената внатрешна цевка,
при што наведениот пропустлив елемент
дозволува дифузија на наведеното средство
надвор од наведеното јадро со лек преку
вториот крај на наведената внатрешна цевка,
и при што наведениот пропустлив елемент е
формиран од материјал којшто е пропустлив
за преминувањето на лекот; и пропустлив
надворешен слој кој покрива најмалку еден
дел од наведената внатрешна цевка, при
што наведениот пропустлив елемент содржи
најмалку еден дел од наведениот пропустлив
надворешен слој.
Има уште 26 патентни барања.
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(51) C 07K 7/06,
(11)
903172
A 61K 38/00,
(13)
Т1
C 07K 16/00,
(22) 10/12/2008
C 12N 15/00
(45) 30/04/2010
(21) 2008/411		
(30) 20021025144  29/05/2002  DE
(96) 27/03/2003 EP06015806.0
(97) 03/12/2008 EP1734049
(73) Immatics Biotechnologies GmbH
Paul-Ehrlich-Str. 15, 72076 Tubingen, DE
(74) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(72) Rammensee, Hans, Georg;
Stevanovic, Stefan and
Weinchenk, Toni
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(54) ТУМОРНО АСОЦИРАНИ ПЕПТИДИ ШТО СЕ
ВРЗУВААТ СО МНС МОЛЕКУЛИ
(57) 1.
Туморно
асоциран
пептид
со
аминокиселинска
секвенца
ЅVАЅТITGV
(ЅЕQ ID No. 2), при што пептидот
покажува способност да се врзува со
молекул на хуманиот главен комплекс на
хистокомпатибилност (МНС) I класа.
Има уште 14 патентни барања.
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(51) C 07K 16/18,
(11)
903187
A 61K 39/395,
(13)
Т1
A 61P 25/28,
(22) 11/12/2008
C 12N 15/13, 15/85, 5/10
(45) 30/04/2010
(21) 2008/412		
(30) 20000251892P  06/12/2000  US
(96) 06/12/2001 EP01995364.5
(97) 19/11/2008 EP1358213
(73) Wyeth and
Elan Pharma International Limited
Five Giralda Farms / Madison,
New Jersey 07940, US and
Monksland Athlone / County Westmeath, IE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) BASI, Guriq and
SALDANHA, Jose
(54) ХУМАНИЗИРАНИ
АНТИТЕЛА
КОИ
ПРЕПОЗНАВААТ
АМИЛОИДЕН
БЕТА
ПЕПТИД
(57) 1.
Хуманизиран
имуноглобулин
кој
специфично
врзува
амилоиден
бета
пептид (Ав), или негов фрагмент кој врзува
антиген, хуманизираниот имуноглобулин или
фрагментот кој врзува антиген содржи:
(i) променлив регион на лесен синџир кој
содржи
комплементарно
одредувачки

903187

региони (CDR-и) и рамковни остатоци од
променливи лесни синџир L2, L36 и L46 (Кабат
конвенција за нумерирање) од секвенцата на
променливиот регион на лесниот синџир на
3D6 имуноглобулин претставена како SEQ ID
NO:2, каде што остатокот од променливиот
регион на лесен ланец е од лесен ланец на
човечки примател на имуноглобулин одбран
од групата која се состои од Кабат ID 019230,
Кабат ID 005131, Кабат ID 005058, Кабат ID
005057, Кабат ID 005059, Кабат ID U21040 и
Кабат ID U41645;
(ii)
променлив регион на тежок ланец
кој содржи комплементарно одредувачки
региони (CDR-и) и рамковни остатоци од
променливи региони на тешки синџир H49,
H93 и H94 (Кабат конвенција за нумерирање)
од секвенцата на променливиот регион
на тешкиот синџир на 3D6 имуноглобулин
претставена како SEQ ID NO:4 и рамковни
остатоци од променливи региони на тешки
синџир H74, H77 и H89 од секвенцата на
човечката клеточна линија VH3-23, каде
што остатокот од променливиот регион на
тежок синџир е од тежок синџир од човечки
примател на имуноглобулин одбран од
групата која се состои од Кабат ID 045919,
Кабат ID 000459, Кабат ID 000553, Кабат ID
000386 и Кабат ID М23691.
Има уште 19 патентни барања.
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(51) A 61K 31/14, 9/20,
(11)
903150
A 61P 9/14
(13)
Т1
(21) 2008/413
(22) 11/12/2008
		
(45) 30/04/2010
(30) 20030008780  18/07/2003  FR
(96) 16/07/2004 EP04767690.3
(97) 24/09/2008 EP1646373
(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) WUTHRICH, Patrick;
JULIEN, Marc and
ROLLAND, Herve
(54) ОРАЛНО
ДИСПЕРЗИБИЛЕН
ФАРМА–
ЦЕВТСКИ СОСТАВ НА АНТИТРОМБИЧНО
СОЕДИНЕНИЕ
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(57) 1.
Цврст
орално
дисперэибилен
фарамцевтски состав на соединение А со
формула (I), неэадожително во форма на
оптички иэомер или негова фармацевтски
прифатлива сол :

карактеристично со тоа што содржи :
- соединение А или негова фармацевтски
прифатлива сол,
- зрнца што се состојат од исушена лактоэа и
скроб.
Има уште 11 патентни барања.
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(51) C 07D 231/54
(11)
903145
		
(13)
Т1
(21) 2008/416
(22) 12/12/2008
		
(45) 30/04/2010
(30) 20040005055  11/05/2004  FR
(96) 10/05/2005 EP05770962.8
(97) 15/10/2008 EP1747201
(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) SEVRIN, Mireille;
EVANNO, Yannick;  
DUBOIS, Laurent and
MALOIZEL, Christian
(54) ДЕРИВАТИ НА „2H” ИЛИ „3H”-БЕНЗО[E]
ИНДАЗОЛ-1-ИЛ
КАРБАМАТ,
НИВНО
ДОБИВАЊЕ И ТЕРАПЕВТСКА УПОТРЕБА
(57) 1. Соединение претставено со формулата
(I):

кога Y е во положбата (N2), Y претставува
C1-C6-алкилна група, C1-C6-флуороалкилна
група, арилна група која се состои од 6 до
10 јаглеродни атоми или хетероарилна група
која содржи од 5 до 6 елементи во прстенот и
содржи помеѓу 1 и 2 хетероатоми;
кога Y е во положбата (N3), Y претставува
арилна или хетероарилна група;
при што арилната или хетероарилната
група може да биде супституирана со еден
или повеќе атоми или групи одбрани од
атоми на халоген или C1-C6-алкилна, C1-C6алкокси, C1-C6-алкилтио, C1-C6-алкил-S(O)-,
C1-C6-алкил-S(O)2- или C1-C6-флуороалкилна
група;
врската во положбата C4-C5 може да биде
двојна или единечна;
R1 и R2, независно еден од друг,
претставуваат арилна група која содржи од
6 до 10 јаглеродни атоми, бензилна група
или C1-C6-алкилна група; или пак R1 и R2,
заедно со азотниот атом којшто ги носи,
формираат хетероциклик кој содржи од 4
до 7 елементи во прстенот и содржи азотен
атом и, евентуално, уште еден хетероатом,
кој може да биде супституиран со една или
повеќе C1-C6-алкилни или бензилни групи;
во вид на база или киселинска адитивна сол
со киселина, како и во вид на хидрат или
солват.
Има уште 14 патентни барања.

каде што:
W претставува атом на кислород или сулфур;
X1, X2, X3 и X4, независно еден од друг,
претставуваат атом на водород или
халоген или цијано, C1-C6-алкилна, C1-C6флуороалкилна, C1-C6-алкокси или C1-C6флуороалкокси група;
Y е во положбата (N2) или (N3);

903145
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(51) A 61K 31/18, 31/4365,
(11)
903151
A 61P 9/00
(13)
Т1
(21) 2008/418
(22) 15/12/2008
		
(45) 30/04/2010
(30) 20030011595  03/10/2003  FR
(96) 01/10/2004 EP04791453.6
(97) 24/09/2008 EP1677779
(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
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(72) CLOAREC-BLANCHARD, Laure;
CORDA, Stefano and
LEROND, Laurence
(54) КОМБИНАЦИЈА ОД АНТАГОНИСТ НА ТП
РЕЦЕПТОРИТЕ И КЛОПИДОГРЕЛ
(57) 1. Поврэување на соединение (А) со формула
(1), неэадолжително во форма на оптички
иэомер, или некој од неговите фармацевтски
прифатливи соли, и клопидогрел или некоја
од неговите фармацевтски прифатливи соли:

Има уште 9 патентни барања.
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(51) F 02B 33/16,
(11)
903173
F 01L 1/08, 5/20,
(13)
Т1
F 02B 25/20
(22) 19/02/2009
(21) 2009/68
(45) 30/04/2010
(30) 06121891.3  06/10/2006  EP
(96) 06/10/2006 EP06121891.3
(97) 17/12/2008 EP1911947
(73) Chen, Yung-Ching;
Chen, Yung-Ching and
Chen, Chih-Chieh
No.6, Chang Ping East 6th Road Hsien Hsi
Shang Changhua, TW;
No.6, Chang Ping East 6th Road Hsien Hsi
Shang Changhua, TW and
No.6, Chang Ping East 6th Road Hsien Hsi
Shang Changhua, TW
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(72) Chen, Yung-Ching and
Chen, Chih-Chieh

903173

(54) МОТОР СО ВНАТРЕШНО СОГОРУВАЊЕ
(57) 1. Мотор со внатрешно согорување којшто
содржи:
а) цилиндричен блок (10) со главен клип (20)
и надворешен клип (30) со што се формира
споен клип;
кадешто споменатиот надворешен клип
(30) е вглавен од надворешната страна
на главниот клип (20) употребувајќи две
странични шипки (35) за поврзување со
жлебовите во форма на срце на двете страни
од коленестото вратило (18) на долниот дел
од цилиндричниот блок (10) и се поместува
со главниот клип (20) во замав нагоре и
замав надоле,
се карактеризира со тоа што
двете страни на коленестото вратило (18) кој
го движат надворешниот клип (30) во замав
нагоре и замав надоле се состои од голем
кружен жлеб (41) и мал кружен жлеб (42А,
42B).
Има уште 7 патентни барања.
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(51) A 47H 13/04
(11)
903182
		
(13)
Т1
(21) 2009/71
(22) 23/02/2009
		
(45) 30/04/2010
(30) 20020001548  22/05/2002  SE and
20020002700  12/09/2002  SE
(96) 20/05/2003 EP07020286.6
(97) 26/11/2008 EP1875838
(73) Wida Media AB
Fabriksgatan 14 731 50 Koping, SE
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(72) Stefan Schorling
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(54) ПОСТАПКА НА ЗАКАЧУВАЊЕ ЗАВЕСИ
(57) 1. Постапка за закачување   завеси така
што тие можат да се лизгаат по шината на
завесата којашто е прицврстена користејќи
повеќе од една спојувалка, се карактеризира
со тоа што се употребуваат издолжени
закачалки (15) кои што на двата караја имаат
отворени висечки куки (21-24),
завесите (11-14) се цврсто монтирани на
закачалките по целата нивна должина помеѓу
двете куки, и закачалките се закачени на
шината (16, 38, 39) со куките преку шината на
завесата.
Има уште 7 патентни барања.
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(51) C 07K 14/705,
(11)
903174
A 61K 38/00, 49/00,
(13)
Т1
G 01N 33/68
(22) 25/02/2009
(21) 2009/76
(45) 30/04/2010
(30) 20030526956P  03/12/2003  US
(96) 02/12/2004 EP04812804.5
(97) 11/02/2009 EP1701978
(73) WHITEHEAD INSTITUTE FOR
BIOMEDICAL RESEARCH
Nine Cambridge Center Cambridge,
MA 02142, US
(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПJЕ  
бул. „Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8,
1000, Скопје
(72) HUG, Cristopher and
LODISH, Harvey, F.,
(54) УПОТРЕБА НА РАСТВОРЛИВ Т-КАДХЕРИН
ЗА ТРЕТМАН НА ПОРЕМЕТУВАЊА НА
МЕТАБОЛИЗМОТ
(57) 1. Растворлива форма на Т-кадхерин за
третман на метаболично пореметување,
каде што наведената растворлива форма е
избрана од групата составена од:

903174

а) полипептид составен од амино киселини
од 23 до 692 од SEQ ID  NO: 1;
б) полипептид составен од фрагмент од
најмалку од 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550,
600 или 650 амино киселините од (а);
в) мутеин од (а) или (б), каде што амино
киселинската секвенца има најмалку 90%,
95%, 96%, 97%, 98% или 99% идентичност
на најмалку една од секвенците во (а) или
(б);
г) мутеин од (а) или (б) кој е кодиран со
нуклеинска киселина која хибридизира до
комплементот на ДНК секвенцата која што
го кодира (а) или (б) под високо определени
услови; и
д)  мутеин од (а) или (б) каде што било која
промена во амино киселинската секвенца
се
конзервативни
амино
киселински
супституции на амино киселинските секвенци
во (а) или (б).
Има уште 1 патентни барања.

Patenti
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(51) A 61K 9/24, 31/513,
(11)
903176
31/535, 31/675, 9/16,
(13)
Т1
A 61P 31/18
(22) 02/03/2009
(21) 2009/78
(45) 30/04/2010
(30) 20050690010P  13/06/2005  US and
20060771353P  07/02/2006  US
(96) 13/06/2006 EP06773194.3
(97) 07/01/2009 EP1890681
(73) Gilead Sciences, Inc.
333 Lakeside Drive, Foster City,
California 94404, US
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
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(72) DAHL, Terrence;
MENNING, Mark, M.,;
OLIYAI, Reza and
YANG, Taiyin
(54) СУВ зрнест СОСТАВ КОЈ СОДРЖИ
ЕМТРИЦИТАБИН И ТЕНОФОВИР DF
(57) 1. Метода која опфаќа изведба на суво
ситнење на состав кој содржи фармацевтски
прифатливо средство за постигнување
конзистентност, емтрицитабин и тенофовир
DF, за добивање на суви зрнца.
Има уште 32 патентни барања.
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(51) E 05B 65/00,
(11)
903175
E 05C 3/12,
(13)
Т1
F 25D 23/02
(22) 11/03/2009
(21) 2009/83
(45) 30/04/2010
(30) WO200611428  28/11/2006  EP
(96) 20/11/2007 EP07819871.0
(97) 28/01/2009 EP1937919
(73) Hakemann, Fritz
Barnstorfer Str.29 49424 Goldenstedt, DE
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(54) ЕЛЕМЕНТ ЗА ЗАТВОРАЊЕ НА МЕБЕЛот
(57) 1. Дел од мебел кој има уред за затворање
врати, крила и фиоки, коишто во секој случај

903175

го покриваат отворот на (12) од делот од
мебел (11) или се прилагодени во отворот
(12), контактните површини (4) од вратата
или крилото или предната плоча (2) на
фиоката (2) истурени над отворот (12) и
споени во затворена позиција на невидлива
површина (13) на делот од мебелот (11),
се карактеризира со тоа што:
вратата, крилото или предната плоча (3)
се поставени на невидливата површина
со профилирана шина (5), опремена со
заптивка (6) и член за заклучување (7),
којшто е прилагодлив од затворена положба
во отворена положба и обратно.
Има уште 32 патентни барања.

Patenti
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(51) C 07D 243/16,
(11)
903180
A 61K 31/55,
(13)
Т1
C 07D 207/273, 211/76,
(22) 16/03/2009
217/24, 223/10, 223/18,
(45) 30/04/2010
225/02, 243/24, 307/22,
311/76, 401/04, 401/14,
407/12, 409/12
(21) 2009/86
(30) 19960780025  23/12/1996  US
(96) 22/12/1997 EP97953208.2
(97) 21/01/2009 EP0951466
(73) ELI LILLY AND COMPANY and
ELAN PHARMACEUTICALS, INC
Lilly Corporate Center, Indianapolis,
IN 46285, US and
800 Gateway Boulevard,
South San Francisco, CA 94080, US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(72) LATIMER, Lee, H.;
THORSETT, Eugene, D.;
TUNG, Jay, S.;
Pleiss, Michael A.;
Nissen, Jeffrey S.;
Neitz, Jeffrey;
John, Varghese;
Freedman, Stephen;
Britton, Thomas C.;
Audia, James E.;
Reel, Jon K.;
Marby, Thomas E.;
Dressman, Bruce A.;
Cwi, Cynthia L.;
Droste, James J.;
Henry, Steven S.;
McDaniel, Stacy L.;
SCOTT, William L.;
Stucky, Russell D. and
Porter, Warren J.
(54) ЦИКЛОАЛКИЛ, ЛАКТАМ, ЛАКТОН И
СЛИЧНИ СОЕДИНЕНИЈА, ФАРМАЦЕВТСКИ
СОСТАВИ
КОИШТО
ГИ
СОДРЖАТ
ИСТИТЕ И ПОСТАПКИ ЗА ИНХИБИРАЊЕ
НА
ОСЛОБОДУВАЊЕТО
НА
БЕТААМИЛОИДЕН ПЕПТИД И/ИЛИ НЕГОВА
СИНТЕЗА СО УПОТРЕБА НА ВАКВИ
СОЕДИНЕНИЈА
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(57) 1. Соединение со формула

кадешто R1 e избран од групата составена
од алкил, алкенил, алкинил, циклоалкил,
циклоалкенил,
арил,
хетероарил
и
хетероциклил;
Y е претставен со формулата:

R2 e избран од групата составена од метил, етил,
n-пропил, iso-пропил, n-бутил, iso-бутил, secбутил, tert-бутил, -CH2CH(CH2CH3)2, 2-метилn-бутил, 6-флуоро-n-хексил, фенил, бензил,
циклохексил, циклопентил, циклохептил,
алил, iso-бут-2-енил, 3-метилфенил, -CH2циклопропил,
-CH2-циклохексил,
-CH2CH2-циклопропил,
-CH2CH2-циклохексил,
-CH2-индол-3-ил,
p-(фенил)фенил,
o-флуорофенил,
m-флуорофенил,
p-флуорофенил,
m-метоксифенил,
p-метоксифенил,
фенетил,
бензил,
m-хидроксибензил,
p-хидроксибензил,
p-нитробензил,
m-трифлуорометилфенил,
p-(CH3)2NCH2CH2CH2O-бензил,
p-(CH3)3
COC(O)CH2O-бензил,
p-(HOO-CCH2O)бензил,
2-аминопирид-6-ил,
p-(Nморфолино-CH2CH2O)-бензил, -CH2CH2C(O)
NH2,
-CH2-имидазол-4-ил,
-CH2-(3тетрахидрофуранил),
-CH2-тиофен-2-ил,
-CH2(1-метил)циклопропил,
-CH2-тиофен3-ил, тиофен-3-ил, тиофен-2-ил, -CH2-C(O)
O-t-бутил, -CH2-C(CH3)3, -CH2CH(CH2CH3)2,
2-метилциклопентил,
циклохекс-2-енил,
-CH[CH(CH3)2)COOCH3,
-CH2CH2N(CH3)2,
-CH2C(CH3)=CH2,
-CH2CH=CHCH3
(цис
и транс), -CH2OH, -CH(OH)CH3, -CH(Ot-бутил)CH3, - CH2OCH3, -(CH2)4NH-бок,
-(CH2)4NH2,
-CH2-пиридил,
пиридил,CH2-нафтил,
-CH2-(N-морфолино),
p-(Nморфолино-CH2CH2O)-бензил,
бензо[b]
тиофен-2-ил,
5-хлоробензо[b]тиофен-2ил,
4,5,6,7-тетрахидробензо[b]тиофен-2ил, бензо[b]тиофен-3-ил, 5-хлоробензо[b]
тиофен-3-ил,
бензо[b]тиофен-5-ил,
6-метоксинафт-2-ил, -CH2CH2SCH3, тиен-2ил, и тиен-3-ил; Z e претставен со формулата
903180
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-T-CX’X”C(O)-кадешто T e избран од групата
составена од ковалентна врска поврзано
со R1 за -CX’X”-, кислород, сулфур, -NR5
кадешто R5 e водород, ацил, алкил, арил или
хетероарил група;
X’ e водород, хидрокси или флуоро,
X’ e водород, хидрокси или флуоро, или X’ и
X” заедно формираат оксо група;
m e цел број од 0 или 1;
n e цел број од 0, 1 или 2;
кадешто терминот „алкил” се однесува на
моновалентни алкил групи особено кои
имаат од 1 до 10 јаглеродни атоми;
терминот „алкарил” се однесува на -алкилниарил групи особено коишто имаат од 1 до 8
јаглеродни атоми во алкиленската половина
и од 6 до 10 јаглеродни атоми во арил
половината;
терминот „алкокси” се однесува на групата
„алкил-О”;
терминот „алкeнил” се однесува на алкeнил
групи особено коишто имаат од 2 до 10
јаглеродни атоми;
терминот „алкинил” се однесува на алкинил
групи особено коишто имаат од 2 до 10
јаглеродни атоми;
терминот „арил” се однесува на фенил или
нафтил, кадешто ваквите арил групи можат
опционално да бидат супституирани со
од 1 до 5 супституенти избрани од групата
составена од алкил, алкокси, хало, цијано,
нитро, трихалометил и тиоалкокси;
терминот „арилокси” се однесува на
групата арил-О-кадешто арил групата е
дефинирано погоре вклучувајќи опционално
супституирани арил групи;
терминот „карбоксиалкил” се однесува на
групата „-C(О)O алкил” кадешто алкил е
дефинирано погоре;

903180

терминот „циклоалкил” се однесува на
циклоалкил групи составени од 3 до 12
јаглеродни атоми коишто имаат единечен
цикличен
прстен
или
повеќекратни
кондензирани прстени;
терминот „циклоалкенил” се однесува
на циклични алкенил групи од 4 до 8
јаглеродни атоми коишто имаат поединечен
цикличен прстен и барем еден се однесува
на внатрешна незаситеност; терминот
„хетероарил” се однесува на ароматична
карбоциклична група од 1 до 15 јаглеродни
атоми и 1 до 4 хетероатоми избрани од
кислород, азот и сулфур во рамките на барем
еден прстен;
терминот „хетероцикличен” се однесува
на моновалентни заситени и незаситени
групи којшто има поединечен прстен или
повеќекратни кондензирани прстени, од 1
до 15 јаглеродни атоми и од 1 до 4 хетеро
атоми избрани од азот, сулфур или кислород
во рамките на прстенот;
терминот „тиоалкокси” се однесува на
групата -S-алкил;
секој V e независно избран од групата
составена од хидрокси, ацил, ацилокси,
алкил, алкокси, алкенил, алкинил, амино,
аминоацил,
алкарил,арил,
арилокси,
карбоксил,
карбоксиалкил,
цијано,
хало, нитро, хетероарил, тиоалкокси,    и
трихалометил; Rb е избран од групата
составена од водород, алкил, алкенил,
алкинил, ацил, арил, хетероарил и
хетероцикличен;
t e цел број од 0 до 4.
Има уште 7 патентни барања.
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(51) D 06M 17/08
(11)
903181
		
(13)
Т1
(21) 2009/87
(22) 14/03/2009
		
(45) 30/04/2010
(30) 20040005586  24/05/2004  FR
(96) 29/04/2005 EP05370008.4
(97) 24/12/2008 EP1600552
(73) LAINIERE DE PICARDIE BC
Buire Courcelles, 80200 Peronne, FR
(74) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ
Ул. ‘’Илинденска’’  2/ 13, 1400, Велес
(72) Lefebvre, Jean;
Lebre, Francois and
Le Houarner, Yves
(54) МЕТОДА ЗА ДОБИВАЊЕ НА ТОПЛИВО
МЕЃУПЛАТНО И ТОПЛИВО МЕЃУПЛАТНО
ДОБИЕНО СО ИСТАТА
(57) 1. Методата за добивање на топливo
меѓуплатно   назначена со тоа што
методата се состои од:
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а) користење на печатење преку свилена
мрежа за да се нанесат точки од полимер
директно врз површината на ткаен или
неткаен материјал (2), точките формираат
заштитен подслој (3а), полимерот е мек
и топлив кој со примена   на електронско
бомбардирање  станува стврднат,
б) поставување на надворешен слој (3в)
од топлив полимер врз подслојот (3а),
надворешниот слој се стврднува со употреба
на електронско бомбардирање и има
полимеричка структура која е компатибилна
со онаа на полимерот од потслојот,
в) подложување на ткаенината (2) на
топлотен третман за да се стопи топливиот
полимер од заштитниот потслој, и
г) подложување, по топлотниот третман, на
дејство на електронски бомбардирање на
внатрешниот слој за да го стврдне полимерот
од внатрешниот слој.
Има уште 6 патентни барања.
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(51) A 61K 39/395,
(11)
903178
C 07K 16/00, 16/18,
(13)
Т1
16/30, 16/46
(22) 18/03/2009
(21) 2009/88
(45) 30/04/2010
(30) 20010286782P  26/04/2001  US;
20010293020P  17/05/2001  US;
20010301091P  26/06/2001  US and
20020367002P  22/03/2002  US
(96) 17/04/2002 EP02731384.0
(97) 14/01/2009 EP1390389
(73) Biogen Idec MA Inc.
14 Cambridge Center
Cambridge, Massachusetts 02142, US
(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПJЕ  
бул. „Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8,
1000, Скопје

903178

(72) SANICOLA-NADEL, Michele;
WILLIAMS, Kevin;
SCHIFFER, Susan and
RAYHORN, Paul
(54) АНТИТЕЛА КОИШТО ГО БЛОКИРААТ
CRIPTO И НИВНА УПОТРЕБА
(57) 1. Антитело коешто специфично се врзува за
епитоп на Cripto содржан во доменот којшто
ги опфаќа амино киселинските резидуи од
амино киселината 46 до амино киселината
62 од SEQ ID NO: 1 или SEQ ID NO: 2.
Има уште 20 патентни барања.
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(51) A 61K 9/00
(11)
903179
		
(13)
Т1
(21) 2009/89
(22) 18/03/2009
		
(45) 30/04/2010
(30) 20032437639  18/08/2003  CA and
20030494132P  11/08/2003  US
(96) 11/08/2004 EP04769233.0
(97) 21/01/2009 EP1660034
(73) Indevus Pharmaceuticals, Inc.
33 Hayden Avenue Lexington, MA 02421, US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(72) KUO, Sheng-hung and
KUZMA, Petr
(54) ПРОИЗВОДСТВО НА УРЕДИ ЗА ДОЛГО–
ТРАЈНО ОСЛОБОДУВАЊЕ НА ЛЕК СО
ПОЛИУРЕТАН БАЗИРАН НА ПОЛИМЕРИ
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(57) 1. Уред за ослободување на лек и тоа
за ослободување на еден или повеќе
лекови со контролирано ослободувачки
количини за продолжен период на време за
предизвикување на локални или системски
фармаколошки ефекти, споменатиот уред за
ослободување на лек има:
i. барем една активна состојка; и
ii. полиуретан базиран на полимер којшто
има хидрофилна група за поврзување
избрана од групата составена од јонски
групи, карбоксилни групи, етерни групи,
хидроксилни групи и смеси од било кои две
или повеќе конфигурирани да обезбедат
цилиндрично обликуван резервоар во кој
што е содржана ефективно количество на
формулација која содржи берем една активна
состојка.
Има уште 24 патентни барања.
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(51) A 61M 5/24, 5/145
(11)
903183
		
(13)
Т1
(21) 2009/90
(22) 20/03/2009
		
(45) 30/04/2010
(30) 20050003110  14/02/2005  EP and
20060000693  13/01/2006  EP
(96) 27/01/2006 EP06701065.2
(97) 18/03/2009 EP1885413
(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) CHAVEZ, Enrico;
PIOTELAT, Sandrine and
PONGPAIROCHANA, Vincent
(54) НАПРАВА ЗА ДОСТАВА НА ЛЕК
(57) 1. Направа за достава на лек која што содржи
средства (2) за примање на заменувачки

контејнер за лек (5), контролна единица (4)
и средства (3; 6, 7), контролирани преку
наведената контролна единица (4), за
доставување на најмалку една доза од лекот
содржан во наведениот контејнер за лек (5)
до пациент, карактеристична во тоа што
наведената контролна единица (4) содржи
средства за одредување на регулираната
доза на лекот AD пред секоја достава на
лекот содржан во наведениот контејнер за
лек ако постоечката содржина на контејнерот
за лек не е делива со предвидената доза
D и е поголема од предвидената доза D,
наведената регулирана доза на лек AD е
дозата која што треба да се достави преку
наведените средства за достава (3; 6, 7)
наместо предвидената доза D за време на
наведената достава на лек, наведената
регулирана доза на лек AD е детерминирана
со селектирање на една од првата доза, која
што е повисока од предвидената доза D, и од
втора доза, која е пониска од предвидената
доза D, како функција на варијабила B која
што ги кумулира вредностите AD - D.
Има уште 13 патентни барања.
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(51) A 61K 9/20, 31/551
(11)
903198
		
(13)
Т1
(21) 2009/94
(22) 23/03/2009
		
(45) 30/04/2010
(30) 200510048293  08/10/2005  DE
(96) 29/09/2006 EP06805947.6
(97) 11/02/2009 EP1937221
(73) Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
Bruningstrasse 50,
65929 Frankfurt am Main, DE, DE
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(72) SOENNICHSEN, Caren;
WESCH, Roland and
MEIER, Heiko
(54) ФОРМУЛАЦИЈА НА ПРАЛНАКАЗАН СО
ПРОДОЛЖЕНО ОСЛОБОДУВАЊЕ
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(57) 1. Таблета со продолжено ослободување,
назначена со тоа, што содржи најмалку два
слоја, каде што најмалку еден слој брзо го
ослободува фармацевтското средство 1S, 9S
(RS, 3S) N-(2-етокси-5-оксо-тетрафуран-3ил)-6,10-диоксо-9-(изохинолин-1-оиламино)1,2,3,4,7,8,9,10-октахидро-6-H-пиридазино
[1,2-a] [1,2] диазепин-1-карбоксамид и/или
негови соли или деривати и/или слободни
киселини, а најмалку еден слој со задоцнување
го ослободува фармацевтското средство 1S,
9S (RS, 3S) N-(2-етокси-5-оксо-тетрафуран-3ил)-6,10-диоксо-9-(изохинолин-1-оиламино)1,2,3,4,7,8,9,10-октахидро-6-H-пиридазино
[1,2-a] [1,2] диазепин-1-карбоксамид и/или
негови соли или деривати и/или слободни
киселини.
Има уште 7 патентни барања.
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(51) A 61K 31/505
(11)
903199
		
(13)
Т1
(21) 2009/95
(22) 23/03/2009
		
(45) 30/04/2010
(30) 19990164907P  11/11/1999  US;
20000193191P  30/03/2000  US and
20000206420P  23/05/2000  US
(96) 09/11/2000 EP00980346.1
(97) 14/01/2009 EP1233948
(73) OSI Pharmaceuticals, Inc.
41 Pinelawn Road Melville,
New York 11747, US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(72) CONNELL, Richard, D.;
MOYER, James, D.;
MORIN, Michael, J.;
KAJIJI, Shama, M.;
FOSTER, Barbara, A.;
FERRANTE, Karen, J.;
NORRIS, Timothy;
RAGGON, Jeffrey, W. and
SILBERMAN, Sandra, L.

903199

(54) СТАБИЛЕН
ПОЛИМОРФ
НА
N-(3ЕТИНИЛФЕНИЛАМИНО)-6,7-БИС
(2-МЕТОКСИЕТОКСИ)-4-КИНАЗО–
ЛИНАМИН ХЛОРОВОДОРОД, ПОСТАПКИ
НА
ПРОИЗВОДСТВО
И
НИВНА
ФАРМАЦЕВТСКА УПОТРЕБА
(57) 1. Фармацевтски состав адаптиран за цврста
орална администрација кој се состои од
кристален полиморф на хлороводородна
сол
на
N-(3-етинилфенил)-6,7-бис(2метоксиетокси)-4-киназолинамин која го
одредува Б полиморфот кој што покажува
дијаграм на дифракција на прашакот со
X-зраци со карактеристични врвови изразени
во степени 2-тета на 6.26, 12.48, 13.39, 16.96,
20.20, 21.10, 22.98, 24.46, 25.14 и 26.91, кои се
слободни од А полиморфот, и фармацевтски
прифатлив носач.
Има уште 24 патентни барања.
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(51) C 07K 14/575,
(11)
903201
A 61K 38/22, 47/48
(13)
Т1
(21) 2009/99
(22) 31/03/2009
		
(45) 30/04/2010
(30) 20050650366P  04/02/2005  US and
20050733656P  04/11/2005  US
(96) 30/01/2006 EP06710361.4
(97) 25/03/2009 EP1846445
(73) Pfizer Products Incorporated
Eastern Point Road, Groton, CT 06340, US
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
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(72) FINN, Rory Francis;
SIEGEL, Ned Roger;
SUMMERS, Neena Lynne and
NARDONE, Nancy Ann
(54) АГОНИСТИ „PYY” И НИВНА УПОТРЕБА
(57) 1.Полипептидот (E10C)nPYY3-36 со амино–
киселинска секвенца IKPEAPGCDASPEEL
NRYYASLRHYLNLVTRQRY-NH2 [SEQ ID NO:
3] или негова фармацевтски прифатлива сол.
Има уште 22 патентни барања.
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(51) A 61K 31/4162, 31/437,
(11)
903197
A 61P 25/36, 9/00,
(13)
Т1
C 07D 471/04
(22) 31/03/2009
(21) 2009/100
(45) 30/04/2010
(30) 20050013774  27/06/2005  EP
(96) 29/07/1998 EP98306057.5
(97) 18/02/2009 EP1899333
(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) STEINHAGEN, Henning;
HUBER, Jochen;
RITTER, Kurt;
PIRADO, Bernard;
BJERGARDE, Kirsten;
PATEK, Marcel;
SMRCINA, Martin and
WEI, Linli
(54) ДЕРИВАТИ НА ПИРАЗОЛОПИРИДИН КАКО
ИНХИБИТОРИ НА КИНАЗА 1 НА БЕТААДРЕНЕРГИСКИОТ РЕЦЕПТОР
(57) 1. Соединение со формулата (I):

каде што:
R1 е H или (C1-C6)алкил, каде што (C1C6)алкилната
група
може
да
биде
несупституирана или супституирана со еден
или повеќе OH, халоген или NH2 групи; и
R2 е фенил, (C3-C10)циклоалкил или (C4-C10)
хетероциклилна група, кои може да бидат
несупституирани или супституирани со 1, 2
или 3 остатоци кои се, независно еден од
друг, одбрани од:
1. (C1-C6)алкил,
2. (C2-C6)алкенил,
3. (C2-C6)алкинил,
4. (C1-C6)алкилен-COOH,
5. (C1-C6)алкилен-C(O)O-(C1-C6)алкил,
6. (C1-C6)алкилен-(O)NH2,
7. (C1-C6)алкилен-C(O)NH-(C1-C6)алкил,
8. (C1-C6)алкилен-O-(C1-C6)алкил,
903197

9. (C1-C6)алкилен-OH,
10. (C1-C6)алкилен-NH2,
11. (C1-C6)алкилен-NH-(C1-C6)алкил,
12. (C1-C6)алкилен-N[(C1-C6)алкил]2,
13. CN,
14. COOH,
15. C(O)O-(C1-C6)алкил,
16. C(O)NH2,
17. C(O)NH-(C1-C6)алкил,
18. C(O)N[(C1-C6)алкил]2,
19. C(O)-(C1-C6)алкил,
20. халоген,
21. NH2,
22. NH(C1-C6)алкил,
23. N[(C1-C6)алкил]2,
24. NH-C(O)-(C1-C6)алкил,
25. OH,
26. O-(C1-C6)алкил,
27. O-(C2-C6)алкенил,
28. O-(C2-C6)алкинил,
29. O-(C1-C6)алкилен-C(O)OH,
30. O-(C1-C6)алкилен-C(O)O-(C1-C6)алкил,
31. O-(C1-C6)алкилен-C(O)NH2,
32. O-(C1-C6)алкилен-C(O)NH-(C1-C6)алкил,
33. O-(C1-C6)алкилен-OH,
34. O-(C1-C6)алкилен-O-(C1-C6)алкил,
35. O-(C1-C6)алкилен-NH2,
36. O-(C1-C6)алкилен-NH-(C1-C6)алкил,
37. O-C(O)-(C1-C6)алкил,
38. S-(C1-C6)алкил,
39. S(O)2-(C1-C4)алкил,
40. (C6-C10)арил,
41. (C4-C10)хетероциклил,
42. (C1-C6)алкилен-(C6-C10)арил,
43. (C1-C6)алкилен-(C4-C10)хетероциклил,
44. (C1-C6)алкилен-O-(C6-C10)арил,
45.(C1-C6)алкилен-O-(C4-C10)хетеро–циклил,
46. O-(C6-C10)арил,
47. O-(C4-C10)хетероциклил,
48. O-(C1-C6)алкилен-(C6-C10)арил,
49.O-(C1-C6)алкилен-(C4-C10)хетеро–циклил,
каде што (C6-C10)арилната и (C4-C10)
хетероциклилната група во 40. до 49.
остаток може да бидат несупституирани или
супституирани со 1, 2 или 3 остатоци кои
се, независно еден од друг, одбрани од OH,
халоген, NH2, O-(C1-C6)алкил, (C1-C6)алкил,
S(O)2-(C1-C4)алкил или (C3-C10)циклоалкил;
Patenti
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и/или се супституирани во соседна положба
со остаток од формулата -O-(CH2)n-O-, каде
што n е 1, 2 или 3 и каде што еден или повеќе
атоми на водород може да се заменат со
атоми на халоген; и
R3 е H; (C1-C6)алкил или O-(C1-C6)алкил, каде
што (C1-C6)алкилната група може да биде
несупституирана или супституирана со OH,
халоген, NH2, NH(C1-C6)алкил или N[(C1-C6)
алкил]2; или
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(C3-C10)циклоалкил,
каде
што
(C3-C10)
циклоалкил може да биде несупституиран
или супституиран со еден или повеќе атоми
на флуор;
или негова физиолошки прифатлива сол.
Има уште 12 патентни барања.
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(51) A 61K 36/68, 36/185,
(11)
903200
A 61P 1/02, 11/04
(13)
Т1
(21) 2009/101
(22) 31/03/2009
		
(45) 30/04/2010
(30) 06004114.2  01/03/2006  EP
(96) 01/03/2006 EP06004114.2
(97) 04/02/2009 EP1829548
(73) Divapharma Chur AG
Wiesentalstrasse 126, 7006 Chur, CH
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(72) Schneider, Ernst, Dr. and
Ploch, Michael, Dr.

903200

(54) УПОТРЕБА НА ЕКСТРАКТ ОД САРДЕЛА
ВО КОМБИНАЦИЈА СО ТЕГАВЕЦ ЗА
ПОДГОТОВКА НА ЛЕК ЗА ЛЕКУВАЊЕ
ФАРИНГИТИС
(57) 1. Употреба на сардела во комбинација со
тегавец за производство на фармацевтски
состав во форма на пастили или таблети
за шмукање за локална профилакса и
лекување на воспаленија во устата и грлото,
каде што сарделата е Pelargonium Sidoides
и/или Pelargonium reniforme и тегавецот е
Plantago major и/или Plantago lanceolata,
каде што сарделата е употребена во форма
на екстракт.
Има уште 13 патентни барања.
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(51) A 61K 47/26, 47/36,
(11)
903202
47/38, 9/00
(13)
Т1
(21) 2009/102
(22) 01/04/2009
		
(45) 30/04/2010
(30) 20020001440  10/06/2002  ES
(96) 04/06/2003 EP03757165.0
(97) 04/02/2009 EP1534237
(73) PROCTER & GAMBLE PHARMACEUTICALS
IBERIA S.L.
WTC Almeda Park, Placa de la Paus/n,
Edificio 1, Planta 2, 08940 Cornella de
Llobregat, Barcelona, ES
(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) SEGADO FERRAN, Javier
(54) ТАБЛЕТИ КОИШТО СЕ РАЗГРАДУВААТ
ОРАЛНО И ПРОЦЕС ЗА НИВНО ДОБИВАЊЕ
(57) 1. Таблетата за орална употреба која брзо се
разградува во усната шуплина за помалку од
30 секунди, се состои од:
i) Манитол сушен со спреј во сооднос од
најмалку 59.5%;
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ii) Активна состојка во еден сооднос од
помалку од или еднаков на 10%, како фин
прашок во кој најмалку 90% од тежината на
активната состојка има големина на честички
помала од 100 Рm;
iii) Микрокристална целулоза во сооднос од
10 до 18%, со просечна големина на честички
од приближно 50 Рm каде најмалку 99% од
тежината на микрокристал-ната целулоза
има големина на честички помала од 250
Рm;.
iv) Натриум кроскармелоза во сооднос од 1
до 4%; и
v) Подмачкувачки агенс во сооднос од
0.5 до 2% од тежина, каде, освен ако не
е специфицирано поинаку, процентите се
изразени во тежина од вкупната тежина на
таблетата.
Има уште 13 патентни барања.
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(51) G 01N 33/68
(11)
903139
		
(13)
Т1
(21) 2009/108
(22) 06/04/2009
		
(45) 30/04/2010
(30) 442556P  27/01/2003  US;
379419 P  13/05/2002  US;
387570 P  12/06/2002  US;
422891 P  01/11/2002  US and
371704 P  12/04/2002  US
(96) 11/04/2003 EP03711772.8
(97) 21/01/2009 EP1495330
(73) George, Susan, R., and
O’Dowd, Brian, F.
c/o 229 Catalina Drive, Scarborough,
Ontario M1E 1B8, CA and
229 Catalina Drive, Scarborough,
Ontario M1E 1B8, CA
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
(72) George, Susan, R., and
O’Dowd, Brian, F.
(54) МЕТОДА ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА
СОЕДИНЕНИЈА КОИ ДЕЈСТВУВААТ КАКО
ТРАНСМЕМБРАНСКИ ПРОТЕИНИ
(57) 1. Метода за избор на соединение со
потенцијална способност да дејствува
интерактивно
со
најмалку
еден
трансмембрански протеин, назначена со
тоа што опфаќа:

903139

- инфицирање на клетка со најмалку една
нуклеотидна секвенца која шифрира протеин,
кој содржи трансмембрански протеин што
содржи најмалку една нуклеарна секвенца
за локализација (NLS) и забележлива
средина, како и допуштање на изразувањето
на шифрираниот протеин во клетката;
- доведување на клетката во контакт со
потенцијалното соединение; и
- утврдување
на
распределбата
на изразениот протеин во клетката,
преку откривање на распределбата на
забележливата средина во клетката;
- при што откривањето на промената во
распределбата на забележливата средина
во клетката, во однос на распределбата на
забележливата средина во контролната
клетка која не била во контакт со
потенцијалното соединение, упатува на тоа
дека соединението дејствува интерактивно
со трансмембранскиот протеин; и
- при што дивиот тип на трансмембрански
протеин е без NLS и нуклеотидната секвенца
која го шифрира трансмембранскиот протеин
се модифицира за да шифрира NLS.
Има уште 28 патентни барања.
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(51) A 61K 31/00, 31/451,
(11)
903138
31/55, 38/12,
(13)
Т1
A 61P 1/06
(22) 08/04/2009
(21) 2009/110
(45) 30/04/2010
(30) 2004FI00221  27/10/2004  IT
(96) 26/10/2005 EP05810894.5
(97) 18/02/2009 EP1809267
(73) Laboratori Guidotti S.P.A.
56010 S.Piero a Grado PI, IT
(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) Aleotti, Alberto;
ALTAMURA, Maria and
MAGGI, Carlo  Alberto
(54) ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ БАЗИРАНИ
НА НК2 АНТАГОНИСТИ ЗА УПОТРЕБА ВО
ПЕДИЈАТРИЈАТА
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(57) 1. Употреба на тахикинин антагонист за
подготовка на фармацевтски формулации
за педијатриска употреба за третирање
на детска колика, при што споменатите
формулации се во погодна форма за орална
употреба и при што тахикинин антаго-нистот
е NK2 антагонист избран од:
cyclo((Asn(β-D-2-deoxy-2-acetamido-Glc)-AspTrp-Phe-Dap-Leu)cyclo(2β-5β)), (nepadutant),
cyclo((Asn( β-D -g alactopyranosyl)-Asp-TrpPhe-Dap-Leu)cyclo(2β-5β)),
cyclo((Asn( 4-O -(α-D -G lc)-b -D -G lc)-Asp-TrpPhe-Dap-Leu)cyclo(2β-5β)),
cyclo((Dap( lactobionyl)-Asp-Trp-P he-D apLeu)cyclo(2β-5β)).
Има уште 10 патентни барања.
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(51) C 12N 15/62,
(11)
903156
A 61K 31/70, 38/19, 38/21, (13)
Т1
C 07K 14/525, 14/57, 16/28, (22) 08/04/2009
5/08, 5/093, 7/00,
(45) 30/04/2010
C 12N 15/23, 15/28
(21) 2009/112
(30) MI000249  15/02/2000  IT
(96) 13/02/2001 EP01916988.7
(97) 04/03/2009 EP1255845
(73) FONDAZIONE CENTRO SAN RAFFAELE
DEL MONTE TABOR
Via Olgettina, 60, 20132 Milano, IT

903156

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
(72) CORTI, Angelo
(54) МОДИФИЦИРАНИ ЦИТОКИНИ што СЕ
КОРИСТАТ ЗА ТРЕТИРАЊЕ КАНЦЕР
(57) 1. Производ од коњугација помеѓу цитокин
одбран од TNF или IFNg и пептид кој содржи
стекната предиспозиција на NGR, назначен
со тоа, што наведениот пептид е лиганд на
рецепторот CD13.
Има уште 17 патентни барања.
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(51) A 61K 38/16,
(11)
903141
C 07K 14/00
(13)
Т1
(21) 2009/114
(22) 09/04/2009
		
(45) 30/04/2010
(30) 20010336139P  06/12/2001  US
(96) 05/12/2002 EP02788511.0
(97) 11/02/2009 EP1429800
(73) YEDA RESEARCH AND DEVELOPMENT CO.
LTD.
The Weizmann Institute of Science,
P.O.Box 95 76100 Rehovot, IL
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

(72) EISENBACH-SCHWARTZ, Michal and
YOLES, Esther
(54) ВАКЦИНА И НЕЈЗИНА УПОТРЕБА ЗА
ЛЕКУВАЊЕ АМИОТРОФИЧНА ЛАТЕРАЛНА
СКЛЕРОЗА
(57) 1. Употреба на Cop 1 за подготвување
на вакцина за лекување на пациенти со
амиотрофична латерална склероза (ALS) со
редукција на прогресија на болеста и /или
заштита од моторно нервна дегенерација и/
или заштита од глутаматна токсичност.
Има уште 8 патентни барања.

(51) A 61K 38/24,
(11)
903191
A 61P 15/08
(13)
Т1
(21) 2009/115
(22) 13/04/2009
		
(45) 30/04/2010
(30) 20010307755  12/09/2001  EP
(96) 12/09/2002 EP02767637.8
(97) 08/04/2009 EP1434600
(73) Laboratoires Serono SA
Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH
(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПJЕ  
бул. „Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8,
1000, Скопје
(72) HILLIER, Stephen and
HOWLES, Colin, Michael

(54) УПОТРЕБА НА LH ВО КОНТРОЛИРАНА
ХИПЕРСТИМУЛАЦИЈА НА ЈАЈНИЦИ
(57) 1. Употреба на лутеинизирачки хормон
(LH) или негов аналог, за производство на
медикамент за индуцирање на мултипла
фоликулогенеза
кај
човечки
пациент,
каде што медикаментот треба да биде
администриран за време на поттикнувачкиот
период почнувајќи на ден 1 од стимулаторната
фаза во контролирана хиперстимулација на
јајници (COH) и не продолжувајќи по денот 4
од стимулаторната фаза во (COH).
Има уште 9 патентни барања.
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(51) C 07K 14/115,
(11)
903196
A 61K 48/00,
(13)
Т1
C 12N 15/86
(22) 16/04/2009
(21) 2009/120
(45) 30/04/2010
(30) 200510006388  11/02/2005  DE
(96) 10/02/2006 EP06706871.8
(97) 21/01/2009 EP1851239
(73) Max-Planck-Gesellschaft zur Forderung der
Wissenschaften e.V. and
MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT ZUR
FORDERUNG DER WISSENSCHAFTEN E.V.
Hofgartenstrasse 8, 80539 Munchen, DE and
Hofgartenstrasse 8, 80539 Munchen, DE
(74) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

903196

(72) NEUBERT, Wolfgang, J.,;
BOSSOW, Sascha and
SCHLECHT, Sabine
(54) РНК-ВИРУСИ СО НЕДОСТАТОК ЗА РЕПЛИ–
КАЦИјА КАКО ВАКЦИНИ
(57) 1. РНК-вирус со рекомбинантна (-)
едноверижна РНК, што содржи вирусен
геном со мутација на П - генот, реэултираќи
во губење на способноста эа репликација
беэ да се иэгуби способноста эа секундарна
транскрипција.
Има уште 36 патентни барања.

Patenti

Glasnik

(51) C 07D 493/08,
(11)
903195
A 61K 31/52,
(13)
Т1
A 61P 25/28, 9/00,
(22) 22/04/2009
C 07D 453/02, 473/06
(45) 30/04/2010
(21) 2009/121
(30) 19990165191P  12/11/1999  US
(96) 13/11/2000 EP00978546.0
(97) 04/03/2009 EP1230243
(73) Biogen Idec MA Inc.
14 Cambridge Center,
Cambridge, Massachusetts 02142, US
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
(72) KIESMAN, William, F.;
DOWLING, James, E.;
ENSINGER, Carol, L.;
KUMARAVEL, Gnanasambandam;
PETTER, Russell, C.;
Lin, Ko, Chung. and
Chang, He, Xi.
(54) ПОЛИЦИКЛОАЛКИЛПУРИНИ КАКО АНТА–
ГОНИСТИ НА РЕЦЕПТОРОТ НА АДЕНОЗИН
(57) 1. Соединение коешто ја содржи формулатa:
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R3 е избран од групата составена од :

кадешто R3 е или несупституиран или
функционализиран со еден или повеќе
супституенти избрани од групата составена
од хидрокси, R5- и R5-алкенил;

и кадешто R3 е или несупституиран или
функционализиран со еден или повеќе
супституенти избрани од групата составена
од хидрокси, R5-алкил, -R5, R5-алкенил,
алкоксикарбонил,
алкоксикарбонилалкил,
алкокси-карбонилалкенил, хидроксиалкил,
алдехидо, алкоксиалкил, R5-алкокси, фосфат,
R5-алкилкарбамоил
и
R5-алкил(алкил)
карбамоил;

и кадешто R3 e или несупституиран или
функционализиран со еден или повеќе
супституенти избрани од групата составена од
R5-алкил, -R5, R5-алкенил, алкокси-карбонил,
алкоксикарбонилалкенил,
хидроксиалкил,
алдехид и хидроксил;
кадешто R1 и R2 се независно избрани од
групата составена од:
a) водород;
б) алкил, алкенил со не помалку од 3
јаглероди или алкинил со исто така не
помалку од 3 јаглероди;
кадештo споменатиот алкил, алкенил
или алкинил е или несупституиран
или фунцкионализиран со еден или
повеќе супституенти избрани од групата
составена од хидрокси, алкокси, амино,
алкиламино, диалкиламино, хетероциклил,
ациламино,
алкилсулфониламино
и
хетероциклилкарбониламино;
и
в) арил или супституиран арил;
Patenti

и каде што R3 e или несупституиран или
функционализиран со еден или повеќе
супституенти избрани од групата составена
од R5-алкил, -R5, -R5-алкенил, R5-алкокси,
алкоксикарбонил, алкоксикарбонилалкенил,
хидроксиалкил, алдехид и хидроксил,
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и каде што R3 e или несупституиран или
функционализиран со еден или повеќе
супституенти избрани од групата составена
од хидрокси, R5 -алкокси, R5-алкенил,
алкоксикарбонил и карбонил;
R4 е избран од групата составена од
водород, C1-4 -алкил, C1-4 -алкил-CO2H и
фенил, кадешто C1-4-алкил, C1-4-алкил-CO2H,
и фенил групи се или несупституирани
или функционализирани со еден до три
супституенти избрани од групата сoставена
од халоген, -ОH, -OMe, -NH2, NO2, бензил и
бензил функционализиран со еден до три
супституенти избрани од групата составена
од халоген, -OH, -OMe, -NH2  и -NO2,
R5 е избран од групата составена од
-CH2COOH, -C(CF3)2OH, -CONHNHSO2CF3,
-CONHOR4, -CONHSO2R4, -CONHSO2NHR4,
-C(OH)R4PO3H2, -NHCOCF3, -NHCONHSO2R4,
-NHPO3H2,
-NHSO2R4,
-NHSO2NHCOR4,
-OPO3H2, -OSO3H, -PO(OH)R4, -PO3H2, -SO3H,
-SO2NHR4, -SO3NHCOR4, -SO3NHCONHCO2R4
и следното:

903195

X1 и X2 се независно избрани од групата
составена од  O и S;
Z e избран од групата составена од единечна
врска, -О-, -(CH2)1-3-, -O(CH2)1-2-, -CH2OCH2-,
-(CH2)1-2O-,
-CH=CHCH2,
-CH=CH-,
и
-CH2CH=CH-, и
R6 e избран од групата составена од водород,
алкил, ацил, алкилсулфонил, аралкил,
супституиран аралкил, супституиран алкил и
хетероциклил.
Има уште 37 патентни барања.

Patenti

Glasnik

(51) C 07D 471/04,
(11)
903186
A 61K 31/437, 31/4545,
(13)
Т1
31/5377, 31/695,
(22) 22/04/2009
A 61P 1/00, 1/04, 1/06, 1/08, (45) 30/04/2010
1/10, 1/12, 25/00, 25/18, 25/20,
25/22, 25/24, 5/38,
C 07F 7/18
(21) 2009/122
(30) 20020306695  22/10/2002  JP and
20020421071P  25/10/2002  US
(96) 22/10/2003 EP03758781.3
(97) 25/03/2009 EP1555265
(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.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(72) HIBI, Shigeki;
HOSHINO, Yorihisa;
KIKUCHI, Koichi;
SHIN, Kogyoku;
TAKAHASHI, Yoshinori;
FUJISAWA, Masae;
SHIBATA, Hisashi and
INO, Mitsuhiro
(54) 7-ФЕНИЛ ПИРАЗОЛОПИРИДИН СОЕДИ–
НЕНИЈА
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(57) 1. Соединение претставено со формулата:

каде што R5t и R6t се секој независно
циклопропилметил, (4-тетрахидропиранил)
метил, (3-тетрахидрофуранил)метил или
(2-тетрахидрофуранил)метил;
R1t е метокси, метилтио, метил, етил или
метоксиметил; и
R43t e C1-6 алкил,
негова сол  или гореспоменатиот хидрат.
Има уште 24 патентни барања.
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(51) G 01N 33/68
(11)
903192
		
(13)
Т1
(21) 2009/132
(22) 29/04/2009
		
(45) 30/04/2010
(30) 20000114650  07/07/2000  EP;
20000127892  20/12/2000  EP and
20010102732  07/02/2001  EP
(96) 13/06/2001 EO06015975.3
(97) 25/03/2009 EP1712920
(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) SOTO-JARO, Claudio and
SABORIO, Gabriela
(54) РАНА ДИЈАГНОЗА НА СТРУКТУРНИ
ЗАБОЛУВАЊА
(57) 1. Постапка за дијагноза или детекција
на Алцхајмерова Болест која што е
карактеристична со структурна транзиција
на β-амилоид протеин помеѓу непатогена и

903192

патогена форма   и каде што структурната
транзиција може да биде репродуцирана од
патогена форма на β-амилоид протеин во
непатогена форма на β-амилоид протеин,
преку анализирање на маркер за наведената
болест во примерок, која што постапка
содржи:
(i) контактирање на наведениот примерок
со количество на непатогената форма на
β-амилоид протеин;
(ii) разложување на секој агрегат евентуално
формиран за време на чекорот (i); и
(iii) детерминирање на присуството и/
или количеството на наведената патогена
форма на β-амилоид протеин во примерокот,
патогената форма е маркер за присуството
на наведената болест;
каде што чекорот (i) содржи чекор (ia) на
инкубирање на наведениот примерок/
непатогена форма на β-амилоид протеин и
чекорите (ia) и (ii) формираат циклус кој што
е повторен најмалку два пати пред изведбата
на чекорот (iii).
Има уште 7 патентни барања.

Patenti

Glasnik

(51) C 07D 491/04,
(11)
903185
A 61K 31/4184,
(13)
Т1
A 61P 31/00,
(22) 29/04/2009
C 07D 401/14, 403/14,
(45) 30/04/2010
405/14, 413/14
(21) 2009/133
(30) 20040901928  29/07/2004  US
(96) 21/10/2004 EP04810009.3
(97) 02/03/2006 EP1789419
(73) VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPO–
RATED
130 Waverly Street, Cambridge,
MA 02139-4242, US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(72) GRILLOT, Anne-Laure;
STAMOS, Dean;
CHARIFSON, Paul, S.;
DEININGER, David, D.;
LIAO, Yusheng;
RONKIN, Steven, M.;
PEROLA, Emanuele;
WANG, Tiansheng;
LE TIRAN, Arnaud and
DRUMM, Joseph
(54) ИНХИБИТОРИ НА ГИРАЗА И НИВНА
УПОТРЕБА
(57) 1. Соединение со формула VII:
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или негова фармацевтска прифатлива сол,
кадешто:
V e избран од азот, CH или CF;
R3 e водород или C1-4 алифатичен, кадешто:
кога R3 e C1-4  алифатичен, R3 e супституиран
со 0-3 групи независно избран од OH, R5 или
OR5;  
кадешто:
R5 e C1-3 алифатичен, каде што:
Двe R5 алифатични групи може да бидат
опционално земени заедно со јаглерод кон
којшто тие се сврзани за да формираат C3-4
циклоалкилен прстен;
со тоа што ако R3 e водород, тогаш V не е
азот или CH;
R4 e C1-3 алифатична група; и
Прстенот C e 6-член хетероарилен прстен
којшто има 1-2 азоти, каде што:
Прстенот C e супституиран со 1-3 групи
избрани од R6;
кадешто:
секој R6 e независно избран од OR7 или
халоген; и R7 e C1-4 				
алифатичен или
Прстен C e несупституиран 2-пиримидински
прстен.
Има уште 20 патентни барања.
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(51) A 41B 11/00,
(11)
903193
A 61F 13/06
(13)
Т1
(21) 2009/141
(22) 07/05/2009
		
(45) 30/04/2010
(30) 200510032189  09/07/2005  DE
(96) 05/07/2006 EP06762408.0
(97) 25/02/2009 EP1921935
(73) X-Technology Swiss GmbH
Samstagernstrasse 45 8832 Wollerau, CH
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(72) LAMBERTZ, Bodo, W.

903193

(54) ЧОРАП
(57) 1. Чорап, особено за употреба во спортски
активности, со дел за ногата и стапало
вклучително преден дел и дел за петица
и горен дел лоциран помеѓу предниот
дел и делот за петицата, којшто чорап е
обезбеден со О-прстенеста лента, којашто
се карактеризира со тоашто барем една
О-прстенеста лента (22) којашто се протега
асиметрично околу обемот на чорапот и
распоредена во областа на зглобот.
Има уште 9 патентни барања.

Patenti

Glasnik

(51) C 12N 15/86,
(11)
903149
A 61K 48/00,
(13)
Т1
A 61P 31/00,
(22) 11/05/2009
C 12N 15/63, 15/85
(45) 30/04/2010
(21) 2009/147
(30) 0922  03/05/2001  FI and
138098  03/05/2002  US
(96) 03/05/2002 EP02722308.0
(97) 18/03/2009 EP1390516
(73) FIT Biotech Oy
Biokatu 8, 33250 Tampere, FI
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
(72) KROHN, Kai;
BLAZEVIC, Vesna;
TAHTINEN, Marja;
USTAV, Mart;
TOOTS, Urve;
MANNIK, Andres;
RANKI, Annamari and
USTAV, ENE
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(54) НОВИ ВЕКТОРИ ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ И
НИВНА УПОТРЕБА
(57) 1. Вектор за изразување, назначен со тоа
што содржи:
a) секвенца на DNA која шифрира протеин
којшто е прицврстен за јадрото и којшто
е оперативно поврзан со хетерологниот
промотор, при што наведениот протеин
којшто е прицврстен за јадрото содржи:
(i) област за поврзување на DNA, која се
врзува за конкретна секвенца на DNA: и
(ii)
функционална
област
на
протеинот E2 на папилома вирус од зачеток
на говедо тип 1, која се врзува за компонента
на јадрото; и
б) мултимеризирана секвенца за врзување
на DNA за протеинот којшто е прицврстен за
јадрото,
при што на наведениот вектор му
недостасува потекло на репликацијата која е
функционална кај клетките на цицачите.
Има уште 62 патентни барања.
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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)

C07D213/81
C07D47/04
C07C229/36
C07D401/12
C07D213/89
A61P37/00
G07F17/32
G07D11/00
A23L1/314
A23L1/317
A23B4/023
A61M1/36
B07D15/08
E06B3/00
E06B3/96
E06B7/22
E06B5/11
B65B31/00
C07D401/04
A61K31/505
A61P25/28
A61K31/155
A61P35/00
C07D239/42
A61K31/505
A61P3/06
A61K31/4178
A61K47/38
A61K47/08
A61K47/02
A61K47/10
A61P25/16
A61P25/18
A61P25/24
A61K9/20
C07K16/46
C07K16/28
C12N15/13
C12N5/10
C12P21/08
G01N33/15
G01N33/50
G01N33/53
G01N33/577
A61K39/395
A61P11/06
Pregledi

(51) osnoven

C07D213/81
C07D213/81
C07D213/81
C07D213/81
C07D213/81
C07D213/81
G07F17/32
G07F17/32
A23L1/314
A23L1/314
A23L1/314
A61M1/36
A61M1/36
E06B3/00
E06B3/00
E06B3/00
E06B3/00
B65B31/00
C07D401/04
C07D401/04
C07D401/04
A61K31/155
A61K31/155
C07D239/42
C07D239/42
C07D239/42
A61K31/4178
A61K31/4178
A61K31/4178
A61K31/4178
A61K31/4178
A61K31/4178
A61K31/4178
A61K31/4178
A61K9/20
C07K16/46
C07K16/46
C07K16/46
C07K16/46
C07K16/46
C07K16/46
C07K16/46
C07K16/46
C07K16/46
C07K16/46
C07K16/46

(11,13)

903184 T1
903184 T1
903184 T1
903184 T1
903184 T1
903184 T1
903153 T1
903153 T1
903161 T1
903161 T1
903161 T1
903166 T1
903166 T1
903160 T1
903160 T1
903160 T1
903160 T1
903159 T1
903157 T1
903157 T1
903157 T1
903158 T1
903158 T1
903155 T1
903155 T1
903155 T1
903154 T1
903154 T1
903154 T1
903154 T1
903154 T1
903154 T1
903154 T1
903154 T1
903165 T1
903142 T1
903142 T1
903142 T1
903142 T1
903142 T1
903142 T1
903142 T1
903142 T1
903142 T1
903142 T1
903142 T1

(51)

A61P17/00
A61P27/14
A61P37/08
C07D487/06
A61P35/00
A61K31/55
C07K14/47
C07K7/08
C07K7/06
C07K5/062
A61K38/17
A61K38/04
A61P35/00
B01J14/00
C07D207/36
C07D207/22
C07D471/04
B01J19/24
A61K31/4196
A61P35/00
C02F3/12
A61K31/44
A61K9/48
A61K9/52
A61K9/54
A61K9/22
A61K9/26
A61K9/14
A61K9/50
A61F13/00
A61F9/02
A61K31/00
A61P25/04
E21B7/08
E21B4/02
A61K38/17
A61K45/06
A61P19/02
A61P37/04
C07D471/04
C07C321/28
A61P29/00
A61K31/437
A61K31/4745
C07D401/14
C07D471/04

(51) osnoven

C07K16/46
C07K16/46
C07K16/46
C07D487/06
C07D487/06
C07D487/06
C07K14/47
C07K14/47
C07K14/47
C07K14/47
C07K14/47
C07K14/47
C07K14/47
B01J14/00
B01J14/00
B01J14/00
B01J14/00
B01J14/00
A61K31/4196
A61K31/4196
C02F3/12
A61K31/44
A61K31/44
A61K31/44
A61K31/44
A61K31/44
A61K31/44
A61K31/44
A61K31/44
A61K31/44
A61K31/44
A61K31/44
A61K31/44
E21B7/08
E21B7/08
A61K38/17
A61K38/17
A61K38/17
A61K38/17
C07D471/04
C07D471/04
C07D471/04
C07D471/04
C07D471/04
C07D401/14
C07D401/14

(11,13)

903142 T1
903142 T1
903142 T1
903143 T1
903143 T1
903143 T1
903146 T1
903146 T1
903146 T1
903146 T1
903146 T1
903146 T1
903146 T1
903167 T1
903167 T1
903167 T1
903167 T1
903167 T1
903170 T1
903170 T1
903163 T1
903162 T1
903162 T1
903162 T1
903162 T1
903162 T1
903162 T1
903162 T1
903162 T1
903162 T1
903162 T1
903162 T1
903162 T1
903147 T1
903147 T1
903152 T1
903152 T1
903152 T1
903152 T1
903164 T1
903164 T1
903164 T1
903164 T1
903164 T1
903188 T1
903188 T1
Patenti
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(51)

C07D231/56
C07D261/20
C07D403/04
C07D413/12
A61K31/416
A61K31/4162
A61P35/00
A61K31/196
A61K47/38
A61K47/10
A61K31/19
A61K31/475
A61K31/505
A61K31/65
A61K31/66
A61K31/70
A61K33/24
A61P35/00
C07D213/02
C07D401/02
A61K31/44
A61K31/495
A61P25/00
A61K9/00
C07K7/06
C07K16/00
C12N15/00
A61K38/00
C07K16/18
A61P25/28
A61K39/395
C12N15/13
C12N15/85
C12N5/10
A61K31/14
A61K9/20
A61P9/14
C07D231/54
A61K31/18
A61K31/4365
A61P9/00
F02B33/16
F02B25/20
F01L1/08
F01L5/20
A47H13/04
C07K14/705
G01N33/68
A61K49/00
A61K38/00
A61K9/24
A61K9/16
A61K31/535
A61K31/675
A61K31/513
A61P31/18
E05B65/00
Patenti

(51) osnoven

C07D401/14
C07D401/14
C07D401/14
C07D401/14
C07D401/14
C07D401/14
C07D401/14
A61K31/196
A61K31/196
A61K31/196
A61K31/19
A61K31/19
A61K31/19
A61K31/19
A61K31/19
A61K31/19
A61K31/19
A61K31/19
C07D213/02
C07D213/02
C07D213/02
C07D213/02
C07D213/02
A61K9/00
C07K7/06
C07K7/06
C07K7/06
C07K7/06
C07K16/18
C07K16/18
C07K16/18
C07K16/18
C07K16/18
C07K16/18
A61K31/14
A61K31/14
A61K31/14
C07D231/54
A61K31/18
A61K31/18
A61K31/18
F02B33/16
F02B33/16
F02B33/16
F02B33/16
A47H13/04
C07K14/705
C07K14/705
C07K14/705
C07K14/705
A61K9/24
A61K9/24
A61K9/24
A61K9/24
A61K9/24
A61K9/24
E05B65/00

(11,13)

903188 T1
903188 T1
903188 T1
903188 T1
903188 T1
903188 T1
903188 T1
903171 T1
903171 T1
903171 T1
903190 T1
903190 T1
903190 T1
903190 T1
903190 T1
903190 T1
903190 T1
903190 T1
903189 T1
903189 T1
903189 T1
903189 T1
903189 T1
903144 T1
903172 T1
903172 T1
903172 T1
903172 T1
903187 T1
903187 T1
903187 T1
903187 T1
903187 T1
903187 T1
903150 T1
903150 T1
903150 T1
903145 T1
903151 T1
903151 T1
903151 T1
903173 T1
903173 T1
903173 T1
903173 T1
903182 T1
903174 T1
903174 T1
903174 T1
903174 T1
903176 T1
903176 T1
903176 T1
903176 T1
903176 T1
903176 T1
903175 T1
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E05C3/12
F25D23/02
C07D243/16
C07D243/24
C07D401/04
C07D223/18
A61K31/55
C07D409/12
C07D407/12
C07D401/14
C07D217/24
C07D223/10
C07D225/02
C07D211/76
C07D207/273
C07D311/76
C07D307/22
D06M17/08
A61K39/395
C07K16/00
C07K16/18
C07K16/30
C07K16/46
A61K9/00
A61M5/24
A61M5/145
A61K9/20
A61K31/551
A61K31/505
C07K14/575
A61K38/22
A61K47/48
C07D471/04
A61K31/4162
A61K31/437
A61P9/00
A61P25/36
A61K36/68
A61K36/185
A61P1/02
A61P11/04
A61K9/00
A61K47/26
A61K47/38
A61K47/36
G01N33/68
A61K31/00
A61K38/12
A61K31/451
A61K31/55
A61P1/06
C12N15/62
C12N15/28
C07K14/525
C07K14/57
A61K38/19
A61K38/21
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E05B65/00
E05B65/00
C07D243/16
C07D243/16
C07D243/16
C07D243/16
C07D243/16
C07D243/16
C07D243/16
C07D243/16
C07D243/16
C07D243/16
C07D243/16
C07D243/16
C07D243/16
C07D243/16
C07D243/16
D06M17/08
A61K39/395
A61K39/395
A61K39/395
A61K39/395
A61K39/395
A61K9/00
A61M5/24
A61M5/24
A61K9/20
A61K9/20
A61K31/505
C07K14/575
C07K14/575
C07K14/575
A61K31/4162
A61K31/4162
A61K31/4162
A61K31/4162
A61K31/4162
A61K36/68
A61K36/68
A61K36/68
A61K36/68
A61K47/26
A61K47/26
A61K47/26
A61K47/26
G01N33/68
A61K31/00
A61K31/00
A61K31/00
A61K31/00
A61K31/00
C12N15/62
C12N15/62
C12N15/62
C12N15/62
C12N15/62
C12N15/62
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903175 T1
903175 T1
903180 T1
903180 T1
903180 T1
903180 T1
903180 T1
903180 T1
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903180 T1
903180 T1
903180 T1
903180 T1
903180 T1
903180 T1
903181 T1
903178 T1
903178 T1
903178 T1
903178 T1
903178 T1
903179 T1
903183 T1
903183 T1
903198 T1
903198 T1
903199 T1
903201 T1
903201 T1
903201 T1
903197 T1
903197 T1
903197 T1
903197 T1
903197 T1
903200 T1
903200 T1
903200 T1
903200 T1
903202 T1
903202 T1
903202 T1
903202 T1
903139 T1
903138 T1
903138 T1
903138 T1
903138 T1
903138 T1
903156 T1
903156 T1
903156 T1
903156 T1
903156 T1
903156 T1
Pregledi
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C12N15/23
A61K31/70
C07K16/28
C07K5/08
C07K7/00
C07K5/093
A61K38/16
C07K14/00
A61K38/24
A61P15/08
C07K14/115
C12N15/86
A61K48/00
C07D493/08
C07D473/06
C07D453/02
A61K31/52
A61P9/00
A61P25/28
C07D471/04
A61K31/437
A61K31/4545
A61K31/5377
A61K31/695
A61P1/00
A61P1/04
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C12N15/62
C12N15/62
C12N15/62
C12N15/62
C12N15/62
C12N15/62
A61K38/16
A61K38/16
A61K38/24
A61K38/24
C07K14/115
C07K14/115
C07K14/115
C07D493/08
C07D493/08
C07D493/08
C07D493/08
C07D493/08
C07D493/08
C07D471/04
C07D471/04
C07D471/04
C07D471/04
C07D471/04
C07D471/04
C07D471/04

(11,13)

903156 T1
903156 T1
903156 T1
903156 T1
903156 T1
903156 T1
903141 T1
903141 T1
903191 T1
903191 T1
903196 T1
903196 T1
903196 T1
903195 T1
903195 T1
903195 T1
903195 T1
903195 T1
903195 T1
903186 T1
903186 T1
903186 T1
903186 T1
903186 T1
903186 T1
903186 T1

(51)

A61P1/06
A61P1/08
A61P1/10
A61P1/12
A61P5/38
A61P25/00
A61P25/18
A61P25/20
A61P25/22
A61P25/24
C07F7/18
G01N33/68
C07D491/04
C07D413/14
C07D405/14
C07D403/14
C07D401/14
A61K31/4184
A61P31/00
A41B11/00
A61F13/06
C12N15/86
C12N15/63
C12N15/85
A61K48/00
A61P31/00

(51) osnoven

C07D471/04
C07D471/04
C07D471/04
C07D471/04
C07D471/04
C07D471/04
C07D471/04
C07D471/04
C07D471/04
C07D471/04
C07D471/04
G01N33/68
C07D491/04
C07D491/04
C07D491/04
C07D491/04
C07D491/04
C07D491/04
C07D491/04
A41B11/00
A41B11/00
C12N15/86
C12N15/86
C12N15/86
C12N15/86
C12N15/86

(11,13)

903186 T1
903186 T1
903186 T1
903186 T1
903186 T1
903186 T1
903186 T1
903186 T1
903186 T1
903186 T1
903186 T1
903192 T1
903185 T1
903185 T1
903185 T1
903185 T1
903185 T1
903185 T1
903185 T1
903193 T1
903193 T1
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903149 T1
903149 T1
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PREGLED PO NOSITELI NA objavENI PATENTI
(73)
nositel na pravoto na patent
(51)
kod po Me|unarodnata klasifikacija na patentite (MKP)
(11,13) registarski broj na dokumentot vid na dokumentot

(73)
(51)

UCB S.A.
C 07D 213/81,
A 61P 37/00,
C 07C 229/36,
C 07D 213/89,
401/12, 47/04

(73)
(51)

(11,13) 903184 T1

adp Gauselmann GmbH
G 07F 17/32,
G 07D 11/00

903153 T1

Creta Farm Anonimos Viomichaniki &
Emporiki Etaireia
A 23L 1/314,
A 23B 4/023,
A 23L 1/317
903161 T1
AFFIRIS Forschungs-und Entwicklungs
GmbH
A 61M 1/36,
B 07D 15/08
903166 T1
HELLENIC ALUMINIUM INDUSTRY ELVIAL
S.A.
E 06B 3/00, 3/96, 5/11, 7/22 903160 T1
Schering Corporation
B 65B 31/00

903159 T1

Sanofi-Aventis and
Mitsubishi Tanabe Pharma 		
Corporation
C 07D 401/04,
A 61K 31/505,
A 61P 25/28
903157 T1
GeopharmaProduktionsgmbH
A 61K 31/155,
A 61P 35/00
903158 T1
AstraZeneca AB and
SHIONOGI & CO., LTD
C 07D 239/42,
A 61K 31/505,
A 61P 3/06

903155 T1

PIERRE FABRE 			
MEDICAMENT
A 61K 31/4178, 47/02,
47/08, 47/10, 47/38,
A 61P 25/16, 25/18, 25/24
903154 T1
Patenti

Jenapharm GmbH & Co. KG
A 61K 9/20
(11,13) 903165 T1
Kyowa Hakko Kogyo Co., 		
Ltd.
C 07K 16/46,
A 61K 39/395,
A 61P 11/06, 17/00, 27/14, 37/08,
C 07K 16/28,
C 12N 15/13, 5/10,
C 12P 21/08,
G 01N 33/15, 33/50,
33/53, 33/577
903142 T1
Pfizer Inc.
C 07D 487/06,
A 61K 31/55,
A 61P 35/00

903143 T1

Takeda Pharmaceutical Company
Limited
C 07K 14/47,
A 61K 38/04, 38/17,
A 61P 35/00,
C 07K 5/062, 7/06, 7/08
903146 T1
LG Life Sciences, Ltd.
B 01J 14/00, 19/24,
C 07D 207/22, 207/36,
471/04

903167 T1

AstraZeneca AB
A 61K 31/4196,
A 61P 35/00

903170 T1

Wadl, Siegfried
C 02F 3/12

903163 T1

EURO-CELTIQUE S.A.
A 61K 31/44,
A 61F 13/00, 9/02,
A 61K 31/00, 9/14, 9/22, 9/26,
9/48, 9/50, 9/52, 9/54,
A 61P 25/04
903162 T1
Obschestvo s Ogranichennoi
Otvetstvennostyu Firma RadiusServis
E 21B 7/08, 4/02
903147 T1

Pregledi
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Bristol-Myers Squibb 		
Company
A 61K 38/17, 45/06,
A 61P 19/02, 37/04 (11,13) 903152 T1
Pfizer Inc.
C 07D 471/04,
A 61K 31/437, 31/4745,
A 61P 29/00,
C 07C 321/28

903164 T1

Array Biopharma, Inc.
C 07D 401/14,
A 61K 31/416, 31/4162,
A 61P 35/00,
C 07D 231/56, 261/20, 403/04,
413/12, 471/04
903188 T1
Uni-Pharma Kleon Tsetis
Pharmaceutical Laboratories
S.A
A 61K 31/196, 47/10, 47/38 903171 T1
Cancer Research Technology
Limited
A 61K 31/19, 31/475, 31/505, 31/65,
31/66, 31/70, 33/24,
A 61P 35/00
903190 T1
EURO-CELTIQUE S.A.
C 07D 213/02,
A 61K 31/44, 31/495,
A 61P 25/00,
C 07D 401/02

903189 T1

pSivida Inc.
A 61K 9/00

903144 T1

Immatics Biotechnologies 		
GmbH
C 07K 7/06,
A 61K 38/00,
C 07K 16/00,
C 12N 15/00
903172 T1

Sanofi - Aventis
C 07D 231/54

903145 T1

Les Laboratoires Servier
A 61K 31/18, 31/4365,
A 61P 9/00

903151 T1

Chen, Yung-Ching;
Chen, Yung-Ching and
Chen, Chih-Chieh
F 02B 33/16,
F 01L 1/08, 5/20,
F 02B 25/20

903173 T1

Wida Media AB
A 47H 13/04

903182 T1

WHITEHEAD INSTITUTE FOR
BIOMEDICAL RESEARCH
C 07K 14/705,
A 61K 38/00, 49/00,
G 01N 33/68
903174 T1
Gilead Sciences, Inc.
A 61K 9/24, 31/513, 31/535,
31/675, 9/16,
A 61P 31/18
903176 T1
Hakemann, Fritz
E 05B 65/00,
E 05C 3/12,
F 25D 23/02

903175 T1

ELI LILLY AND COMPANY and
ELAN PHARMACEUTICALS,
INC
C 07D 243/16,
A 61K 31/55,
C 07D 207/273, 211/76,
217/24, 223/10,
223/18, 225/02, 243/24,
307/22, 311/76,
401/04, 401/14,
407/12, 409/12
903180 T1

Wyeth and
Elan Pharma International 		
Limited
C 07K 16/18,
A 61K 39/395,
A 61P 25/28,
C 12N 15/13, 15/85, 5/10
903187 T1

LAINIERE DE PICARDIE BC
D 06M 17/08
903181 T1

Les Laboratoires Servier
A 61K 31/14, 9/20,
A 61P 9/14

Indevus 			
Pharmaceuticals,Inc.
A 61K 9/00
903179 T1

Pregledi

903150 T1

Biogen Idec MA Inc.
A 61K 39/395,
C 07K 16/00, 16/18,
16/30, 16/46

903178 T1

Patenti

Glasnik
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(51)

ARES TRADING S.A.
A 61M 5/24, 5/145
(11,13) 903183 T1

Sanofi-Aventis Deutschland
		
GmbH
A 61K 9/20, 31/551
903198 T1
OSI Pharmaceuticals, Inc.
A 61K 31/505

903199 T1

Pfizer Products 			
Incorporated
C 07K 14/575,
A 61K 38/22, 47/48
903201 T1
Sanofi - Aventis
A 61K 31/4162, 31/437,
A 61P 25/36, 9/00,
C 07D 471/04

903197 T1

Divapharma Chur AG
A 61K 36/68, 36/185,
A 61P 1/02, 11/04

903200 T1

PROCTER & GAMBLE
PHARMACEUTICALS IBERIA
S.L.
A 61K 47/26, 47/36, 47/38, 9/00
903202 T1
George, Susan, R., and
O’Dowd, Brian, F.
G 01N 33/68

903139 T1

Laboratori Guidotti S.P.A.
A 61K 31/00, 31/451, 31/55, 38/12,
A 61P 1/06
903138 T1
FONDAZIONE CENTRO
SAN RAFFAELE DEL MONTE
TABOR
C 12N 15/62,
A 61K 31/70, 38/19, 38/21,
C 07K 14/525, 14/57, 16/28,
5/08, 5/093, 7/00,
C 12N 15/23, 15/28
903156 T1

(73)

(51)
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Max-Planck-Gesellschaft zur
Forderung der Wissenschaften e.V. and
MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT ZUR
FORDERUNG DER WISSENSCHAFTEN
E.V.
C 07K 14/115,
A 61K 48/00,
C 12N 15/86
(11,13) 903196 T1
Biogen Idec MA Inc.
C 07D 493/08,
A 61K 31/52,
A 61P 25/28, 9/00,
C 07D 453/02, 473/06

903195 T1

Eisai R&D Management Co.,
Ltd.
C 07D 471/04,
A 61K 31/437, 31/4545,
31/5377, 31/695,
A 61P 1/00, 1/04, 1/06, 1/08,
1/10, 1/12, 25/00, 25/18, 25/20,
25/22, 25/24, 5/38,
C 07F 7/18
903186 T1
Merck Serono SA
G 01N 33/68

903192 T1

VERTEX PHARMACEUTICALS
INCORPORATED
C 07D 491/04,
A 61K 31/4184,
A 61P 31/00,
C 07D 401/14, 403/14,
405/14, 413/14
903185 T1
X-Technology Swiss GmbH
A 41B 11/00, A 61F 13/06
903193 T1
FIT Biotech Oy
C 12N 15/86,
A 61K 48/00,
A 61P 31/00,
C 12N 15/63, 15/85

903149 T1

YEDA RESEARCH AND DEVELOPMENT CO.
LTD.
A 61K 38/16, C 07K 14/00
903141 T1
Laboratoires Serono SA
A 61K 38/24,
A 61P 15/08

Patenti

903191 T1

Pregledi

80

Glasnik

(51)

17/2

str. 1-82 april 2010 Skopje

A61K38/46, 35/74,

901161

(11)

A61P 1/00, 17/00, 25/00, 35/00 (13)

T2

(22)

17/06/2003

(45)

30/04/2010

		
(21)

2003-193

(30)

1999RM00376 09/06/1999

(96)

EP00940741.1   07/06/2000

(97)

EP 1181047 B2   28/10/2009

(73)

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

(74)

ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ,

(72)

DE SIMONE, Claudio, IT

ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000 Скопје, МК

901161

(54)

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

(57) 1. Диететски, прехранбен или фармацевтски
состав, означен преку тоа, што содржи алкални
сфингомијелинази
од
бактериско
потекло,
при кое што бактериите, кои содржат алкални
сфингомијелинази се одбрани од грам - позитивни
бактерии, грам - негативни бактерии и бактерии на
млечна киселина и смеси од нив, кои се во доволна
количина, за да имаат диететско, прехранбено
или терапевтско дејство кај индивидумот, кој има
потреба од тоа.   

Patenti

Glasnik
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str. 1-82 april 2010 Skopje

81

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

A61K 38/46

A61K 38/46

(11,13)

901161 T2

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)

ACTIAL Farmaceutica Lda.,	 	
A61K 38/46 35/74,
(11,13) 901161 T2
A61P 1/00, 17/00,
25/00, 35/00

Patenti

Pregledi

82

Glasnik

17/2

str. 1-82 april 2010 Skopje

PROMENA
(11)
(73)		
		
		

903105
Almirall, S.A.
Ronda del General Mitre 151,
E-08022 Barcelona, ES

Promeni, prenos, prestanok na va`ewe

Patenti

Glasnik,

PRIJAVi

17/2,

str. 83-86, april 2010 Skopje

na Industri ski

83

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

84

Glasnik,

(21)

17/2,

str. 83-86, april 2010 Skopje

20090044

		

(45)

30/04/2010

(22)

10/12/2009

			
(28)

1 (еден) дизајн, тродимензионален

(72)

Илиевски Наум

(73)

Илиевски Наум
с.Водоча 81, Струмица, MK

(74)

БИНПРО ДООЕЛ Скопје
ул. Ленинова 15а-13 1000 Скопје

(51)

11-01

(54)

МЕДАЉОН

20090044

Industriski dizajn

Glasnik,

(21)

20100001

		

(45)

30/04/2010

(22)

22/01/2010

17/2,

str. 83-86, april 2010 Skopje

85

			
(28)

4 (четири) дизајни, дводимензионален

(72)    авторот не сака да биде наведен
(73)

ЗД за ПТУ ПРИМАРИУС ДОО,Охрид
ул.Даме Груев, бр.20 6000 Охрид,МК

(51)

05-04

(54)

ДИЗАЈН НА ЧОРАПИ

Industriski dizajn

20100001

86

Glasnik,

17/2,

str. 83-86, april 2010 Skopje

PREGLEDI
PREGLED NA PRIJAVI NA DIZAJN SPORED ME\UNARODNATA KLASIFIKACIJA NA INDUSTRISKI
DIZAJN
(51) kod po Me|unarodnata klasifikacija na industriski dizajn
(21) broj na prijavata

(51) 05-04
(51) 11-01

(21)
(21)

20100001
20090044

PREGLED PO NOSITELI NA PRIJAVI NA DIZAJN
(73) nositel na pravoto na id
(21) broj na prijavata

(73) ЗД за ПТУ ПРИМАРИУС ДОО,Охрид
(21) 20100001
(73) Илиевски Наум
(21) 20090044

Pregledi

Industriski dizajn

Glasnik,

Industri ski

17/2, str. 87-94, april 2010 Skopje 87

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

88

Glasnik,

17/2,

str. 87-94, april 2010 Skopje

(11)

00603

(45)

30/04/2008

(21)

20090023

(22)

29/06/2009

(18)

29/06/2014

		
(28)

1 (еден) дизајн, тродимензионален

(72)

Благоја Бајдевски
ул.Ѓорче Петров бр.4, 1300 Куманово

(73)

ДПТУ ЕКСТРА МЕИН БОРИС ДООЕЛ
ул.Ѓорче Петров бр.4, 1300 Куманово, MK

(51)

09-05

(54)

АМБАЛАЖА НА СУВОМЕСЕН ПРОИЗВОД

00603

Industriski dizajn

Glasnik,

(11)

00604

(45)

30/04/2010

(21)

20090024

(22)

29/06/2009

(18)

29/06/2014

		
(28)

1 (еден) дизајн, тродимензионален

(72)

Благоја Бајдевски

17/2, str. 87-94, april 2010 Skopje 89

ул.Ѓорче Петров бр.4, 1300 Куманово
(73)

ДПТУ ЕКСТРА МЕИН БОРИС ДООЕЛ
ул.Ѓорче Петров бр.4, 1300 Куманово, MK

(51)

09-05

(54)

АМБАЛАЖА НА СУВОМЕСЕН ПРОИЗВОД

Industriski dizajn

00604

90

Glasnik,

17/2,

str. 87-94, april 2010 Skopje

(11)

00605

(45)

30/04/2010

(21)

20090025

(22)

29/06/2009

(18)

29/06/2014

		
(28)

1 (еден) дизајн, тродимензионален

(72)

Благоја Бајдевски
ул.Ѓорче Петров бр.4, 1300 Куманово

(73)

ДПТУ ЕКСТРА МЕИН БОРИС ДООЕЛ
ул.Ѓорче Петров бр.4, 1300 Куманово, MK

(51)

09-05

(54)

АМБАЛАЖА НА СУВОМЕСНИ ПРОИЗВОДИ

00605

Industriski dizajn

Glasnik,

(11)

00606

(45)

30/04/2010

(21)

20090026

(22)

07/07/2009

(18)

07/07/2014

		
(28)

1 (еден) дизајн, тродимензионален

(72)

Чупаркоски Блаже

17/2, str. 87-94, april 2010 Skopje 91

ул.Шишка бр.37, 1430 Кавадарци
(73)

КОЖУВЧАНКА ДОО
ул.Шишка бр.37, 1430 Кавадарци, MK

(74)

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

(51)

09-01

(54)

ШИШЕ

Industriski dizajn

00606

92

Glasnik,

17/2,

str. 87-94, april 2010 Skopje

(11)

00607

(45)

30/04/2010

(21)

20090027

(22)

08/07/2009

(18)

08/07/2014

		
(28)

1 (еден) дизајн, тродимензионален

(72)

Чупаркоски Блаже
ул.Шишка бр.37, 1430 Кавадарци

(73)

КОЖУВЧАНКА ДОО
ул.Шишка бр.37, 1430 Кавадарци, MK

(74)

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

(51)

09-01

(54)

ШИШЕ

00607

Industriski dizajn

Glasnik,

17/2, str. 87-94, april 2010 Skopje 93

PREGLEDI
PREGLED NA objaveni DIZAJNi SPORED ME\UNARODNATA KLASIFIKACIJA NA INDUSTRISKI
DIZAJN
(51) kod po Me|unarodnata klasifikacija na industriski dizajn
(11) registarski broj na dokumentot

(51) 09-05
(11)
09-05		
09-05		

00603
00604
00605

(51) 09-01
(11)
09-01		

00606
00607

PREGLED PO noSITELI NA objaveni dIZAJNi
(73) nositel na pravoto na id
(11) registarski broj na dokumentot
(21) broj na prijavata

(73) ДПТУ ЕКСТРА МЕИН БОРИС ДООЕЛ
(21) 20090030
(11) 00603
20090024		
00604
20090025		
00605

Industriski dizajn

(73) КОЖУВЧАНКА ДОО
(21) 20090026
(11) 00606
20090027		
00607

Pregledi

94

Glasnik,

17/2,

str. 87-94, april 2010 Skopje

PRENOS
(111) 00199

(111) 00203

(732) Шереф Кан Џеладин
Бул.Mак.кос.брг. 39/4/3 Скопје, MK

(732) Шереф Кан Џеладин
Бул.Mак.кос.брг. 39/4/3 Скопје, MK

Prodol`uvawa, promeni, prenosi

Industriski dizajn

Glasnik,

17/2,

str. 95-185, april 2010 Skopje

95

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

____________________
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

Trgovski marki
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Glasnik,

17/2,

str. 95-185, april 2010 Skopje

(210) TM 2002/338

(220) 07/05/2002

(591) жолта, зелена, црвена, бела, темно зелена, црна

		

(442) 30/04/2010

(551) индивидуална

(731) PFIZER HEALTH AB

(510, 511)
кл. 3  супстанци за перење, препарати за чистење
и полирање

SE-112 87 STOCKHOLM, SE
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
бр.15а-13, 1000, Скопје

ул.

‘’Ленинова’’

(540)

GENOTROPIN MAESTRO

(210) TM 2003/329

(220) 16/05/2003

		

(442) 30/04/2010

(731) AFFINITY PETCARE, S.A.
Ronda General Mitre, 149. 2, 08022 Barcelona, ES
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ  Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 10 направи за вбризгување фармацевтски
препарати
(210) TM 2002/830

(220) 30/10/2002

		

(442) 30/04/2010

(731) BADEL 1862 d.d. vina, alkoholna i bezalkoholna
pica

(540)

RUBADUB
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 31   земјоделски, градинарски, шумски произ–
води и бобинки, кои не се опфатени со другите
класи; живи животни; свежо овошје и зеленчук;
семе; природни билки и цвеќе; слад; храна за
животни; производи и препарати  кои се користат
како адитиви за храна за животни; пијалаци и
напитоци за домашни животни; сточна храна;
протеини за животинска употреба; супстанции
за оснажнување кои се користат во храната;
производи за животински измети

10000 ZAGREB Vlaska 116, HR
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(591) бела и темно зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33  aлкохолни пијалаци (освен пиво)
кл. 35 огласување, рекламирање,водење на
работење, управување со работи, канцелариски
работи
кл. 39 превоз; пакување и складирање стока,
организирање патувања
кл. 41 образовни услуги, подготвување на нас–
тавата, забава, спортски и културни активности
(210) TM 2003/307

(220) 07/05/2003

		

(442) 30/04/2010

(210) TM 2003/783

(220) 03/11/2003

		

(442) 30/04/2010

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
МЕДИА ДОО експорт импорт Скопје
ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.59/1/615, Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(731) Друштво за производство и трговија МИГРОС
ТЕХНИКА Александар и Драган ДОО Скопје
ул.3/3-13, 1000 Скопје, MK
(740) БИЛЈАНА  ПАНОВА ВИДЕСКИ, адвокат  Ул.”Васил
Ѓоргов” бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје
(540)

(591) црвена, жолта, зелена, бела и портокалова
(554) тридимензионална

TM 2002/338

Trgovski marki

Glasnik,

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средства за чистење
(210) TM 2004/859

(220) 08/11/2004

		

(442) 30/04/2010

(731) Bombardier Recreational Products Inc.
726 St. Joseph Street, Valcourt, Quebec J0E 2LO,
CA
(740) ИНДОВСКА АНЕТА, адвокат Ул.’’Даме Груев’’   3/
2-11, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 7   машини и машински алати; машински
спојки и трансмисиски елементи (освен за
сувоземни возила); мотори и погонски машини
(освен за сувоземни возила),   погонски машини
што се наоѓаат надвор од палуба, погонски
машини за генератори; машини за косење,
машини за растргнување лисја со дување,
машини за растргнување снег со дување и пила
со запци поставена на бескраен синџир што се
движи со мотор;   составни делови за машини
за растргнување на снег што се движат со
електрична сила, вклучително и управувањето,
компактни вратила, лопатки и полуцевкасти
чистачи за сноубордери и скијачи; дигалки за
возила, земјоделски направи освен оние кои се
движат рачно, плугови за снег за тротоари и нивни
составни делови;
кл. 12 возила, апарати за движење по земја, воздух
или вода, вклучително и возила за рекреација,
возила за снег, возила за сите видови земјишта,
пловни возила за лична употреба, чамци, млазни
чамци, возила за картинг, мотоцикли, мопеди,
моторни скутери и нивни составни делови;
лесни воздушни возила и ултра лесни воздушни
возила и нивни составни делови; апарати од сите
видови возила за движење по земја, воздух или
вода, комунални возила, вклучително и возила
за транспорт на патници и стоки вон патишта;
комунални возила со гасеници; за чистење снег,
возила за одржување со гасеници за раскревање
земја,   моторизирани возила на три тркала;
заштитници за возила и заштитници за приколки
за опремени и полуопремени возила (возила за
снег, возила за сите терени, пловни возила за
лична употреба, млазни чамци, возила за картинг,

Trgovski marki
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97

велосипеди со мотор, мопеди, моторни скутери),
приколки за возила (возила за снег, возила за
сите терени, половни возила за лична употреба,
млазни чамци, возила за картинг, мотоцикли,
мопеди, моторни скутери); останата опрема за
возила (возила за снег, возила за сите терени,
пловни возила за лична употреба, млазни чамци,
возила за картинг, велосипеди со мотор, мопеди,
моторни скутери), вклучително и дефлектори
на камен, браници за кал, заштитници, предни
и задни одбојници; места за одмор што се
наоѓаат зад возилата; комбинации на седишта
и резервоари за гориво; заштитници од снег;
куки за приколки; дигалки за возила; одбојници
за чамци; текстилни покривки за чамци; лични
поморски погонски возила со моторен пропелер
што се користат за влечење пливачи,   нуркачи
и  нуркачи за големи длабочини,  мрежа за товар
и јажиња за врзување; велосипеди; бебешки
колички; седишта со тркала; уницикли, трицикли,
кајаци, кану чамци на весла; педолини; гуми;
покривачи/заштитници за гуми; вертикални табли
за очитување воздушни струи; пропелери/елиси;
подвижни покриви на возила; заштитни пластики
кои се наоѓаат на долната страна од возилото за
снег; заштитни потпирачи за раце; заштитници
што ублажуваат  удари; отвори за задни фарови;
ветробрани; заштитници  што можат да се закачат
на рачки на возила за заштита на рацете од студ;
заштитни покривачи за рачки на возила; навлаки
на рачки на возилата; клинови за врзување  чамци
на педали; моторизирани даски за сурфање;
моторизирани „body” даски; моторизирани кајаци;
водени велосипеди; мотризирани чамци на
педали; електрични скутери, електрични бродови;
паравани за заштита од сонце кои се ставаат
на ветробран на возила; прекривачи за заштита
возила од сонце; навлаки за седишта вклучително
и пловни возила за лична употреба, чамци,
лесни и ултра лесни воздушни возила и нивни
составни делови; комунални возила со гасеници,
растргнувачи на снег и плугови за снег и нивни
составни делови;
кл. 35   услуги за огласување и рекламирање;
водење на работи; деловно администрирање;
канцеларијски работи; маркетинг, огласување,
кооперативно огласување и продажба на возила;
возила за рекреација (возила за снег, пловила за
лична употреба, чамци, возила за сите терени,
лесни и ултра лесни воздушни возила, велосипеди
со мотор, моторни скутери) и апарати за движење
по земја, воздух или вода и делови, дополнителна
опрема за возила, навлаки за автомобили, делови
за возила, опреми за возила, на погонски машини
опреми за погонски машини, делови за погонски
машини; организирање и спроведување продажни
случувања и изложби во врска со возила; возила
за рекреација (возила за снег, пловила за лична
употреба, чамци, возила за секакви терени, лесни
и ултра лесни воздушни возила, велосипеди со
мотор, моторни скутери) и мотори што се наоѓаат
надвор од палуба, генератори, пили со запци
поставени на бесконечен синџир кој се движи со
мотор, машина за растргнување лисја со дување,
машина за растргнување снег со дување) и
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апарати за движење по земја, воздух или вода;
водење на работи за  продажба на возила: возила
за рекреација (возила за снег, пловила за лична
употреба, чамци, возила за секакви терени, лесни  
и ултра  лесни воздушни  возила, велосипеди со
мотор, мотрони скутери) и мотори што се наоѓаат
надвор од палуба, генератори, пили со запци
оставени на бесконечен синџир што се движи со
мотор, машини за растргнување лисја со дување,
машини за растргнување снег со дување) и
апарати за движење по земја, воздух или вода и
нивни делови, прибор, останата опрема, навлаки
и опрема обезбедување информации од областа
на трговијата преку глобални компјутерски
мрежи во врска; за возила; возила за рекреација
(возила за снег, пловила за лична употреба,
чамци, возила за сите терени, лесни и ултра
лесни воздушни возила, велосипеди со мотор,
моторни скутери) и мотори што се наоѓаат надвор
од палуба, генератори, пили со запци ставени на
бесконачен синџир кој се движи со мотор, машини
за растргнување лисја со дување, машини за
растргнување снег со дување) и апарати за
движење по земја, воздух или вода и нивни
делови, прибори, останата опрема, навлаки и
опрема „On-line” услуги на продавници за мало
за возила: возила за рекреација (возила за снег,
пловила за лична употреба, чамци, возила за сите
терени, лесни и ултра лесни воздушни возила,
велосипеди со мотор, моторни скутери) и мотори
што се наоѓаат вон палуба, генератори, пили со
запци оставена на бесконечен синџир што се
движат со мотор, машини за растргнување лисја со
дување, машини за растргнување снег со дување)
и апарати за движење по земја, воздух или вода, и
нивни делови, прибор, останата опрема, навлаки
и опрема, услуги за обезбедување каталози што
се порачуваат по пошта, а се однесуваат на
возила и делови, прибор, навлаки и опрема
кл. 39 дистрибуција, рентирање и лизинг на
возила; возила за рекреација (возила за снег,
пловила за лична употреба, чамци, возила за
сите терени, лесни и ултра лесни воздушни
возила, велосипеди со мотори, моторни скутери)
и погонски мотори што се наоѓаат вон палуби,
генератори, пили со запци оставени на бесконечен
синџир што се движи со мотор, машини за
растргнување лисја со дување, машини за
растргнување снег со дување) и апарати за
движење по земја, воздух или вода;   услуги на
превоз, услуги на амбалажирање и складиштење
производи, организирање патувања; услуги на
туристички агенции; услуги на туристички водичи
(210) TM 2005/689

(220) 13/09/2005

		

(442) 30/04/2010

(540)

(591) кафена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32  пиво
(210) TM 2005/796

(220) 25/10/2005

		

(442) 30/04/2010

(731) Shala Muhamet
Milan Milenic 38 Urosevac, YU
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ
Ул. ”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) бела, црвена, жолта и темно зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3  паста за заби
(210) TM 2006/913

(220) 19/09/2006

		

(442) 30/04/2010

(731) Costa Limited
Whitbread Court, Houghton Hall Business Park,
Porz Avenue, Dunstable, Bedfordshire, LU5 5XE,
UK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. ‘’Ленинова’’
бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

(731) ПИВАРА СКОПЈЕ, А.Д.
ул.”808”, бр.12, 1000 Скопје, MK

TM 2005/689
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(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кафе, чај, какао,   шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жито, леб, бисквити, торти, колачи и слатки;
сладолед; подготвени оброци, сендвичи;   мед,
меласа , квасец, прашок за печење,   сол, сенф;
бибер, оцет, сосови, мирудии, мраз
кл. 43   кафани; кафетерии; ресторани; снек
барови; барови; катеринг услуги
(210) TM 2006/1203

(220) 15/12/2006

		

(442) 30/04/2010

(731) Конгресен Сервисен Центар доо Скопје
Максим Горки 14/4, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје
(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
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
промоции; 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;
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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 изнајмување услуги 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 изложби; продукција (видеоленти);
овозможување на забавни аркадни услуги;
овозможување на караоке услуги; овозможување
на он-лајн електронски публикации (нe 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
(организирањеи
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 подготовка); 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);
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преведување; редакција на видео ленти;
филмска продукција на видео ленти; видео
ленти (изнајмување на); видеоснимање; стручно
оспособување (едукативни и тренинг совети);
работилници (организирање и подготвување на)
(тренинг).
(210) TM 2007/39

(220) 16/01/2007

		

(442) 30/04/2010

(210) TM 2007/443

(220) 29/05/2007

		

(442) 30/04/2010

(731) Друштво за трговија, производство, услуги,
шпедиција увоз-извоз ПЕКАБЕСКО а.д.
ул. „Шуто Оризари” бб, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(731) ЛИОН ДОО

IRISKI

ул. Ленинова бр. 1, 2200 Св. Николе, MK
(540)
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29   сирење, топено сирење, млеко и млечни
производи, месо, риба, живина, дивеч, месни
екстракти, сувомесни производи по потекло од
Ириг (област од Србија)
кл. 39   транспортни услуги, пакување и склади–
рање стока
кл. 43  подготвување храна и пијалaци
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 бисквити,   медени слатки, слаткарски
производи, слатки, слатки (тесто за слатки), чајни
колачиња
(210) TM 2007/441

(220) 29/05/2007

		

(442) 30/04/2010

(731) Друштво за трговија, производство, услуги,
шпедиција увоз-извоз ПЕКАБЕСКО а.д.

(210) TM 2007/573

(220) 20/06/2007

		

(442) 30/04/2010

(731) Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija
Vrsac
Beogradski put bb, 26300 Vrsac, RS
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

TENSEC

ул. „Шуто Оризари” бб, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје

(551) индивидуална

(540)

(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

SUMADINKA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29   сирење, топено сирење, млеко и млечни
производи, месо, риба, живина, дивеч, месни
екстракти, сувомесни производи по потекло од
Шумадија (област во Србија)
кл. 39 транспортни услуги, пакување и скла–
дирање стока
кл. 43  подготвување храна и пијалаци

(210) TM 2007/577

(220) 25/06/2007

		

(442) 30/04/2010

(731) Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija
Vrsac
Beogradski put bb, 26300 Vrsac, RS
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

EQRALYS

TM 2007/39

Trgovski marki

Glasnik,

17/2,

str. 95-185, april 2010 Skopje
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(510, 511)

(551) индивидуална

кл. 29 конзервирано, замрзнато, сушено и варено
овошје и зеленчук; џемови, мармалади, компоти;
овошна каша

(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,
хебрициди
(210) TM 2007/783

(220) 14/08/2007

		

(442) 30/04/2010

(731) „Banja E Kllokotit Fabrika e Ujit Mineral & CO2”
Sh.p.k
Kllokot, VITI, Kosovo, YU

кл. 32 овошни напивки и овошни сокови; сирупи
и останати препарати за подготвување напивки;
концентрати од овошје без алкохол
(210) TM 2007/974

(220) 08/10/2007

		

(442) 30/04/2010

(731) NTP „LABERION”
Rr. „Llapi” 32, 11000 Podujeve, KOSOVE, YU
(740) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ Ул. ‘’Илинденска’’   2/ 13,
1400, Велес
(540)

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

(591) зелена, бела, сина, црвена и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5   минерални води (соли за минерални
бањи), минерални води (сол за минерални води);
минерални води за медицински цели; минерални
бањи (сол за минерални бањи)
кл. 7  минерална вода (апарати за производство
за минерална вода); миење шишиња (машини за
миење шишиња)

(591) сина, жолта, бела и зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 конзервирано, замрзнато, сушено и варено
овошје и зеленчук; џемови, мармалади, компоти;
овошна каша

кл. 32 минерални води (производи за подго–
твување минерални води); минерални води /
пијалаци/;
газирани
води
(производи
за
подготвување газирани води)
(210) TM 2007/973

(220) 08/10/2007

		

(442) 30/04/2010

(731) NTP „LABERION”
Rr. „Llapi” 32, 11000 Podujeve, KOSOVE, YU
(740) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ   Ул. ‘’Илинденска’’   2/13,
1400, Велес
(540)

кл. 32 овошни напивки и овошни сокови; сирупи
и останати препарати за подготвување напивки;
концентрати од овошје без алкохол
(210) TM 2007/975

(220) 08/10/2007

		

(442) 30/04/2010

(731) „Pestova” SH.P.K.
Bregu i Diellit I L. 1/1-2 Prishtine, KOSOVA, YU
(740) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ Ул. ‘’Илинденска’’   2/ 13,
1400, Велес
(540)

(591) сина, цревна, портокалова, бела и зелена
(551) индивидуална

Trgovski marki

(591) црвена, нијанси на сива и бела

TM 2007/975
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(510, 511)

(551) индивидуална

кл. 9   апарати и инструменти научни, поморски,
геодетски,   фотографски, кинематографски,
оптички, за вагање, мерење,    сигнализација,
контрола (инспекција), спасување и настава;
апарати и инструменти за спроведување, прекин,
трансформација, акумулација, регулирање или
контрола на електрицитет; апарати за снимање,
пренос, обработка и репродукција на звук, слика
или податоци; магнетски носачи на податоци,
автоматски машини и механизми за апарати што
се задвижуваат со монета или жетон; сметачки
машини, опрема за обработка на податоци и
компјутери; снимени и неснимени носачи на
податоци ( вклучени во класата 9); компјутерски
програми (сочувани); електронски сочувани
податоци (можат да се данлодираат); електронски
публикации ( можат да се данлодираат)

(510, 511)
кл. 29  месо, риба, живина и дивеч, месни прера–
ботки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено
овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца,
млеко и млечни производи, масла и масти за
јадење
кл. 32   пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци
(210) TM 2008/128

(220) 11/02/2008

		

(442) 30/04/2010

(731) FRUTEX Sh.p.k.
Brigada 123 Suhareke, KOSOVO, YU
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ бул. „Кочо Рацин”
бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје

кл. 16   печатарски производи; фотографии;
канцелариски
реквизити
(освен
мебел);
метеријали за настава и обука (освен апарати)

(540)

кл. 35   огласување; водење работи; деловно
управување;
собирање,
систематизација,
обработка и економска анализа на податоци и
информации во компјутерски бази на податоци;
услуги на малопродажба (исто така по пат на
интернет и други комуникациски мрежи), во врска
со производи од кпасите 9 и 16
кл. 36   осигурување; финансиски работи;
парични (монетарни) работи; работи врзани за
недвижности

(591) жолто кафена, црвена, бела и црна

кл. 37   градежно конструирање; услуги на
инсталирање (инсталациони услуги); поправка и
одржување на компјутери и телекомуникациска
опрема

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; конзервирано, смрзнато, сушено и
варено овошје и зеленчук; желе, џемови, компоти;
јајца; млеко и мечни производи; масла и масти за
јадење

кл. 38   телекомуникациски услуги, услуги на
информациони агенции; услуги на изнајмување
опрема за телекомуникациии; услуги на
информирање во областа на телекомуникациите
кл. 42  научни и технолошки услуги и истражување
и   проектирање во врска со наведените услуги;
услуги на индустриска анализа и истражување;
проектирање и развој на компјутерски хардвер,
софтвер и база на податоци; услуги на поддршка
на софтвер; услуги на техничко советување;
услуги на чување електронски бази на податоци;
услуги на изнајмување врзани за опрема за
обработка на податоци и компјутери; услуги на
дизајнирање веб страници за други

кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, приз, тапиока, саго,
замена за кафе; брашно и производи од жита;
леб; производи од тесто и слатки; сладолед; мед,
меласа; квасец, прашок за печење; сол, сенф,
оцет, сосови (како мирудии), мирудии; мраз
кл. 32   пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалаци; енергетски пијалаци;
пијалаци од овошје и овошни сокови; сирупи и
други препарати за производство на пијалаци
(210) TM 2008/1017

(220) 08/08/2008

		

(442) 30/04/2010

(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

кл. 45   лиценцирање права од индустриска
сопственост
(210) TM 2008/1281

(220) 17/09/2008

		

(442) 30/04/2010

(731) Брокерска куќа НОВИ ТРИГЛАВ АД Скопје
бул. Партизански одреди бр. 62-2/9, 1000
Скопје, MK

(540)

INSTANT MESSAGING

(540)

(551) индивидуална

TM 2008/128

Trgovski marki

Glasnik,

17/2,

str. 95-185, april 2010 Skopje

(591) црвена, бела и црна

(591) бела, сина и црвена

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 35  сметководство, бизнис консалтинг, бизнис
информации, бизнис истражувања, консалтинг
за бизнис менаџмент и организација поддршка
во бизнис менаџмент, бизнис менаџмент
консалтинг, консалтинг за бизнис организација,
бизнис истражување, професионален бизнис
консалтинг, анализи на цени, репродукција
на
документи,
економски
предвидувања
фактурирање, маркетинг истражувања, услуги
како поддоговарач (бизнис поддршка), услуги за
споредување на цени, услуги за набавки за други
(набавка на стоки и услуги за други бизниси),
односи со јавност, статистика (компилација на -),
подготовка на даноци
кл. 36   актуарски услуги, финансиски анализи,
банкарство, брокерство, услуги за финансиски
ликвидации, капитални инвестиции, чекови,
клиринг, клириншки куќи, кредитни бироа
финансиски консалтинг, консалтинг(осигурување),
финансиски евалуации, финансиски анализи,
финансиски менаџмент, финансиски работи,
финансиски информации, гаранти, консалтинг
за осигурување, кредитни бироа, финансиски
евалуации, размена на пари, финансиски
информации, основање фондови, раководење
со
фондови,
електронски
трансфер
на
фондови, информации за домашно банкарство,
осигурителни информации, заеми, осигуруванве,
консалтинг за осигурување, информации за
осигурување, капитални инвестиции, финансиски
заеми, хипотеки, заеднички фондови, проценка на
трошоци, услуги за плаќање при пензионирање,
услуги за осигурување на депозити, тргување
со хартии од вредност, тргување со акции и
обврзници, тргување на берза финансиски
трансакции, финансиски трансакции на берза
кл. 41   издавање на книги, едукативни услуги,
едукативни информации, давање инструкции,
преводи, обезбедување он-лајн електронски
публикации, издавање на електронски книги и
журнали, издавање на текстови, организирање и
одржување на семинари, пишување на текстови,
подучување
(210) TM 2008/1290

(220) 17/09/2008

		

(442) 30/04/2010

(731) Друштво за туризам и услуги АТЛАС ПЛУС
ДОО увоз-извоз Скопје
ул. Даме Груев бр. Градски Ѕид блок 4 - лок 6,
1000 Скопје, MK
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје  Ул. Апостол
Гусларот 3, 1000, Скопје
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кл. 39   транспортни услуги; организирање пату–
вања
кл. 43 привремено сместување
кл. 45  правни услуги; лични и општествени услуги
што ги даваат трети лица за задоволување на
потребите на поединци
(210) TM 2009/169

(220) 03/03/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) Друштво за тренинг и едукација ТРИПЛЕ С
ЛЕАРНИНГ ДОО Скопје
Фредерик Шопен 6/2 1000 Скопје, MK
(540)

ГЕРИЛА МАРКЕТИНГ
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 огласување, водење на работење, управу–
вање со работи, канцелариски работи
кл. 41 образовни услуги, подготвување на наста–
вата, забава, спортски и културни активности
(210) TM 2009/170

(220) 03/03/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) Друштво за тренинг и едукација ТРИПЛЕ С
ЛЕАРНИНГ ДОО Скопје
Фредерик Шопен 6/2 1000 Скопје, MK
(540)

GUERRILLA MARKETING
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 огласување, водење на работење, управу–
вање со работи, канцелариски работи
кл. 41 образовни услуги, подготвување на наста–
вата, забава, спортски и културни активности
(210) TM 2009/231

(220) 13/03/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) АНИМАЛ МЕДИКА
ул. Дамаска 8б, Скопје, MK
(540)

(540)

Trgovski marki
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(591) зелена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 44  ветеринарни услуги
(210) TM 2009/242

(220) 18/03/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) Друштво
за
производство,
трговија,
угостителство, услуги и филмска продукција
ВАЛИЈАНТ ДООЕЛ
ул. Цветан Димов, бр. 40/3-4, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛИЈАНТ ДООЕЛ  бул. Кузман Јосифовски Питу
бр. 28 А лок. 15, Скопје
(540)

(591) црвена, розова, нијанси на портокалова,  жолта и
црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 издавање списанија и магазини
кл. 35 услуги и продажба на големо и мало на
предмети за лична употреба
кл. 41 продукција, дистрибуција, изнајмување и
прикажување на филмови
кл. 43  услуги на приготвување храна и пијалаци,
кафе - бар услуги
кл. 45  агенција за лични контакти
(210) TM 2009/321

(220) 03/04/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) Vodafone Group Plc
Vodafone House, The Connection, Newbury,
Berkshire, RG14 2FN, UK
(740) ИНДОВСКА АНЕТА, адвокат Ул.’’ДамеГруев’’   3/
2-11, 1000, Скопје
(540)

VODAFONE LIVE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9  електрични и електронски телекомуникации,
телефонски и комуникациони апарати и
инструменти; апарати и инструменти за
комуникација со податоци; апарати и инструменти
за обработка, пренос, чување, запишување,
примање и пристап до податоци што се во облик на
кодирани податоци, текст, аудио (звучни) записи,
графички прикази или видеа или комбинации на
овие формати; апарати, инструменти и опрема

TM 2009/242

за обработка на слика; фотографски апарати;
медиуми за чување информации, податоци, слики
и звук; дигитални аудио (звучни), видео (визуелни)
и податоци (можат да се преземат) прибавени
од компјутерски бази на податоци или интернет;
апарати и инструменти за сателитско примање
и пренос; апарати за преземање аудио (звучни),
видео (визуелни) и податоци од интернет; полначи
на батерии за употреба со телекомуникациски и
комуникациски апарати; батерии; адаптери за
употреба со телекомуникациски и комуникациски
апарати и инструменти; радио телефони,
мобилни и фиксни телефони; филмови, видео,
музика, аудио, аудио-визуелни и графички слики
што можат да се преземат од компјутерска база
на податоци, интернет или други електронски
мрежи; телевизиски апарати и инструменти;
радио и телевизиски преносници и приемници
за емитување; апарати за пристап до емитување
или до емитувани програми; електрични и
електронски додатоци и надворешна (периферна)
опрема дизајнирана и прилагодена за употреба
со телекомуникациски и комуникациски апарати
и инструменти, компјутери, аудио-визуелни
апарати и опрема и апарати за електронски
игри; електрични и елекгронски апарати за игри
вклучени во класата 09; делови и опрема вклучени
во класата 09 за сета горенаведена стока
кл. 35
огласување и промотивни услуги;
организација, работа и управување со систем
за одржување лојалност на потрошувачите;
организација, работа и надзор над продажба и
промотивни поттикнувачки планови; собирање
на директориуми за објавување компјутерски
датотеки, на интернет или други електронски
мрежи; обезбедување простор на интернет или
други електронски мрежи со цел рекламирање
стоки и услуги; услуги на малопродажба; собирање,
во полза на други, различни мултимедијални
стоки овозможувајќи им на потрошувачи да
разгледуваат и купуваат мултимедијални стоки
вклучително давајќи такви услуги преку он-лине
компјутерски бази на податоци, интернет или
други електронски мрежи; услуги на пристап
до попис на корисници на јавни говорни услуги;
обезбедување податоци на стопански адресар во
врска со сервисни провајдери за ГПС (глобали
позициони системи) навигација; обезбедување
услуги на директориуми (именици); услуги давање
информации и совети во врска со горенаведените
услуги
кл. 38 телекомуникации, мобилна и фиксна
телекомуникација и услуги на сателитска,
целуларна и радио комуникации; комуникација
со податоци по пат на радио, телекомуникации
и сателити; пренос, испорака и примање звук,
податоци и слики; давање услуги на пристап
до интернет; телекомуникациски услуги за
одредување локација и следење луѓе и објекти;
следење мобилни телефони по пат на сателитски
сигнали; одредување локации на мобилни
телефони по пат сателитски сигнали; давање
услуги на безжични апликациони протоколи
вклучително и оние што користат сигурносен

Trgovski marki

Glasnik,

комуникационен канал; емитување или пренос на
радио и телевизиска програма; услуги на праќање
пораки, имено, праќање, примање и проследување
на пораки во облик на текст, звук, графички слики
или видеа или комбинации на овие формати;
обезбедување телекомуникациски врски за
компјутески бази на податоци, интернет или други
електронски мрежи; давање пристап до вебстранници со дигитални аудио, видео содржини и
податоци од бази на податоци, интернет или други
електронски мрежи; услуги на телекомуникациски
и комуникациски бази на податоци, вклучително
овозможување  корисникот да преземе дигитална
содржина од мрежа и сервер за лична база на
податоци; услуги на советување, известување и
консултација во врска со претходно наведеното
кл. 41 забава, образование и обука вклучително и
такви услуги овозможени он-лајн преку компјутер,
интернет или друга електронска мрежа;
снабдување со игри; снабдување со он-лајн
електронски публикации; он-лајн публикување
на книги и весници во електронска форма; услуги
на забава преку радио и телевизија вклучувајќи
ги оние услуги кои се овозможени он-лајн преку
компјутер, интернет или некоја друга електронска
мрежа; спортски и културни активности; услуги
на електронска библиотека за снабдување со
елекгронски податоци (вклучително архиви на
податоци) во облик на текст, аудио и/или видео
податоци; снабдување со дигитална музика (не
може да се преземе) преку компјутерска база
на податоци, интернет или други електронски
мрежи; снабдување и управување со електронски
конференции, дебатни групи и простори за
разговори; снабдување и давање под наем време
за пристап до компјутерски бази на податоци,
компјутерски огласни табли, компјутерски мрежи и
интерактивни компјутерски комуникациски мрежи;
снабдување со информации и совети во врска со
сите горенаведени услуги
(210) TM 2009/323

(220) 03/04/2009

		

(442) 30/04/2010
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текст, аудио (звучни) записи, графички прикази
или видеа или комбинации на овие формати;
кодирани картички; „интелигентни картички”,
медиуми за чување информации, податоци,
слики и звук; мобилни и фиксни телефони;
делови и опрема вклучена во класата 9 за сите
горенаведени стоки
кл. 36   тарифни пакети и тарифни опции за
комуникациска стока и услуги во форма на
финансиски услуги и/или финансиски услуги;
услуги давање финансиски информации и совети
во врска со тарифи; услуги на давање информации
и совети во врска со финансии и осигурување;
услуги на финансиско плаќање; услуги на
електронско плаќање; услуги на аутоматизирано
плаќање; услуги на одобрување, валидација и
издавање кредитни картички, „токен” картички,
картички за дополнување и дебитни (платежни)
картички; услуги на осигурување и финансирање
во врска со опрема за комуникација; услуги
на давање гаранција во врска со опрема за
комуникација; обезбедување објекти со услуги
на плаќање, наплати и трансфери на средства,
вклучително и оние објекти што се користат во
комуникациони мрежи; услуги на обезбедување
информации во врска со горенаведените услуги
кл. 38
телекомуникациски услуги; мобилни
телекомуникациски услуги; радио и мобилни
телекомуникациски
услуги;
услуги
на
праќање пораки, имено, праќање, примање и
проследување пораки во облик на текст, звук,
графички слики или видеа или комбинации на
овие формати; снабдување со информации во
врска со горенаведените услуги
(210) TM 2009/336

(220) 08/04/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) Винарска визба ПОВАРДАРИЕ, акционерско
друштво
ул. Индустриска бб Неготино, MK
(540)

(731) Vodafone Group Plc and Vodafone Group Plc
Vodafone House, The Connection, Newbury,
Berkshire RG14 2FN, UK and Vodafone House,
The Connection, Newbury, Berkshire RG14 2FN,
UK
(740) ИНДОВСКА АНЕТА, адвокат Ул.’’ДамеГруев’’   3/
2-11, 1000, Скопје
(540)

VODAFONE PASSPORT
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9  телекомуникациски апарати и инструменти;
апарати и инструменти за комуникација со
податоци; апарати и инструменти за обработка,
пренос, чување, запишување, примање и пристап
до податоци во облик на кодирани податоци,
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(591) златна и сребрена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33  алкохолни пијалаци (освен пиво)

TM 2009/336

106 Glasnik, 17/2, str. 95-185, april 2010 Skopje

(210) TM 2009/337

(220) 08/04/2009

		

(442) 30/04/2010

(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

(731) Винарска визба ПОВАРДАРИЕ, акционерско
друштво
ул. Индустриска бб Неготино, MK

кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво)

(540)

(210) TM 2009/395

(220) 27/04/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) Друштво за маркетинг, консалтинг и трговија
на големо и мало БОТАБ Страшо ДООЕЛ
Скопје
ул. Булевар АВНОЈ бр. 18/3-6 Аеродром Скопје,
MK
(540)

(591) црвена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32  пиво, минерална вода, сода вода и други
безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци
кл. 33  алкохолни пијалаци (освен пиво)
(210) TM 2009/338

(220) 08/04/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) Винарска визба ПОВАРДАРИЕ, Акционерско
друштво
ул. Индустриска бб Неготино, MK

(591) бела, сина, светло кафена и црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со
часовници
(210) TM 2009/418

(220) 05/05/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) Schering-Plough Health Care Products, Inc
3030 Jackson Avenue, Memphis, Tennessee
38151, US

(540)

(740) ПОПОВСКИ  ДРАГАН, адвокат ул. „Маршал Тито”
бр. 10/1-1, 1000, Скопје
(540)

TROPICAL BLEND

(591) златна
(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 33  алкохолни пијалаци (освен пиво)
(210) TM 2009/339

(220) 08/04/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) Винарска визба ПОВАРДАРИЕ, акционерско
друштво
ул. Индустриска бб Неготино, MK
(540)

(510, 511)
кл. 3 средства за белеење 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
мецицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди

(591) црвена и бела
(551) индивидуална

TM 2009/337
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(540)

(731) Друштво за трговија, производство и услуги
ХЕДИС ДООЕЛ Скопје
ул. Перо Наков бр. 60 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје
(540)
(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

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32   пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци
(210) TM 2009/433

(220) 06/05/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) Друштво за трговија, производство и услуги
ХЕДИС ДООЕЛ Скопје
ул. Перо Наков бр. 60 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје

(210) TM 2009/436

(220) 06/05/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) Друштво за трговија, производство и услуги
ХЕДИС ДООЕЛ Скопје
ул. Перо Наков бр. 60 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29   месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, смрзнато, сушени и
варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти,
јајца, млеко и млечни производи, масла и масти
за јадење; супи, супи од зеленчук (состојки за
подготвување супи од зеленчук)

(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, бои за
коса, препарати за боење коса, лосиони за коса,
шампони, препарати за нега на забите
(210) TM 2009/435

(220) 06/05/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) Друштво за трговија, производство и услуги
ХЕДИС ДООЕЛ Скопје

(210) TM 2009/440

(220) 07/05/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) Друштво за трговија и услуги Мое студио
ДООЕЛ Скопје
ул. Ј.Ј. Свештарот бр. 38, 1000 Скопје, MK
(740) АГЕНЕЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
ВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ  

СОПСТ–

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје
(540)

ул. Перо Наков бр. 60 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје
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(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 35 огласување; водење на работење; управу–
вање со работи; комерцијални информации и
советување на потрошувачите; трговски дејности;
кл. 41  образовни услуги; подготвување  настава;
забава; културни активности;
кл. 44 хигиенска нега и нега на убавината на луѓето;
козметички салони; услуги на ароматерапија;
фризерски салони; маникирање; масажа; услуги
на вижазисти (шминкери на лице); тетовирање;
услуги со солариум; услуги со сауна
(210) TM 2009/444

(220) 07/05/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) Индустрија за млеко, млечни производи
и природни сокови акционерско друштво
МЛЕКАРА Битола
ул. Долнооризарски пат бб, Битола, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје
(540)
(591) бела, жолта, светло и темно розова, светло и
темно зелена, светло и темно сина и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29  јогурт/млечни производи
(210) TM 2009/446

(220) 07/05/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) Индустрија за млеко, млечни производи
и природни сокови акционерско друштво
МЛЕКАРА Битола
ул.Долнооризарски пат бб, Битола, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(591) бела, жолта, светло и темно розова, светло и
темно зелена, светло и темно сина, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 јогурт/млечни производи
(210) TM 2009/445

(220) 07/05/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) Индустрија за млеко, млечни производи
и природни сокови акционерско друштво
МЛЕКАРА Битола
ул. Долнооризарски пат бб, Битола, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје

TM 2009/444

(591) бела, светло и темно зелена, светло и темно сина,
жолта портокалова, црвена и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29  јогурт/млечни производи
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(442) 30/04/2010

(731) Индустрија за млеко, млечни производи
и природни сокови акционерско друштво
МЛЕКАРА Битола

17/2,

str. 95-185, april 2010 Skopje

(740) АГЕНЕЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТ–
ВЕНОСТ
АРТПИЦК
ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје
(540)

ул.Долнооризарски пат бб, Битола, MK

ОТО

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје
(540)
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(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 20  мебел
кл. 35 огласување, водење на работење, управу–
вање со работи, трговија, увоз-извоз
кл. 39 транспортни услуги, пакување и скла–
дирање стока
(210) TM 2009/451

(220) 08/05/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) Филиповски Стефан and Филиповски Мартин
бул. Видое Смилевски Бато бр.43/14 Скопје,
MK and бул. Видое Смилевски Бато бр. 43/14
Скопје, MK
(740) ПАНДОРКА   КИМОВА, адвокат ул. ‘’Васил
Главинов” бр .3/1-1, 1000, Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29  павлака/млечни производи
(210) TM 2009/449

(220) 08/05/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) Тони Божиновски and Горн Божиновски
ул. Кукушка, бр. 9, 1000 Скопје, MK and ул.
Кукушка, бр. 9, 1000 Скопје, MK
(740) АГЕНЕЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТ–
ВЕНОСТ
АРТПИЦК
ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје
(540)

(540)

NEXT TIME
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 забава и културни активности
(210) TM 2009/455

(220) 08/05/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) BOSNALIJEK, farmaceutska i hemijska industrija,
dionicko drustvo
Jukiceva 53, 71000 Sarajevo, BA
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  ул. „Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

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

(540)

DIFEN

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 20 мебел
кл. 35   огласување, водење на работење, упра–
вување со работи, трговија, увоз-извоз
кл. 39 транспортни услуги, пакување и скла–
дирање стока
(210) TM 2009/450

(220) 08/05/2009
(442) 30/04/2010

(731) Тони Божиновски and Горн Божиновски
ул. Кукушка, бр. 9, 1000 Скопје, MK and ул.
Кукушка, бр. 9, 1000 Скопје, MK

Trgovski marki

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5   фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за  дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди

TM 2009/455
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(210) TM 2009/456

(220) 11/05/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) Ljupco Stojkoski

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

Gotoborg Str. 12 50765 Koln , DE

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

(740) АГЕНЕЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТ–
ВЕНОСТ
АРТПИЦК
ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр. 39/28, 1000,
Скопје
(540)

IBANEZ
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 15  музички инструменти
кл. 35 огласување, водење на работење, упра–
вување со работи, трговија на големо и мало
со музички инструменти, увоз-извоз на музички
инструменти
(210) TM 2009/457

(220) 12/05/2009

		

(442) 30/04/2010

(210) TM 2009/459

(220) 12/05/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) Друштво за информатика и телекомуникации
МОБИКО ДООЕЛ Скопје
бул. Партизански одреди бр. 101/1-3 1000
Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(731) Wm WRIGLEY Jr. Company and Wm.WRIGLEY
Jr.Company
410 North Michigan Avenue Chicago, Illinois
60611, US and 410 North Michigan Avenue,
Chicago, IL 60611,, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ
И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТ–
ВЕНОСТ СКОПЈЕ  
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје
(540)

CRAZY SOURS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кондиторски производи , имено гума за
џвакање, гума за џвакање од која се прават
балончиња, слатки и пеперминт бонбони
(210) TM 2009/458

(220) 12/05/2009

		

(442) 30/04/2010

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

TM 2009/456

ул.

‘’Ленинова’’

(591) сина, жолта, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 целуларни или мобилни телефони; кар–
тички за меморија и стикови за целуларни или
мобилни телефони; картички за персомален
компјутер кои овозможуваат компјутери и лап топ
да имаат безжичен приод и да комуницираат со
е-меил преку интернет, компјутерски софтвер за
целуларни или мобилни телефони; аксесоари
за целуларни или мобилни телефони за рачно
управување и опрема за употреба на телефонот
без раце; аксесоари за целуларни или мобилни
телефони за полнење, батерии, кутии, покривки,
држачи, држачи за на маса и кабли; компјутери,
драјвови за компјутери, лап топ компјутери,
монитори (комјутерски хардвер), процесори
(централни процесорски единици), компјутерски
програми, компјутерски софтвер
кл. 35  продажба на големо и мало
кл. 37   кломпјутерски хардвер (инсталација,
одржување и поправка на компјутерски хардвер),
инсталирање  телефони и телефонски централи и
нивна поправка и одржување, сервис и продажба
на мобилни телефоии
кл. 38  телекомуникации
кл. 42   проектирање и развој ма компјутерски
хардвер и софтвер, консултации во областа
на компјутерскиот хардвер, консултации за
компјутерски софтвер, дизајн на компјутерски
софтвер, инсталација на компјутерски софтвер,
одржување на компјутерски софтвер, преземање
на компјутерски софтвер

Trgovski marki

Glasnik,

(210) TM 2009/460

(220) 12/05/2009

		

(442) 30/04/2010

Canons Court 22 Victoria Street, Hamilton, BM

(540)

ARAMEX
(551) индивидуална

кл. 35   дејности (професионални консултации),
демонстрација
на
производи,
документи
(умножување на документи), истражување на
дејностите, изложби, изнајмување рекламен
простор, изнајмување рекламен материјал, јавно
мислење (испитување на јавното мислење),
објавување на рекламни текстови, обработка
на
текстови,
огласување
(рекламирање),
организирање изложби во комерцијални и
рекламни цели, пазар (проучување на пазарот),
пазар (побарувачка на пазарот), плакатирање
(огласување), пропагандни дејности, проучување
на пазарот (маркетинг), рекламирање по пат
на радио, рекламирање по пат на телевизија,
рекламна документација (уредување рекламна
документација, рекламна хроника, рекламни
агенции, рекламни огласи, ширење рекламен
материјал
(трактати,
проспекти,
печатени
примероци)

(510, 511)
кл. 35  деловни услуги поврзани со логистика при
транспорт и испорака на стоки; компјутеризирано
следење, изнаоѓање и ракување со документи,
пакети и товари при транспорт; управување со
логистика; интегрирано следење и управување
со трговски транскации; рекламни услуги; услуги
на деловен менаџмент; услуги на деловна
администрација;
услуги
на
канцелариско
работење; услуги на помош при управување;
консултативни услуги при управување; управување
со складишта; обработка на документација за
увоз и извоз, услуги на директен маркетинг и
каталози за нарачка по пошта, вклучително но не
задолжително, работа со каталози за изложбени
салони и услуги при купување по пат на интернет
и телевизија

(220) 12/05/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) Друштво за продукција, маркетинг, трговија и
услуги РЕПУБЛИКА ДООЕЛ Скопје
ул.”Партизански
Скопје, MK

одреди”

бр.4/3-10,

111

кл. 16   весници, албуми, бележници, печатени
изданија, печатарски производи, брошури,
графички прикази, графички слики, графички
цртежи, етикети, знаменца, календари, каталози,
обвивки (хартиени производи), обрасци, кутии
(за хартиени производи), листови (хартиени
производи),
моливи,
обучување
(опрема
за обучување), папки за документи, папки
(канцелариски прибор), плакати (постери),
проспекти, публикации, разгледници, фотографии,
известување, книги, нотеси за вметнување,
нацрти, ознаки (натписи) од хартија, прирачници

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

(210) TM 2009/461

str. 95-185, april 2010 Skopje

(510, 511)

(731) Aramex International Ltd.

кл. 39   услуги за брза достава на домашни и
меѓународни пратки; услуги за испраќање товар и
сите услуги вклучени во оваа класа, вклучително
испраќање пратки по воздух и вода, утврдување,
складирање, царинење и услуги при разделување
на товар; услуги на директен маркетинг и
каталози за нарачка по пошта, вклучувајќи но
не задолжително на работа со каталози на
изложбени салони и услуги при купување по пат
на интернет и телевизија; услуги за транспорт по
земја; организационо управување; складирање,
управување со складишта (WMS) и управување
со продажба, купување и плаќања (inventiry
management)

17/2,

кл. 38   електронска пошта, организирање и
емитување телевизиски програми, кабелска
телевизија, емитување на интернет, комуникација
по пат на сметачки терминали, новинарски
агенции, подвижна радио телефонија, пораки
(пренос на пораки), радиофонски емисии,
телевизиски емисии, упатства за телекомуникации
(210) TM 2009/463

(220) 13/05/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) Друштво за промет транспорт шпедиција и
услуги УНИ СТИЛ КОМПАНИ Исмаил дооел
увоз-извоз Скопје
Качанички пат бб Визбегово Скопје, MK
(540)

1000

(740) Снежана Савиќ Димовска, адвокат  
ул. Митрополит Теодисиј Гологанов, бр.59/1-6 кат,
1000 Скопје, 1000
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)

РЕПУБЛИКА
(551) индивидуална

Trgovski marki

(591) бела и сина

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзеврирано, сушено и варено
овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца,
млеко и млечни производи, масла за јадење и
масти

TM 2009/463
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кл. 30 кафе, чај, како, шеќер, ориз, брашно и
призводи од жито, леб, сладолед, мед, меласа,
квасец, прашок за печење, сол, сенф, оцет, сосови
(како мирудии), мирудии, мраз

(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзеврирано,
сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови,
компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла
за јадење и масти

кл. 39  транспортни услуги, пакување и скалди–
рање стока, организирање патувања
(210) TM 2009/464

(220) 13/05/2009

		

(442) 30/04/2010

кл. 30 кафе, чај, како, шеќер, ориз, брашно и
призводи од жито, леб,
сладолед, мед, меласа, квасец, прашок за
печење, сол, сенф, оцет, сосови (како мирудии),
мирудии, мраз

(731) Друштво за промет транспорт шпедиција и
услуги УНИ СТИЛ КОМПАНИ Исмаил дооел
увоз-извоз Скопје

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

Качанички пат бб Визбегово Скопје, MK
(540)

(210) TM 2009/466

(220) 13/05/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) ВЛАТКО ГЕОРГИЕВ
бул.”Јане Сандански” 86/4-23, 1000 Скопје, MK
(540)

INFUSE
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) зелена и бела

кл. 9   магнетски носачи на податоци, дискови за
снимање

(551) индивидуална
(510, 511)

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

кл. 29   месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзеврирано,
сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови,
компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла
за јадење и масти
кл. 30   кафе, чај, како, шеќер, ориз, брашно и
призводи од жито, леб,
сладолед, мед, меласа, квасец, прашок за
печење, сол, сенф, оцет, сосови (како мирудии),
мирудии, мраз

(210) TM 2009/467

(220) 13/05/2009

		

(442) 30/04/2010

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

ул.

‘’Ленинова’’

(540)

кл.  39 транспортни услуги, пакување и скалди–
рање стока, организирање патувања
(210) TM 2009/465

(220) 13/05/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) Друштво за промет транспорт шпедиција и
услуги УНИ СТИЛ КОМПАНИ Исмаил дооел
увоз-извоз Скопје
Качанички пат бб Визбегово Скопје, MK
(540)

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

(591) розева, лила, бела и црна
(551) индивидуална

TM 2007/464

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,

17/2,

str. 95-185, april 2010 Skopje
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(210) TM 2009/468

(220) 13/05/2009

(210) TM 2009/470

(220) 14/05/2009

		

(442) 30/04/2010

		

(442) 30/04/2010

(731) Друштво за производство, промет, услуги и
посредништво ЕМИ МЕДИА ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје
ул. Народен фронт бр.23/5-2, 1000 Скопје, MK
(740) АГЕНЕЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕ–
НОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ  
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје

(731) Високообразовна
установа
ЊУЈОРК
УНИВЕРЗИТЕТ СКОПЈЕ ЗА АМЕРИКАНСКИ И
ЕВРОПСКИ СТУДИИ
Сарај бб, 1066 Скопје, MK
(740) ПАНДОРКА   КИМОВА, адвокат   ул. ‘’Васил
Главинов” бр .3/1-1, 1000, Скопје
(540)

(540)

(551) индивидуална

(591) сина, сива, бела, црна и жолта

(510, 511)

(551) индивидуална

кл. 35 огласување; водење на работење; упра–
вување со работи; канцелариски работи; трговија;
трговија на големо и мало со компјутери и
компјутерска галантерија; увоз-извоз

(510, 511)
кл. 16 хартија, картон и производите од нив
што не се опфатени во другите класи, печатени
работи, книговезнички материјал; материјали за
обука и настава (освен апарати)

кл. 42 проектирање и развој на компјутерски
хардер и софтвер
(210) TM 2009/469

(220) 13/05/2009

		

(442) 30/04/2010

кл. 41   образовни услуги; подготвување настава;
забава; спортски и културни активности
кл. 42  научни и технолошки услуги , истражувања
и планирање кои се однесуваат на истите,
услуги за индустриски анализи и истражувања;
проектирање и развој на компјутерски хардвер и
софтвер

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
ЈУГОДИСК ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
ул. Никола Тримпаре бр. 61, локал 2 1000
Скопје, MK
(740) АГЕНЕЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕ–
НОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ  
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје
(540)

(210) TM 2009/471

(220) 14/05/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) Reckitt Benckiser N.V.
Siriusdreef 14, 2132 WT, Hoofddorp, NL
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  ул.”Орце Николов”
155б, 1000, Скопје
(540)

QUANTO ESSENTIALS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35   огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи;
трговија; трговија на големо и мало со компјутери
и компјутерска галантерија; увоз-извоз
кл. 42   проектирање и развој на компјутерски
хардер и софтвер

Trgovski marki

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3   препарати за белење и други субстанции
за перење; препрати за перење; препрати за
перење за суви чистачи; полирачки препарати
за кујна и средства од стакло; чистачки, рибачки
и абразивни препарати; средсва за чистење
теписи; шампони; детергенти; сапуни за перење;
препарати за домаќинска употреба без калциум
и без вар; смекнувачи на ткаенини, адитиви
за перење; препарати за отстранување дамки,
сите наведени стоки со или без дезинфекциски
елемент

TM 2009/471
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(210) TM 2009/477

(220) 14/05/2009

(591) бела и црвена

		

(442) 30/04/2010

(551) индивидуална

(731) Bristol-Myers Squibb Company,
corporation

a Delaware

(510, 511)
кл. 35 услуги при продажба на големо и мало
со текстил, текстилни производи, рекламни
материјали, производи од хартија, брендирање,
дизајн, реклами, ИД картички, беџови, значки,
хартиени кеси, флаери, постери, налепници,
плексигласи, чадори, ароматизери, банери,
фолија, книжарски материјали, производи од гума

345 Park Avenue, New York, New York 10154, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
бр.15а-13, 1000, Скопје

ул.

‘’Ленинова’’

(540)

(210) TM 2009/480

(220) 14/05/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) ПОПЕ КОМПАНИ ДОО Скопје
бул. Јане Сандански 11/4-9 Скопје, MK

(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 5  фармацевтски препарати за човечка упот–
реба
(210) TM 2009/478

(220) 14/05/2009

(591) црвена и црна

		

(442) 30/04/2010

(551) индивидуална

(731) ПОПЕ КОМПАНИ ДОО Скопје

(510, 511)

бул. Јане Сандански 11/4-9 Скопје, MK

кл. 16 производи од хартија, картон и производи
што не се опфатени со другите класи, печатени
работи, канцелариски материјал

(540)

кл. 24 производи од текстил што не се опфатени
во другите класи
кл. 35   услуги при продажба на големо и мало
со текстил, текстилни производи, рекламни
материјали, брендирање, дизајн, реклами
ИД картички, беџови, значки, хартиени кеси,
летоци, постери, налепници, плексиглас, чадори,
ароматизери, банери, фолија

(591) црвена и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16  производи од хартија, картон и производи
што не се опфатени со другите класи, печатени
работи, канцелариски материјал
кл. 24  производи од текстил што не се опфатени
во другите класи
кл. 35 услуги при продажба на големо и мало
со текстил, текстилни производи, рекламни
материјали, брендирање, дизајн, реклами
ИД картички, беџови, значки, хартиени кеси,
летоци, постери, налепници, плексиглас, чадори,
ароматизери, банери, фолија
(210) TM 2009/479

(220) 14/05/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) ПОПЕ КОМПАНИ ДОО Скопје
бул. Јане Сандански 11/4-9 Скопје, MK
(540)

(210) TM 2009/489

(220) 20/05/2009
(442) 30/04/2010

(731) BASF SE
Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am Rhein,
DE
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  ул.”Орце Николов”
155б, 1000, Скопје
(540)

КАБРИО
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5   препарати за уништување и борба против
штетници, фунгициди, хербициди, пестициди
(210) TM 2009/490

(220) 20/05/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) БЛАГОЈА НИКОЛОВСКИ
ул. Скупи 6/31 1000 Скопје , MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
бр.15а-13, 1000, Скопје

TM 2009/477
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услуги за обезбедување згради; безбедносни
услуги во врска со компјутеризирани податоци:
услуги за заштита на лица (bodyguard)
(210) TM 2009/512

(220) 26/05/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) Стојанче Величковски
Конопница 101 1330 Крива Паланка, MK
(540)

(591) бела, темно сина и темно жолта (старо злато)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35   огласување; водење на работење; упра–
вување со работи;   канцелариски работи; особено  
малопродажба и   големопродажба на: техничка
опрема за обезбедување, камери, аларми,
сензори, ПП системи, алармни системи
кл. 37   градежни конструкции; поправки; инста–
лациски услуги; особено информациски услуги
поврзани со инсталација сигурносни системи и
одржување на сигурносни системи; инсталација
на пасивни безбедносни инсталации, резидентни
безбедносни апарати, сигурносни системи; брави
(поправка на сигурносни брави); одржување и
сервисирање на сигурносни аларми и сигурносни
картички; подигнување на безбедносни огради
кл. 39  транспортни услуги; пакување и складирање
стока; организирање патувања; особено услуги
за складирање стока во посебно обезбедени
магацини и транспорт на истата; транспорт на
вредности во безбедносни возила

(591) портокалова, црно, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35   oгласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи
кл. 41
oбразовни услуги, подготвување на
настава, забава, спортски и културни активности

кл. 41 образовни услуги; подготвување настава;
забава; спортски  и културни активности; особено
обука на персонал за да се   обезбеди максимална
безбедносна заштита
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; особено безбедносни
услуги; контрола на пристап за безбедносни цели;
советодавни услуги поврзани со безбедност,
безбедност на деловни спогодби, безбедност
на домаќинство, безбедност на деловен имот;
консултации во врска со безбедност и со
обезбедување на безбедноста; надгледување
провални и безбедносми аларми, алармни
системи,
безбедносни
алармни
системи,
безбедносни контролни апарати и безбедносни
системи; професионални консултации поврзани
со безбедност; услуги во врска со обезбедување
јавни настани; изнајмување безбедносни апарати
и апарати за присмотра; безбедносни агенциски
услуги дадени на корпорации; безбедносно
проценување на ризик а особено поврзано со
внимавање на лица и имоти, заштита на лица
и имоти, чување лица и имоти, безбедност на
лица и имоти; безбедносни услуги во врска со
внимавање, заштита, чување и обезбедување;
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кл. 45 лични и општествени услуги што ги даваат
трети лица за задоволување на потребите на
поединците
(210) TM 2009/515

(220) 26/05/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC.,
680 North Lake Shore Drive, Chicago, Illinois
60611, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  ул. „Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
(540)

HMH
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 списанија; месечни списанија; фотографски
и печатени работи; печатени работи; печатени
публикации; часописи; периодични изданија;
печатени периодични изданија; весници; книги;
куповни картички; прирачници наснимени на
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ЦД РОМ; печатени компјутерски програми;
разгледници;
фотографии;
фотографски
производи; карти за играње; нотни тетратки;
музика отпечатена во нотни тетратки или нотни
книги; музика во печатена форма; честитки;
картички за свечени покани (vow cards);
налепници-ознаки;
пластични
налепнициознаки; пластични налепници, налепници за
нанесување слики врз некоја подлога; налепници
за нанесување слики со притискање направени
од синтетика; ќеси за отпад; ќеси за смет; ќеси
за отпад и смет направени од хартија или од
пластика; канцелариски материјал; артикли на
канцелариски материјал; адресари и телефонски
именици; тетратки; списанија, фолии; календари;
роковници; комплети со меморандуми; дневници;
пликоа; предмети од хартија за канцелариска
употреба; подлоги за подредување и броење пари;
немагнетни картички за идентификација; прибор
кој се поставува на работна маса; алатки за цртање
и пишување; секакви материјали и инструменти
за пишување (моливи, технички моливи, хемиски
пенкала, пенкала); кутии за моливи; инструменти
за пишување; притиснувачи за хартија; комплети
и прибор кои се поставуваат на работна маса
(метални инструменти за пишување, отворачи
за писма, притиснувачи за хартија, држачи за
моливи и кожни подлошки за работна маса);
пенкала, хемиски пенкала и друг прибор, апарати,
уреди и предмети за пишување; пенкала од
неблагороден метал; комплети од неблагороден
метал кои се поставуваат на работна маса;
канцелариски предмети вклучително и прибор кој
се поставува на работна маса, од неблагороден
метал; хартиени крпчиња; хартиени предмети
кои спаѓаат во класа 16; подлошки за чаши за
пиво; подлошки за коктели од хартија или картон;
крпчиња за коктели; премази за валутни банкноти;
рекламен материјал за управување и закупување
угостителски и слични објекти, канцеларии  
резервации за хотели и спортски настани, фирми
за рекламирање, агенции и студија за звучно
снимање; рекламен материјал за управување,
изнајмување и закупување хотели, ресторани и
кафулиња и слични дејности, агенции   хотелски  
резервации за спортски настани, рекламни фирми,
агенции кои нудат изведба, модели и манекени
и за студија за звучно снимање; материјал за
маркетинг; производи од хартија; материјали за
уметници и скулптори; хартија; картон и производи
направени од овие материјали, кои не спаѓаат
во други класи; книговезен материјал; лепила за
канцелариски или домашни потреби; материјали
за уметници; четкички за сликање; машини за
пишување и канцелариски реквизити (освен
мебел), упатствен и наставен материјал (освен
апарати); пластични материјали за пакување
(коишто не спаѓаат во другите класи); печатарски
букви; печатарски подлоги; вклучително и
неелектрични канцелариски машини (кои спаѓаат
во оваа класа); упатствен материјал кој се состои
од печатени материјали или во вид на игри;
производи од хартија или картон; ќеси и торби
направени од синтетички материјали; носачи на
звук   на база на хартија, производи од хартија

TM 2009/515

и картон; канцелариски реквизити; печатарски
производи, знаци, букви, печатарски подлоги
и предмети кои имаат уметничка вредност;
притиснувачи за хартија, отворачи за писма,
инструменти за пишување, при што сите овие
производи се направени од нескапоцени метали и
нивни легури; подлошки за ситни пари; корици за
книги; кутии за прибор за пишување; папки кои се
затвораат со помош на механизам за затворање
во вид на прстен (т.н. прстенести врски); џебни
секретарки
кл. 34  пепелници; тутун за џвакање; тутун, пури,
кутии за пури; табакери (доза за пури); режачи
за пури; држачи за пури (муштикла); запалки за
пури; запалки за луле; пакувања за цигари (доза
за цигари); табакери за цигари; држачи за цигари
(муштикла); запалки за цигари; хартија за цигари;
цигари; држач за пакување за цигари и за запалка;
држачи за пури; држачи за цигари; контејнери
за одржување на влагата на цигарите; кутии за
ќибритни стапчиња; ќибритни стапчиња; држачи
за ќибрити; бездимен тутун; лулиња за пушење,
прибор за пушачи; лулиња за тутун; прибор за
лулиња; стативи за лулиња; ќеси за тутун; лулиња
за тутун; контејнери за тутун; туби за пакување
на пури „Etui/Tube”; контејнери за одржување на
влагата пурите; навлажнувачи за пури; контејнери
за одржување на влагата на пурите кои се
поставуваат на маса; контејнери за одржување
на влагата на пурите во услови на патување;
режачи за пури; направи за пробивање   пури;
ножички за пури; запалки на плин; апсорпциона
хартија за лулиња за тутун; филтри за цигари;
држачи за запалки за цигари; држачи за запалки
за пури; држачи за пури и за запалки; туби за
цигари; хартија за цигари; машини за виткање
цигари; хартија за виткање цигари; мали цигари;
штипки за прикачување на запалките за цигари и
за пури, за објекти; прибор за полирање; прибор
за чистење лулиња; урни за пушење; филтри за
тутун; тегли за тутун; замена за тутун; лимени
кутии за тутун
кл. 41
образование, обезбедување обука,
забава, имено организирање и реализација на
концерти; организирање и реализација на забави
(прослави) во ноќни клубови; организирање и
реализација на забавни настани во ноќни клубови;
организирање и реализација на специјални
настани; организирање резервации на билети за
шоу претстави и други забавни настани; услуги
за аудио и видео наснимување; резервирање на
сали за забава; кабареа; реализација на програми
за кабелска телевизија; казина; услуги за фоајеа
(сали) за пушачи; кинематографски студија; кино
театри; реализација и обезбедување објекти
за специјални настани од видот на натпревари
и турнири во разни игри карактеристични за
казино; реализација на забавни изложби; услуги
за објавување по пат на дигитално видео, аудио
и мултимедиски средства; давање насоки за
изработка на радио или телевизиски програми;
дистрибуција на кино-филмови; дистрибуција
на радио програми за други; дистрибуција на
телевизиски програми преку системи на кабелска
телевизија; забава од областа на телевизиски
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Glasnik,

програми во живо; забава од областа на визуелна
и аудио изведба, како и музички, вариететсли,
новински и хумористични шоу претстави;
информации за забава; услуги за забава,
имено, обезбедување на „онлајн” компјутерски
игри; услуги за забава, имено, реализирање на
забави; услуги за забава, имено, обезбедување
на музички изведби, музички видео содржини,
соодветни филмски клипови, фотографии и
други мултимедиски материјали соодветни за
прикажување преку веб сајтови; услуги за забава,
имено, обезбедување  „он лајн” ревии; услуги за
забава, имено, обезбедување на фотографски,
аудио, видео и прозни презентации соодветни за
прикажување преку веб сајтови; услуги за забава,
имено, звуци за дојава, претходно наснимена
музика, видео и графички содржини кои не може
да се преземат од мрежа, а кои се презентираат со
помош на уреди за мрбилна комуникација преку
глобална компјутерска мрежа и безжични мрежи;
услуги за забава од областа на телевизиски
програми засновани на шоу претстави во живо;
услуги за забава, имено, емитување преку уред
- лично помагало; услуги за забава, имено,
емитување преку веб сајтови; услуги за забава од
областа на хумористични шоу претстави; филмска
продукција; услуги за коцкање; публикација на
часописи; продукција на кино-филмови; услуги
за забава со помош на мултимедиски средства,
од областа на наснимување, производство
и постпродукциски услуги во областа на
музиката, видео содржините и филмот; ноќни
клубови; електронска „он лајн” публикација
на книги и билтени; „он лајн” публикација на
часописи; управување со работата на дискотеки;
организирање на турнири во голф; организирање
на спортски натпревари; организирање на настани
од областа на танцувањето; организирање на
шоу претстави од областа на модата; услуги
за фотографија; производство и дистрибуција
на телевизиски шоу претстави и филмови;
производство и дистрибуција на радио програми;
производство на програми за кабелска телевизија;
производство на ДВД, видео ленти и телевизиски
програми; производство на звучни и музички
видео снимки; обезбедување на простории за
билијард; обезбедување на објекти за казино;
обезбедување сали.за танцување; обезбедување
на објекти за голф; обезбедување упатства со
информации за покер; обезбедување на игри со
карти „он лајн”; обезбедување на игри на покер
„он лајн”; обезбедување  „он лајн” публикација од
областа на забавата; обезбедување на салони за
„pachinko”; обезбедување на базени за капење;
обезбедување  услуги за „theme park” (забавен парк
со одредени содржини за забава); обезбедување
на филмови и телевизиски програми кои не може
да се преземат од мрежа, преку услуги за „видео
по избор”; публикација на часописи; публикација
на книги, ревии; публикација на електронски
часописи; изработка на радио програми;
телевизиска продуќција; изработка на телевизиски
програми; распоред на телевизиските проѓрами;
продукција на телевизиски шоу програми, како и
програми за спортски и културни настани
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(210) TM 2009/516

(220) 26/05/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC.,
680 North Lake Shore Drive, Chicago, Illinois
60611, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  ул. „Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
(540)

HUGH M. HEFNER
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 списанија; месечни списанија; фотографски
и печатени работи; печатени работи; печатени
публикации; часописи; периодични изданија;
печатени периодични изданија; весници; книги;
куповни картички; прирачници наснимени на
ЦД РОМ; печатени компјутерски програми;
разгледници;
фотографии;
фотографски
производи; карти за играње; нотни тетратки;
музика отпечатена во нотни тетратки или нотни
книги; музика во печатена форма; честитки;
картички за свечени покани (vow cards);
налепници-ознаки;
пластични
налепнициознаки; пластични налепници, налепници за
нанесување слики врз некоја подлога; налепници
за нанесување слики со притискање направени
од синтетика; ќеси за отпад; ќеси за смет; ќеси
за отпад и смет направени од хартија или од
пластика; канцелариски материјал; артикли на
канцелариски материјал; адресари и телефонски
именици; тетратки; списанија, фолии; календари;
роковници; комплети со меморандуми; дневници;
пликоа; предмети од хартија за канцелариска
употреба; подлоги за подредување и броење пари;
немагнетни картички за идентификација; прибор
кој се поставува на работна маса; алатки за цртање
и пишување; секакви материјали и инструменти
за пишување (моливи, технички моливи, хемиски
пенкала, пенкала); кутии за моливи; инструменти
за пишување; притиснувачи за хартија; комплети
и прибор кои се поставуваат на работна маса
(метални инструменти за пишување, отворачи
за писма, притиснувачи за хартија, држачи за
моливи и кожни подлошки за работна маса);
пенкала, хемиски пенкала и друг прибор, апарати,
уреди и предмети за пишување; пенкала од
неблагороден метал; комплети од неблагороден
метал кои се поставуваат на работна маса;
канцелариски предмети вклучително и прибор кој
се поставува на работна маса, од неблагороден
метал; хартиени крпчиња; хартиени предмети
кои спаѓаат во класа 16; подлошки за чаши за
пиво; подлошки за коктели од хартија или картон;
крпчиња за коктели; премази за валутни банкноти;
рекламен материјал за управување и закупување
угостителски и слични објекти, канцеларии  
резервации за хотели и спортски настани, фирми
за рекламирање, агенции и студија за звучно
снимање; рекламен материјал за управување,
изнајмување и закупување хотели, ресторани и
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кафулиња и слични дејности, агенции   хотелски  
резервации за спортски настани, рекламни фирми,
агенции кои нудат изведба, модели и манекени
и за студија за звучно снимање; материјал за
маркетинг; производи од хартија; материјали за
уметници и скулптори; хартија; картон и производи
направени од овие материјали, кои не спаѓаат во
други класи; книговезен материјал; лепила за
канцелариски или домашни потреби; материјали
за уметници; четкички за сликање; машини за
пишување и канцелариски реквизити (освен
мебел), упатствен и наставен материјал (освен
апарати); пластични материјали за пакување
(коишто не спаѓаат во другите класи); печатарски
букви; печатарски подлоги; вклучително и
неелектрични канцелариски машини (кои спаѓаат
во оваа класа); упатствен материјал кој се состои
од печатени материјали или во вид на игри;
производи од хартија или картон; ќеси и торби
направени од синтетички материјали; носачи на
звук   на база на хартија, производи од хартија
и картон; канцелариски реквизити; печатарски
производи, знаци, букви, печатарски подлоги
и предмети кои имаат уметничка вредност;
притиснувачи за хартија, отворачи за писма,
инструменти за пишување, при што сите овие
производи се направени од нескапоцени метали и
нивни легури; подлошки за ситни пари; корици за
книги; кутии за прибор за пишување; папки кои се
затвораат со помош на механизам за затворање
во вид на прстен (т.н. прстенести врски); џебни
секретарки
кл. 34  пепелници; тутун за џвакање; тутун, пури,
кутии за пури; табакери (доза за пури); режачи
за пури; држачи за пури (муштикла); запалки за
пури; запалки за луле; пакувања за цигари (доза
за цигари); табакери за цигари; држачи за цигари
(муштикла); запалки за цигари; хартија за цигари;
цигари; држач за пакување за цигари и за запалка;
држачи за пури; држачи за цигари; контејнери
за одржување на влагата на цигарите; кутии за
ќибритни стапчиња; ќибритни стапчиња; држачи
за ќибрити; бездимен тутун; лулиња за пушење,
прибор за пушачи; лулиња за тутун; прибор за
лулиња; стативи за лулиња; ќеси за тутун; лулиња
за тутун; контејнери за тутун; туби за пакување
на пури „Etui/Tube”; контејнери за одржување на
влагата пурите; навлажнувачи за пури; контејнери
за одржување на влагата на пурите кои се
поставуваат на маса; контејнери за одржување
на влагата на пурите во услови на патување;
режачи за пури; направи за пробивање   пури;
ножички за пури; запалки на плин; апсорпциона
хартија за лулиња за тутун; филтри за цигари;
држачи за запалки за цигари; држачи за запалки
за пури; држачи за пури и за запалки; туби за
цигари; хартија за цигари; машини за виткање
цигари; хартија за виткање цигари; мали цигари;
штипки за прикачување на запалките за цигари и
за пури, за објекти; прибор за полирање; прибор
за чистење лулиња; урни за пушење; филтри за
тутун; тегли за тутун; замена за тутун; лимени
кутии за тутун
кл. 41
образование, обезбедување обука,
забава, имено организирање и реализација на

TM 2009/516

концерти; организирање и реализација на забави
(прослави) во ноќни клубови; организирање и
реализација на забавни настани во ноќни клубови;
организирање и реализација на специјални
настани; организирање резервации на билети за
шоу претстави и други забавни настани; услуги
за аудио и видео наснимување; резервирање на
сали за забава; кабареа; реализација на програми
за кабелска телевизија; казина; услуги за фоајеа
(сали) за пушачи; кинематографски студија; кино
театри; реализација и обезбедување објекти
за специјални настани од видот на натпревари
и турнири во разни игри карактеристични за
казино; реализација на забавни изложби; услуги
за објавување по пат на дигитално видео, аудио
и мултимедиски средства; давање насоки за
изработка на радио или телевизиски програми;
дистрибуција на кино-филмови; дистрибуција
на радио програми за други; дистрибуција на
телевизиски програми преку системи на кабелска
телевизија; забава од областа на телевизиски
програми во живо; забава од областа на визуелна
и аудио изведба, како и музички, вариететсли,
новински и хумористични шоу претстави;
информации за забава; услуги за забава,
имено, обезбедување на „онлајн” компјутерски
игри; услуги за забава, имено, реализирање на
забави; услуги за забава, имено, обезбедување
на музички изведби, музички видео содржини,
соодветни филмски клипови, фотографии и
други мултимедиски материјали соодветни за
прикажување преку веб сајтови; услуги за забава,
имено, обезбедување  „он лајн” ревии; услуги за
забава, имено, обезбедување на фотографски,
аудио, видео и прозни презентации соодветни за
прикажување преку веб сајтови; услуги за забава,
имено, звуци за дојава, претходно наснимена
музика, видео и графички содржини кои не може
да се преземат од мрежа, а кои се презентираат со
помош на уреди за мрбилна комуникација преку
глобална компјутерска мрежа и безжични мрежи;
услуги за забава од областа на телевизиски
програми засновани на шоу претстави во живо;
услуги за забава, имено, емитување преку уред
- лично помагало; услуги за забава, имено,
емитување преку веб сајтови; услуги за забава од
областа на хумористични шоу претстави; филмска
продукција; услуги за коцкање; публикација на
часописи; продукција на кино-филмови; услуги
за забава со помош на мултимедиски средства,
од областа на наснимување, производство
и постпродукциски услуги во областа на
музиката, видео содржините и филмот; ноќни
клубови; електронска „он лајн” публикација
на книги и билтени; „он лајн” публикација на
часописи; управување со работата на дискотеки;
организирање на турнири во голф; организирање
на спортски натпревари; организирање на настани
од областа на танцувањето; организирање на
шоу претстави од областа на модата; услуги
за фотографија; производство и дистрибуција
на телевизиски шоу претстави и филмови;
производство и дистрибуција на радио програми;
производство на програми за кабелска телевизија;
производство на ДВД, видео ленти и телевизиски
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програми; производство на звучни и музички
видео снимки; обезбедување на простории за
билијард; обезбедување на објекти за казино;
обезбедување сали.за танцување; обезбедување
на објекти за голф; обезбедување упатства со
информации за покер; обезбедување на игри со
карти „он лајн”; обезбедување на игри на покер
„он лајн”; обезбедување  „он лајн” публикација од
областа на забавата; обезбедување на салони за
„pachinko”; обезбедување на базени за капење;
обезбедување  услуги за „theme park” (забавен парк
со одредени содржини за забава); обезбедување
на филмови и телевизиски програми кои не може
да се преземат од мрежа, преку услуги за „видео
по избор”; публикација на часописи; публикација
на книги, ревии; публикација на електронски
часописи; изработка на радио програми;
телевизиска продуќција; изработка на телевизиски
програми; распоред на телевизиските проѓрами;
продукција на телевизиски шоу програми, како и
програми за спортски и културни настани
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(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи
(210) TM 2009/519

(220) 26/05/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) JADRAN - Galenski Laboratorij d.d.
Pulac b.b. Rijeka 51000, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје
(540)

LARONA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5  фармацевтски производи
(210) TM 2009/520

(220) 26/05/2009
(442) 30/04/2010

(210) TM 2009/517

(220) 26/05/2009

		

		

(442) 30/04/2010

(731) JADRAN - Galenski Laboratorij d.d.

(731) OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD. and
OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD
2-9, Kanda-Tsukasacho Chiyoda-ku, Tokyo 1018535, JP and 2-9, Kanda-Tsukasamachi, Chiyodaku, Tokyo, JP

Pulac b.b. Rijeka 51000, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ  Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)
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VALORA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5  фармацевтски производи
(210) TM 2009/521

(220) 26/05/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) Индустрија за млеко, млечни производи
и природни сокови акционерско друштво
МЛЕКАРА Битола
ул.Долнооризарски пат бб, Битола, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје

(591) црна, бела и сива
(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 5  фармацевтски препарати
(210) TM 2009/518

(220) 26/05/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) JADRAN - Galenski Laboratorij d.d.
Pulac b.b. Rijeka 51000, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје
(540)

SONALIA
(551) индивидуална

Trgovski marki
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(591) бела, жолта, црвена, светло и темно сина

(591) сина, бела и црна

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 29  млеко

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

(210) TM 2009/522

(220) 26/05/2009

		

(442) 30/04/2010

кл. 39 патувања (организирање на патувања);
резервирање места за патувања; автобуски
превоз; превоз со автомобили; изнајмување
возила; превезување патници; резервации;
разгледување на културни знаменитости и
обиколки [туризам]

(731) KIA MOTORS CORPORATION
231 Yangjae-dong, Seocho-gu, Seoul 137-938, KR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје
(540)

ЕCO DYNAMICS
(551) индивидуална

(210) TM 2009/527

(220) 27/05/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) Друштво за производство, промет на големо и
мало, угостителство и услуги ДАР МИР ДООЕЛ
Скопје
ул.Тиранска бр.9, 1000 Скопје, MK

(510, 511)
кл. 12  патнички автомобили, камиони, автобуси,
минибуси, комбиња,   мини комбиња, омнибуси,
превозни средства на четири тркала, возила со
две тркала
(210) TM 2009/523

(220) 26/05/2009

		

(442) 30/04/2010

(740) АГЕНЕЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕ–
НОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје
(540)

(731) BALKANPHARMA DUPNITSA AD
3 Samokovsko Chaussee Str., 2600 Dupnitsa, BG
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(591) црна, црвена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35   огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски

ZIVOT BEZ BOLKA!

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

(551) индивидуална

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци;
привремено сместување

(510, 511)
кл. 5  фармацевтски производи
кл. 35 огласување, рекламирање, водење на
работење, управување со работи, трговски
дејности и пружање услуги на трети лица при
продажба на фармацевтски производи, увоз-извоз
(210) TM 2009/525

(220) 27/05/2009

		

(442) 30/04/2010

(210) TM 2009/528

(220) 27/05/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) Друштво за трговија ТИМ ПОИНТ ДОО
ул. Водњанска бр. 7, 1000 Скопје, MK
(540)

(731) Tрговец поединец за услуги Олгица Милан
Мирчевска Агенција ИНТЕР ТРАВЕЛ ТП Охрид
бул. Туристичка бр. 104/1-15, 6000 Охрид, MK
(740) АГЕНЕЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕ–
НОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ  
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје
(540)

(591) сина, бела, сива, црна
(551) индивидуална
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за коса, препарати за нега на забите

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. 8  рачни алати и направи, прибор за јадење,
ладно оружје, жилети
кл. 18 кожа и имитација на кожа и производите од
нив што не се опфатени со другите кпаси, кожа од
животни, куфери и патни торби, чадори за дожд и
за сонце и стапови за одење, камшици и сарачки
производи

кл. 8 рачни алати и направи, прибор за јадење,
ладно оружје, жилети
кл. 18 кожа и имитација на кожа и производите од
нив што не се опфатени со другите кпаси, кожа од
животни, куфери и патни торби, чадори за дожд и
за сонце и стапови за одење, камшици и сарачки
производи

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. 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. 24 текстил и текстилни производи, што не се
опфатени со другите класи, покривки за кревети
и маси
кл. 25 облека, обувки и капи
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго,
замена за кафе; брашно и производи од жита,
леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед,
меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф;
оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз

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

кл. 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. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво)

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. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво)
кл. 35
огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
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
(210) TM 2009/529

(220) 27/05/2009

		

(442) 30/04/2010

(210) TM 2009/530

(220) 27/05/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) Друштво за трговија ТИМ ПОИНТ ДОО
ул. Водњанска бр.7, 1000 Скопје, MK
(540)

TIM POINT

(731) Друштво за трговија ТИМ ПОИНТ ДОО
ул. Водњанска бр.7, 1000 Скопје, MK
(551) индивидуална

(540)

(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. 8 рачни алати и направи, прибор за јадење,
ладно оружје, жилети
кл. 18 кожа и имитација на кожа и производите од
нив што не се опфатени со другите кпаси, кожа од
животни, куфери и патни торби, чадори за дожд и
за сонце и стапови за одење, камшици и сарачки
производи
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други супстанции
за перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи, лосиони

Trgovski marki

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. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго,
замена за кафе; брашно и производи од жита,
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леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед,
меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф;
оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз
кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци

(591) сина, бела и златно жолта
(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. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво)
кл. 35 огласување; водење на работење; управу–
вање со работи; канцелариски работи
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
(210) TM 2009/532

(220) 28/05/2009

		

(442) 30/04/2010

(210) TM 2009/535

(220) 29/05/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) GLAXO GROUP LIMITED
Glaxo Wellcome House Berkeley Avenue GBGreenford, Middlesex UB6 ONN, GB
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
бр.15а-13, 1000, Скопје

АLLI

ул. Качанички пат бб 1000 Скопје , MK
ул.

‘’Ленинова’’

(540)

(731) ФИТОФАРМ
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
бр.15а-13, 1000, Скопје

ул.

‘’Ленинова’’
(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати и субстанци за
губење на тежината, контролирање на тежината,
управување со режим на исхрана, исхрана и
фитнес; диететска храна и супстанции адаптирани
за медицинска употреба; витамини, минерали и
додатоци за храна

(591) темно црвена (циклама), бела и златно жолта
(551) индивидуална

(210) TM 2009/537

(220) 29/05/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) Прехранбена индустрија А.Д. ВИТАМИНКА Прилеп
ул. ”Пеце Котески” б.б., Прилеп, MK

(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други супстанции
за перење; препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување; сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи, лосиони
за коса; препарати за нега на забите
(210) TM 2009/533

(220) 28/05/2009

		

(442) 30/04/2010

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул. ”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(731) ФИТОФАРМ
ул. Качанички пат бб 1000 Скопје , MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

ул.

‘’Ленинова’’

(591) бела, жолта, светло и темно кафена, сина, зелена,
црвена, златно-жолта и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30  чајно пециво прелиено со чоколада
(210) TM 2009/538

(220) 29/05/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) ТДУТУ „Спиритим” ДООЕЛ
ул. Иво Лола Рибар бр. 34, Скопје , MK
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(210) TM 2009/545

(220) 02/06/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) Вижн Борд ДОО
ул. Франце Прешерн 197 1000 Скопје, MK
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци,
привремено сместување
(210) TM 2009/540

(220) 01/06/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) Друштво за маркетинг и пропаганда ЕПП
Комјуникејшенс ДОО Скопје
ул. Коце Металец бр. 1а/19, MK

(591) зелена, сива и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35   огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат Ул. „Љубљанска’’ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје

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

(540)

кл. 41   образовни услуги, подготвување настава,
забава, спортски и културни активности
(210) TM 2009/552

(220) 02/06/2009
(442) 30/04/2010

(731) Associazione Radio Maria
Via Turati 7 22036 Erba CO, IT
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

РАДИО МАРИА

(591) бела и зелена
(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 35
огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи,
маркетинг и пропаганда

(510, 511)
кл. 38  телекомуникации
кл. 41  образование, обезбедување обуки, забава,
спортски и културни активности

кл. 41   образовни услуги; подготвување на
наставата; забава; спортски и културни активности
кл. 42 научни и технолошки услупи и истражувања
и планирања кои се однесуваат на истите;
услуги за индустриски анализи и истражувања;
проектирање и развој на компјутерски хардвер и
софтвер
(210) TM 2009/544

(220) 02/06/2009

		

(442) 30/04/2010

(210) TM 2009/553

(220) 02/06/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) Бахус КМС ДОО Скопје
ул. Васил Ѓоргов 28/36 Скопје, MK
(540)

(731) ДТПУ ПОБЕДА ДС ДООЕЛ
ул. Игор Тричковиќ 3/1 Куманово, MK
(540)

(591) црвена и сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалаци

(591) темно црвена, златна, зелена и црна
(551) индивидуална

Trgovski marki
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(510, 511)
кл. 32 пиво, минерална и срда вода и други
безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци
кл. 33 алкохолни пијалаци - ракија
кл. 35   продажба, дистрибуција и други услуги
поврзани со алкохол на големо и мало

(210) TM 2009/556

(220) 03/06/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) Приватна
здраствена
установа
специјалистичка ординација по интерна
медицина МУЛТИМЕДИКА ИНТЕРНА Скопје
ул. Максим Горки бр. 25, 1000 Скопје, MK

(210) TM 2009/554

(220) 03/06/2009

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

		

(442) 30/04/2010

(540)

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД

(731)

ул. „Цане Кузмановски” бр. 1, 7500 Прилеп, MK
(540)
(591) темни и светло сина и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35
огласување, водење на работење,
управување со работи
кл. 44 медицински услуги
(210) TM 2009/559

(220) 03/06/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) Zippo Manufacturing Company
33 Barbour Street, Bradford, Pennsylvania 16701,
US
(591) златна, зелена, црна, црвена и бела
(551) индивидуална

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(510, 511)
кл. 32   пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци
(210) TM 2009/555

(220) 03/06/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД ПРИЛЕП
ул. „ЦАНЕ КУЗМАНОСКИ„ бр. 1 Прилеп, MK
(540)

ZIPPO
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 парфимерија, козметика
(210) TM 2009/560

(220) 03/06/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) XIAMEN KING LONG UNITED AUTOMOTIVE
INDUSTRY CO., LTD
No. 9 King Long Road, Jimei District, Xiamen,
Fujian, CN
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(591) златна, зелена, црна, црвена и бела
(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

TM 2009/554

(551) индивидуална

Trgovski marki

Glasnik,

(510, 511)
кл. 12
автобуси (mоторни); автомобили;
автомобилски каросерии; шасии (за возила);
гуми за тркала кај возилата; тапацири за возила;
локо;мотиви; моторцикли; спортски возила;
мотори за копнени возила; возила за влечење
по копно, воздух, вода или шина; носачи за
багаж кај возилата, седишта за возила; навлаки
за седишта за возилата; сигурносни ремени за
седишта кај возилата; калници за возила; волани
за управување кај возилата; внатрешни цевки
за пневматски тркала; аларми за возила против
грабеж; авиони
(210) TM 2009/561

(220) 08/06/2009

		

(442) 30/04/2010
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(540)

SUDOCREM
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средства за белеење 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

27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 1048260, JP
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  ул.”Орце Николов”
155б, 1000, Скопје

SUMIPEX

str. 95-185, april 2010 Skopje

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

(731) SUMITOMO CHEMICAL CO.LTD. A corporation
duly organized and exiting the laws of Japan

(540)

17/2,

(210) TM 2009/573

(220) 09/06/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) Авто мото друштво ПРИЛЕПЕЦ
ул. Моша Пијаде бр. 230 Прилеп, MK

(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 1  необработена пластика, необработени син–
тетички смоли
(210) TM 2009/562

(220) 08/06/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) ДОО ВИПС
ул. Марко Цепенков бр. 1 Охрид, MK
(540)

(591) жолта, црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 издавање на документи
кл. 41  обука на кандидати за возачи (авто школа)
кл. 42 технички преглед и испитување на возилата
(591) сина, жолта и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 услуги при продажба на мало и големо
со прехранбени продукти, козметички продукти,
школски прибор, продукти за домаќинство,
текстил, средства за хигиена
(210) TM 2009/563

(220) 08/06/2009

		

(442) 30/04/2010

(210) TM 2009/580

(220) 11/06/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) Kia Motors Corporation
231, Yangjae-dong, Seocho-gu, Seoul 137-938,
KR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје

(731) Сашо Спасовски
ул. „Ленинова” бр. 53/2 1000 Скопје, MK

Trgovski marki

TM 2009/580
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(540)

(540)

КОМFORT CIK
(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)
кл. 12 патнички автомобили, камиони, автобуси,
минибуси, комбиња, миникомбиња,   омнибуси,
превозни средства на четири тркала, возила со
две тркала
(210) TM 2009/581

(220) 11/06/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d.
Danica 5, 48000 Koprivnica, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје

кл. 25  чевли, обувки и влечки
(210) TM 2009/584

(220) 12/06/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) MEЧО’С ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр. 38 1000 Скопје, MK
(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПJЕ  
бул. „Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8, 1000,
Скопје
(540)

(540)
(591) црвена, жолта и портокалова

КЛОПИДЕКС

(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална

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

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи
(210) TM 2009/582

(220) 11/06/2009

		

(442) 30/04/2010

кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалаци;
привремено сместување

(731) ДПТУ „ПЛУСКОМ” ДООЕЛ
ул. Перо Наков бб, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2009/585

(220) 12/06/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) Заштитно друштво за производство, трговија и
услуги Александар Поповски АЛПОЈО ДООЕЛ
Охрид
ул. Марко Нестороски бр.62 6000 Охрид, MK
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30  бисквити, вафли, фино ситно печиво, чајни
колачиња
(210) TM 209/583

(220) 12/06/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) Друштво за транспорт, посредништво, трговија
и услуги ФАРКО-КОМ ДООЕЛ експорт-импорт
1000 Скопје, ул. Атанас Бабата бр. 12, MK
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје  
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје

TM 2009/581

(591) жолта, бела, сина и црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30  ориз
кл. 35  услуги при продажба на мало и големо со
ориз

Trgovski marki

Glasnik,

17/2,
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(210) TM 2009/586

(220) 12/06/2009

(210) TM 2009/588

(220) 12/06/2009

		

(442) 30/04/2010

		

(442) 30/04/2010

(731) Заштитно друштво за производство, трговија и
услуги Александар Поповски АЛПОЈО ДООЕЛ
Охрид
ул. Марко Нестороски бр.62 6000 Охрид, MK

(731) Заштитно друштво за производство, трговија и
услуги Александар Поповски АЛПОЈО ДООЕЛ
Охрид
ул. Марко Нестороски бр.62 6000 Охрид, MK

(540)

(540)

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

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

(551) индивидуална

(510, 511)

(551) индивидуална
кл. 30 црвен пипер

(510, 511)
кл. 30 био мирудија
кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со
био мирудија

кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со
црвен пипер
(210) TM 2009/589

(220) 12/06/2009

(210) TM 2009/587

(220) 12/06/2009

		

(442) 30/04/2010

		

(442) 30/04/2010

(731) Заштитно друштво за производство, трговија и
услуги Александар Поповски АЛПОЈО ДООЕЛ
Охрид
ул. Марко Нестороски бр.62 6000 Охрид, MK

(731) Заштитно друштво за производство, трговија и
услуги Александар Поповски АЛПОЈО ДООЕЛ
Охрид
ул. Марко Нестороски бр.62 6000 Охрид, MK

(540)

(540)

(591) бела, сина, жолта и кафена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 гриз
кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со
гриз

Trgovski marki

(591) бела, жолта, кафена, зелена и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30  какао
кл. 35  услуги при продажба на мало и големо со
какао

TM 2009/589
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(210) TM 2009/590

(220) 12/06/2009

(210) TM 2009/592

(220) 12/06/2009

		

(442) 30/04/2010

		

(442) 30/04/2010

(731) Заштитно друштво за производство, трговија и
услуги Александар Поповски АЛПОЈО ДООЕЛ
Охрид

(731) Заштитно друштво за производство, трговија и
услуги Александар Поповски АЛПОЈО ДООЕЛ
Охрид

ул. Марко Нестороски бр.62 6000 Охрид, MK
(540)

ул. Марко Нестороски бр.62 6000 Охрид, MK
(540)

(591) бела, жолта, сина, црна и портокалова
(551) индивидуална

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

(510, 511)

кл. 30  шеќер во прав

кл. 30  презла - лебни трошки

кл. 35  услуги при продажба на мало и големо со
шеќер во прав

кл. 35  услуги при продажба на мало и големо со
презла - лебни трошки
(210) TM 2009/591

(220) 12/06/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) Заштитно друштво за производство, трговија и
услуги Александар Поповски АЛПОЈО ДООЕЛ
Охрид
ул. Марко Нестороски бр.62 6000 Охрид, MK
(540)

(591) жолта, бела, сина, црна и зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кокос
кл. 35 услуги при продажба на малo и големо со
кокос

TM 2009/590

(210) TM 2009/593

(220) 12/06/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) Заштитно друштво за производство, трговија и
услуги Александар Поповски АЛПОЈО ДООЕЛ
Охрид
ул. Марко Нестороски бр.62 6000 Охрид, MK
(540)

(591) бела, жолта, црвена, црна и сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 нишесте - скроб
кл. 35 услуги при продажба на мали и големо со
нишесте - скроб

Trgovski marki

Glasnik,

(210) TM 2009/594

(220) 12/06/2009

		

(442) 30/04/2010

17/2,
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(540)

(731) Заштитно друштво за производство, трговија и
услуги Александар Поповски АЛПОЈО ДООЕЛ
Охрид
ул. Марко Нестороски бр.62 6000 Охрид, MK
(540)

(591) бела, жолта, црвена и сина

(591) бела, жолта, зелена и црна

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 31 сусам

кл. 30  мелен бибер

кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со
сусам
(210) TM 2009/595

(220) 12/06/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) Заштитно друштво за производство, трговија и
услуги Александар Поповски АЛПОЈО ДООЕЛ
Охрид
ул. Марко Нестороски бр.62 6000 Охрид, MK
(540)

кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со
мелен бибер
(210) TM 2009/597

(220) 12/06/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) Заштитно друштво за производство, трговија и
услуги Александар Поповски АЛПОЈО ДООЕЛ
Охрид
ул. Марко Нестороски бр.62 6000 Охрид, MK
(540)

(591) бела, жолта, сина и црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29  суво грозје
кл. 35  услуги при продажба на мало и големо со
суво грозје
(210) TM 2009/596

(220) 12/06/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) Заштитно друштво за производство, трговија и
услуги Александар Поповски АЛПОЈО ДООЕЛ
Охрид

(591) бела, жолта, црвена, црна, кафена, портокалова и
зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 ванилин шеќер
кл. 35 услуги при продажба на малo и големо со
ванилин шеќер

ул. Марко Нестороски бр.62 6000 Охрид, MK

Trgovski marki

TM 2009/597
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(210) TM 2009/598

(220) 12/06/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) Заштитно друштво за производство, трговија и
услуги Александар Поповски АЛПОЈО ДООЕЛ
Охрид
ул. Марко Нестороски бр.62 6000 Охрид, MK
(540)

(540)

SEROQUEL XR
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5   фармацевтски препарати и супстанции,
фармацевтски производи
(210) TM 2009/602

(220) 12/06/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) HB BODY S.A.
570 22 Sindos Industrial Area Thessaloniki, GR
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) виолетова, сина 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
ѓубива, смеси за гаснење пожар, препарати за
калење и заварување метали, хемиски производи
за конзервирање прехранбени производи,
материи за штавење, адхезиви (лепливи материи)
наменети за индустријата

(591) бела, жолта, црвена, црна, кафена и портокалова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 прашок за печење
кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со
прашок за печење
(210) TM 2009/600

(220) 12/06/2009

		

(442) 30/04/2010

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

(731) Bongrain SA (a French societe anonyme)
42 Rue Rieussec, 78220 Viroflay, FR
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ  
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

кл. 3 средства за белење и други супстанци
за перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи, лосиони
за коса, препарати за нега на забите

(540)

кл. 17   каучук, гутаперка, гума, азбест, лискун и
производи од нив, што се опфатени во другите
класи, полуфабрикати од пластични материјали,
материјали за подлошки, за затнување и за
изолација, свитливи неметални цевки

(591) сина и жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29  млеко, сирење и млечни производи, масла
за јадење и масти
(210) TM 2009/601

(220) 12/06/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) AstraZeneca UK Limited
15 Stanhope Gate, London W1K 1LN, GB
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

TM 2009/598

(210) TM 2009/603

(220) 12/06/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) Ventzislav Stoyanov IVANOV
48, Naum Str., 1415, Sofia, BG
(740) ГАВРИЛОВСКА
АЛЕКСАНДРА,
адвокат
бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје
(540)

ЗЛАТНА ТРЕСКА
Trgovski marki

Glasnik,

(510, 511)

кл. 38   телекомуникации, поврзување и
обезбедување   телекомуникациски врски на
глобална компјутерска мрежа, електорнски
пораки,
електронска
пошта,
електронски
билтени (телекомуникациони услуги), новински
агенции, пренос на пораки и слики по пат на
компјутер, комуникација по пат на телефон,
комуникација по пат на мобилен телефон,
емитување на радио и телевизики програми,
емитување кабелска телевизија, телефонски
услуги, дисеменација на радио и ТВ програми,
електронски дисплеј услуги (телекомуникации),
пренос преку сателит, кабелска телевизија, услуги
на организирање телеконференции, пренос
преку радио, информации за телекомуникации,
изнајмување   телекомуникациска опрема,
изнајмување телефони, телеграфски услуги,
телекомуникациски излезни услуги
кл. 41 образовни обуки, забавни услуги, спортски
и културни активности, организирање лотарии,
услуги на организирање на он-лај компјутерски
игри, услуги на обезбедување електронски игри
преку глобална компјутерска мрежа, забавни
услуги, имено обезбедување интерактивни
клубски игри преку глобална комуникациска
мрежа, преку телевизија, преку жични и безжични
апарати и преку телекомуникациски мрежи и
други медиуми, обезбедување интерактивни
игри кои вклучуваат решенија на проблеми
преку глобална комуникациска мрежа, преку
телевизија, преку жични и безжични апарати
и преку телекомуникациски мрежи и други
медиуми, обезбадување интерактивни игри за
наоѓање на скриено богатство и игри за ловење
на скитници на и преку безжични апарати и преку
глобална телекомиуникациска мрежа преку
телевизија, преку жични и безжични апарати и
преку телекомуникациски мрежи и други медиуми,
он-лајн објавување на електронски книги и
списанија, организирање забавни игри и шоуа

Trgovski marki

str. 95-185, april 2010 Skopje

131

(услуги на импресарија), забавни информации,
изведби во живо, производство на телевизиска
програма (шоу програма), производство на шоу
програми, музички сали, електронско деск топ
објавување, изнајмување видео ленти, ноќни
клубови, услуги на организирање игри преку
телефон, играње, клубски услуги (забава или
образование), организирање натпревари (забава
или образование), услуги на преведувачи,
изнајмување видео ленти, ноќни клубови, комар,
он-лајн услуги за организирање игри (преку
компјуерска мрежа), презентација на претстави во
живо, услуги на новински извастувачи, уредување
радио и ТВ програми, деск- топ објавување,
обезбедување простории за казина, забавни
паркови

(551) индивидуална
кл. 35   рекламни услуги, он-лајн рекламирање
на компјутерска мрежа, деловно истражување,
изложби (организирање изложби) во комерцијални
или рекламни цели, изнајмување рекламен
простор, изнајмување рекламен материјал, јавно
мислење (испитување на јавното мислење),
манекени (манекенски услуги) во рекламни и
промовирачки цели на продажбата, промоција
на продажба за други, објавување рекламни
текстови, огласување /рекламирање/, пазар
(проучување на пазарот), плакатирање /огла–
сување/, помош во управување со индустриски
или трговски претпријатија, пропагандни дејности,
проучување на пазарот /маркетинг/, рекламирање
по пат на телевизија, компилација на податоци во
кокпјутерска база на податоци, систематизација
на информации во компјутерска база на
податоци, консултации за ефикасност, рекламни
агенции, рекламни огласи (ширење на рекламни
огласи), соопштувања за дејноста, телефонско
одговарање (служби за телефонско одговарање)
/за отсутни претплатници/ бизнис менаџмент

17/2,

(210) TM 2009/606

(220) 16/06/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) ДЦ ГРУП ДОО Скопје
50 Дивизија, 34-2/15 1000 Скопје, MK
(740) АГЕНЕЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
ВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ  

СОПСТ–

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 огласување, водење на работење, упра–
вување со работи
кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалaци
(210) TM 2009/608

(220) 16/06/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) МАРМАКС ГРУП ДОО Скопје
ул. Мито Хаџивасилев Јасмин бр. 20, 1000
Скопје, MK
(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат   бул.
Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје
(540)

(591) црвена, црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 диско клубови, дискотеки (услуги на
дискотеки), клубови (услуги на клубови),
планирање
приеми
(забава),
приредби
(одржување на приредбите)

TM 2009/608
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(210) TM 2009/610

(220) 16/06/2009

		

(442) 30/04/2010

информации во компјутерски бази на податоци);
компјутерски бази на податоци (систематизација
на информации во компјутерски бази на податоци;
огласување преку телевизија; презентација на
добра на комуникациски медиум за малопродажни
цени

(731) BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d.
Danica 5, 48000 Koprivnica, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје

кл. 38   услуги за користење пејџери, (радио,
телефон или други средства за електронска
комуникација);
обезбедување
пристап
до
база на податоци; телеконференциски услуги;
компјутерско помагало за пренос на пораки и
слики; компјутерски терминали, комуникација
преку компјутерски терминали

(540)

ЗАРАЦЕТ
(551) индивидуална

кл. 45   компјутерски софтвер, лиценцирање
на компјутерски софтвер (правни услуги);
регистрација на домени (правни услуги)

(510, 511)
кл. 5  фармацевтски производи
(210) TM 2009/611

(220) 16/06/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d.
Danica 5, 48000 Koprivnica, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2009/616

(220) 17/06/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) Друштво за деловни и менаџмент услуги
КОНЦЕПТ МАРКЕТИНГ ДОО
ул. Водњанска бр. 15/5, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

ИСОКАРД
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) виолетова, зелена и бела

кл. 5  фармацевтски производи

(551) индивидуална

(210) TM 2009/612

(220) 16/06/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) АКОТА ИНГ ДООЕЛ Скопје
29 Ноември 17/2-5 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35   огласување /рекламирење; огласување по пат
на електронска наредба; рекламна документација,
уредување на рекламна документација; совети
за потрошувачи (рекламни информации и
служба за советување на потрошувачи; анализи
(цена на трошоци); телефонско одговарање за
недостапни претплатници; праќање на сметки;
складирање на книги; консултации во бизнис
менаџмент и организација; асистирање во бизнис
менаџмент; консултации во бизнис менаџмент;
консултации во бизнис организација; медиуми
за комуникација (презентација на добра на
медиуми за комуникација) за малопродажни цели;
компјутерски бази на податоци (собирање на

TM 2009/610

(510, 511)
кл. 35 огласување /рекламирање/, рекламни
агенции, ширење   рекламен материјал,
пропагандни дејности, рекламирање по пат
на радио, рекламирање по пат на телевизија,
рекламна хроника, рекламни огласи (ширење
на рекламни огласи), ширење рекламен
материјал, служби за давање совети за водење
дејности, консултации за водење дејности,
помош во водење на дејности, дејности
(професионални консултации), професионална
деловна консултација, проучување на пазарот
(маркетинг), рекламни агенции, маркетинг
агенции, ширење рекламен материјал (трактати,
проспекти, печатени примероци), изнајмување на
рекламен простор, организирање на изложби за
комерцијални или рекламни цели, надворешно
рекламирање, изнајмување на рекламен простор
на медиумите за комуникација, компилација на
податоци во бази на податоци, информатички
агенции, маркетинг истражување, маркетинг
студии, услуги на клипинг на вести, односи со
јавност, агенции за трговски информации, анализа
на производна цена, служби за давање совети
за водење дејности, консултации за водење на
дејности, помош во водење на дејности, дејности
(професионални консултации), истражувања за
дејностите, организирање дејности (советување
за организирање дејности), пазар (побарувачка
на пазарот), пазар (проучување на пазарот),
истражувања на пазарот, производни цени

Trgovski marki

Glasnik,

(анализа на производни цени), промоција /
продажба за трето лице/, пропагандни дејности,
проучување на пазарот /маркетинг/, трговски
дејности, деловни проценки, помош за деловен
менаџмент, персонална менаџмент консултација,
развој на информатичка технологија, потрошувачи
(совети за потрошувачи, клиенти, цена),
демонстрација на производи, човечки ресурси

кл. 41   објавување книги, разонода, разонода по
пат на радио, разонода по пат на телевизија,  онлајн разонода, услуги врзани за исполнување на
слободно време, услуги на дигитално снимање,
културни активности, електронско десктоп
објавување, услуги на новински репортери,
обезбедување он-лајн електронски публикации,
објавување он-лајн книги, објавување он-лајн
весници, пишување и објавување текстови
(220) 17/06/2009

		

(442) 30/04/2010
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за водење дејности, консултации за водење на
дејности, помош во водење на дејности, дејности
(професионални консултации), истражувања за
дејностите, организирање дејности (советување
за организирање дејности), пазар (побарувачка
на пазарот), пазар (проучување на пазарот),
истражувања на пазарот, производни цени
(анализа на производни цени), промоција /про–
дажба за трето лице/, пропагандни дејности,
проучување на пазарот /маркетинг/, трговски
дејности, деловни проценки, помош за деловен
менаџмент, персонална менаџмент консултација,
развој на информатичка технологија, потрошувачи
(совети за потрошувачи, клиенти, цена),
демонстрација на производи, човечки ресурси

кл. 38  телекомуникации, компјутерски пренос на
пораки и слики, електронска пошта, информации
за
телекомуникации,
електронски
пораки,
новинарски агенции, обезбедување пристап до
бази на податоци

(210) TM 2009/617

17/2,

кл. 38 телекомуникации, компјутерски пренос на
пораки и слики, електронска пошта, информации
за
телекомуникации,
електронски
пораки,
новинарски агенции, обезбедување пристап до
бази на податоци
кл. 41   објавување книги, разонода, разонода по
пат на радио, разонода по пат на телевизија,  онлајн разонода, услуги врзани за исполнување на
слободно време, услуги на дигитално снимање,
културни активности, електронско десктоп
објавување, услуги на новински репортери,
обезбедување он-лајн електронски публикации,
објавување он-лајн книги, објавување он-лајн
весници, пишување и објавување текстови

(731) Друштво за деловни и менаџмент услуги
КОНЦЕПТ МАРКЕТИНГ ДОО
ул. Водњанска бр. 15/5, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(210) TM 2009/620

(220) 19/06/2009

(540)

		

(442) 30/04/2010

(731) Друштво за дизајн на ентериери МОНТИМПЕКС
ДИЗАЈН ДООЕЛ Скопје
ул. Димитрије Туцовиќ бр. 38, 1000 Скопје, MK
(591) виолетова, зелена и бела
(551) индивидуална

(740) ГАВРИЛОВСКА
АЛЕКСАНДРА,
адвокат
бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје
(540)

(510, 511)
кл. 35   огласување /рекламирање/, рекламни
агенции,
ширење
рекламен
материјал,
пропагандни дејности, рекламирање по пат
на радио, рекламирање по пат на телевизија,
рекламна хроника, рекламни огласи (ширење
на рекламни огласи), ширење рекламен
материјал, служби за давање совети за водење
дејности, консултации за водење дејности,
помош во водење на дејности, дејности
(професионални консултации), професионална
деловна консултација, проучување на пазарот
(маркетинг), рекламни агенции, маркетинг
агенции, ширење рекламен материјал (трактати,
проспекти, печатени примероци), изнајмување на
рекламен простор, организирање на изложби за
комерцијални или рекламни цели, надворешно
рекламирање, изнајмување на рекламен простор
на медиумите за комуникација, компилација на
податоци во бази на податоци, информатички
агенции, маркетинг истражување, маркетинг
студии, услуги на клипинг на вести, односи со
јавност, агенции за трговски информации, анализа
на производна цена, служби за давање совети

Trgovski marki

(591) бела, црна, сива, сина, виолетова и темно розова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 42   архитектура, внатрешно уредување
(декорација), дизајн, инженерски нацрти, изградба
(изработка на нацрти и дизајни за изградба),
совети за градежништво
(210) TM 2009/621

(220) 19/06/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) NOVARTIS AG
4002 BASEL, CH
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
бр.15а-13, 1000, Скопје

ул.

‘’Ленинова’’

(540)

PATIZRA
TM 2009/621

134 Glasnik, 17/2, str. 95-185, april 2010 Skopje

(551) индивидуална

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

(510, 511)

(540)

кл. 5  фармацевтски препарати
(210) TM 2009/622

(220) 19/06/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) Octapharma AG

OCTAGAM
(551) индивидуална

Seidenstrasse 2, 8853 Lachen, CH

(510, 511)

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

кл. 5 фармацевтски производи, имено крвни
препарати за интравенска апликација

(540)

ATENATIV

(210) TM 2009/626

(220) 19/06/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) Octapharma AG
Seidenstrasse 2, 8853 Lachen, CH

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи, протеини добиени
од раствор што содржат крв или крвна плазма,
како што се антитромбин и медикаменти кои
содржат албумин за инфузија
(210) TM 2009/623

(220) 19/06/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) Octapharma AG

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

OCTANINE F
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5  фармацевтски производи, имено фактори за
коагулација, како што е факторот IX, за инфузија

Seidenstrasse 2, 8853 Lachen, CH
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  ул. „Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2009/627

(220) 19/06/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) Octapharma AG

OCTAPLEX

Seidenstrasse 2, 8853 Lachen, CH

(551) индивидуална

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

(510, 511)

(540)

кл. 5 фармацевтски производи, имено плазма
деривати за инјектирање
(210) TM 2009/624

(220) 19/06/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) Octapharma AG

WILATE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5   фармацевтски производи, особено крвни
препарати за инфузија, како двојно-вирусно
инактивиран фактор VIII и von Willebrand фактор

Seidenstrasse 2, 8853 Lachen, CH
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  ул. „Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
(540)

RHESONATIV

(442) 30/04/2010

Seidenstrasse 2, 8853 Lachen, CH
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  ул. „Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(510, 511)
кл. 5  фармацевтски препарати и супстанции
(220) 19/06/2009

		
(442) 30/04/2010
(731) Octapharma AG
Seidenstrasse 2, 8853 Lachen, CH

TM 2009/622

(220) 19/06/2009

		
(731) Octapharma AG

(551) индивидуална

(210) TM 2009/625

(210) TM 2009/628

(540)

OCTAPHARMA
(551) индивидуална

Trgovski marki

Glasnik,

(510, 511)
кл. 5  фармацевтски производи, имено деривати
на крвна плазма како што е вирусно инактивирана
крвна плазма, крвен фактор за коагулација,
имуноглобулини
(210) TM 2009/631

(220) 22/06/2009

		

(442) 30/04/2010
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(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(731) Милошевски Бобан
бул. Јане Сандански бр. 74/23 1000 Скопје, MK
(540)

(591) црна, бела, портокалова, жолта и жолто-кафена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 вино

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35   огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
кл. 41 образовни услуги; подготвување настава;
забава; спортски и културни активности
(210) TM 2009/632

(220) 22/06/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) СМАРТ КОМ
ул. Македонски просветители бр. 5 6000 Охрид,
MK

(210) TM 2009/635

(220) 23/06/2009

		
(731) Тони Десовски

(442) 30/04/2010

ул. 29ти Ноември бр. 6/5 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје
(540)

ЕQUILIBRIUM
(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

кл. 16 хартија, печатени работи, фотографии,
весници, печатени изданија, постери, албуми,
публикации, проспекти, брошури, календари,
известување, книги, нацрти

(591) црвена и жолта

кл. 35
огласување, водење на работење,
управување со работи, ширење на рекламен
материјал
(трактати,
проспекти,
печатени
материјали, примероци), изложби (организирање
на изложби) во комерцијални и рекламни цели,
изнајмување рекламен простор, јавно мислење
(испитување на јавното милсење), On-line
рекламирање по пат на компјутерска мрежа,
објавување рекламни текстови, рекламирање по
пат на радио, рекламирање по пат на телевизија,
пропагандни дејности, проучување на пазарот
(маркетинг), објавување рекламни текстови,
рекламни огласи (ширење на рекламни огласи),
изнајмување рекламен простор, односи со јавност

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35   oгласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи
(210) TM 2009/634

(220) 23/06/2009

		

(442) 30/04/2010

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

Trgovski marki

кл. 41 забава, спортски и културни активности,
вариетe, дискотеки (услуги на дискотеките),
клубови (услуги на клубови) /забава или
одгледување/, студио за снимање (услуги на
студио за снимање), тонски снимки (изнајмување
тонски снимки), оркестри (услуги кои ги даваат
оркестрите), приредби (одржување на приредби),

TM 2009/635
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разонода, разонода (упатство за разонода),
разонода по пат на радио, разонода по пат
на телевизија, конференции (организирање
и
водење
конференции),
магнетоскопи
(изнајмување магнетоскопи), монтажа на радио
и телевизиски програми, забавни паркови,
изложби (организирање изложби) во културни или
воспитни цели, изнајмување радио и телевизиски
апарати, изнајмување видео ленти, натпревари
(организирање натпревари) /обука или забава/,
слободно време (услуги врзани за исполнување
на слободното време)
(210) TM 2009/639

(220) 25/06/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) Diageo North America, Inc.

(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ   ул.”Орце Николов”
155б, 1000, Скопје
(540)

INTIMA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5  хигиенски влошки
(210) TM 2009/642

(220) 26/06/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) NBA Properties, Inc.
Olympic Tower, 645 Fifth Avenue, New York, New
York 10022, US

801 Main Avenue, Norwalk CT 06851, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ
И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕ–
НОСТ СКОПЈЕ  
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ  Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(540)

STE PIERRE SMIRNOFF FLS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 алкохолни пијалаци
(210) TM 2009/640

(220) 25/06/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) Diageo North America, Inc.

(510, 511)

801 Main Avenue, Norwalk CT 06851, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ
И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТ–
ВЕНОСТ СКОПЈЕ   
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33  алкохолни пијалаци
(210) TM 2009/641

(220) 25/06/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) Трговско друштво за производство на
хигиенски производи ХИПС ИНДУСТРИЈА ЗА
ХИГИЕНСКИ ПРОИЗВОДИ ДОО Скопје
ул. Првомајска бб, 1000 Скопје, MK

TM 2009/639

(551) индивидуална
кл. 41   услуги на разонода и образовни услуги
во вид на телевизиски настани и радио
програми на полето на кошарката и прикажани
кошаркарски игри и кошаркарски приредби;
услуги на продукција и дистрибуција на радио и
телевизиски шоу програми за кошаркарски игри,
кошаркарски настани и програми од областа на
кошарката; услуги на водење и организирање
кошаркарски клиники и кампови, клиники и
кампови за тренери, клиники и кампови за
танчерски тимови и кошаркашки игри; услуги
на разоноди во вид на лични појавувања во
костумирани маскоти или танчерски тимови
на кошаркарски игри и приредби, клиники,
кампови, промоции и други настани, специјални
настани и журки врзани за кошарка; услуги на
клубови на обожаватели; услуги на разонода,
имено оние кои даваат веб-сајт представување
мултимедијални содржини во вид на најважни
телевизиски настани,   интерактивни најважни
телевизиски настани, видео снимки, видео стрим
снимки, интерактивни видео избори најважни
настани, радио програми, најважни радијски
настани и аудио снимки на полето на кошарката;
услуги на обезбедување вести и информации во
вид на статистика и основни податоци на полето
на кошарката; он-лајн игрички што не можат да

Trgovski marki

Glasnik,

се преземат, имено компјутерски игрички, видео
игрички, интерактивни видео игрички, акциони
игрички, аркадни игрички, општествени игрички
за возрасни и деца, игри на табла, сложувалки,
едноставни игрички; услуги на електронско
издавање, имено, издавање магазини, водичи,
билтени, книги во боја и игрички кај кои играчите
се одредуваат по пат на интернет, се во врска
со кошарката; услуги на обезбедување он-лајн
компјутерски бази на податоци на полето на
кошарката
(210) TM 2009/643

(220) 26/06/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) ДООЕЛ Кифф експорт-импорт, Скопје
ул.Мито Хаџивасилев Јасмин бр.30, 1000
Скопје, MK

17/2,

str. 95-185, april 2010 Skopje

137

(591) сина, златна, црвена, црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 цигари
(210) TM 2009/645

(220) 29/06/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) Друштво за производство услуги и трговија
КРИН КГ ДОО увоз-извоз Прилеп
ул. Орде Тодороски - Шемко бр. 43, Прилеп, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(540)

(591) бела, светло и темно сина и сива
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) сива, портокалова и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 услуги за подготвување храна пијалаци
(210) TM 2009/644

(220) 29/06/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) SEBA DIS TICARET VE NAKLIYAT A.S.
Fatih Mahallesi Yakacik Caddesi No.23 Samandira
Kartal - Istanbul, TR
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ,   Д.О.О. Скопје   Ул.
Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје
(540)

кл. 19 неметални градежни материјали, неметални
преносни конструкции, споменици што не се од
метал, мермер, камен, камен (предмети направени
од камен), камен за градба, биста од камен, бетон
или мермер, сечење, обликување и обработка
на камен, вештачки   камен,    гранит,    гробници
/неметални/, ѕидни и подни облоги /неметални/,
капаци /штитници/ неметални, керамика (суровиии
за керамика), мозаици за градба, надгробен
камен, надгробни плочи /неметални/, надгробни
споменици /неметални/, неметални плочници,
ниски столпчиња,   огноотпорен    камен,   огради
/неметални/, плочи за градба /неметални/, плочи
за поплочување /неметални/, плочи од вештачки
материјал за обложување патишта, под од камени
плочи, подови /неметални/, прагови /неметални/,
скали /неметални/, скулптури од камен, бетон или
мермер, спомен плочи /неметални/, столбови на
скали /неметални/, столбови /надгробни столбови/
неметални, столбови /неметални/, уметнички
предмети од камен, бетон или мермер, фигури од
камен, бетон или мермер
кл. 35  улсуги при продажба на големо и мало со
мермер, камен, гранит и предмети од мермер,
камен и грани, вадење руди
кл. 37 градежни конструкции, поправки, инста–
лациски услуги, каменоломи (вадење камен)
кл. 40 обработка на материјали, сечење блокови
и плочи по најразлични димензии, калибрирање,
полирање до давање висок сјај, попречно сечење
и оборување на рабови, завршна обработка на
рабови (кантирање), составување градба по
нарачка /за трето лице/

Trgovski marki

TM 2009/645
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(210) TM 2009/646

(220) 29/06/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) Diageo North America, Inc.

(740) МАКЕДОНИЈА
ПАТЕНТ,
Д.О.О.
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје

Скопје

(540)

801 Main Avenue, Norwalk CT 06851, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ
И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕ–
НОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје
(540)

(591) сина, вилетова, црвена, златна, црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34  цигари

(551) индивидуална

(210) TM 2009/651

(220) 30/06/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) ЖИ-ДА 07

(510, 511)

ул. Максим Горки бр. 20 Скопје, MK

кл. 33 алкохолни пијалаци

(540)

(210) TM 2009/647

(220) 29/06/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) SP BRAND HOLDING EEIG
Culliganlaan 2a, B1831, Diegem, BE
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ
И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕ–
НОСТ СКОПЈЕ  
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје

(591) црна, жолта, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалаци;
привремено сместување

(540)

DUNLOP

(220) 01/07/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) Дрита Комерц ДООЕЛ

(551) индивидуална

с. Палчиште, Тетово, MK

(510, 511)

(540)

кл. 12 гуми (пневматици)
(210) TM 2009/648

(220) 30/06/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) SEBA DIS TICARET VE NAKLIYAT A.S.
Fatih Mahallesi Yakacik Caddesi No.23 Samandira
Kartal - Istanbul, TR

TM 2009/646

(210) TM 2009/652

ALFA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други супстанции
за перење, препарати за чистење, полирање,

Trgovski marki

Glasnik,
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триење и нагризување, сапуни, парфинерија и
етерична масла

(210) TM 2009/654

(220) 01/07/2009

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало
со средства за белење и други супстанции за
перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерична масла

		

(442) 30/04/2010

(731) FRS Hotel Group (Lux) S.a.r.l.

(210) TM 2009/653

(220) 01/07/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) ДПТУ АНТАРИАС Габриела и др. ДОО увозизвоз Скопје
ул. Бојмија бр. 1/2-лок.4 1000 Скопје, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
бр.15а-13, 1000, Скопје

ул.

‘’Ленинова’’

(540)

(591) црвена и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9
апарати и инструменти: научни,
поморски, геодетски, електрични, фотографски,
кинематографски,
оптички,
за
мерење,
сигнализација, контрола (инспекција); спасување
и настава; апарати инструменти за спроведување,
вклучување, трансформирање, акумулирање,
регулирање или контролирање на електрицитетот,
апарати за снимање, пренос, 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; а
особено здружување на производи, за добивка на
другите, на различни видови производи од областа
на електрика, електроника, телекомуникација
како и телефонски апарати и инструменти, што
им овозможува на потрошувачите лесно да
ги видат и купат производите; обезбедување  
информации и совети на потенцијалните
купувачи за погодностите на производите;
здружување на производи, за добивка на другите,
на различни видови производи од областа на
електрика,
електроника,
телекомуникација
како и телефонски апарати и инструменти, што
овозможува потрошувачите лесно да ги видат и
купат производите преку интернет; обезбедување
информации и совети на потенцијалните купувачи
за погодностите на производите преку интернет
кл. 37
градежни конструкции; поправки;
инсталациски услуги; а особено инсталација,
поправка и одржување на електрични, електронски,
телекомуникациски, телефонски апарати и
инструменти;
обезбедување
информации,
советодавни услуги, консултациски услуги како и
асистенција во врска со гореспоменатите услуги

Trgovski marki

16, Avenue Pasteur, L-2310, LU
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  ул. „Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
(540)

FAIRMONT
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35  услуги за рекламирање; услуги за деловен
менаџмент и управување; деловен менаџмент
за хотели, бањи, сместување за персоналот,
продавници за храна, продавници за пијалаци,
канцеларии, деловни центри, стоковни куќи,
трговски центри, продавници на мало и на големо;
консултантски услуги за деловен менаџмент,
консултантски услуги за управување со хотели,
консултантски услуги за бањи, консултантски
услуги за деловен менаџмент во врска со храна
и пијалаци; услуги за деловни совети кои се
однесуваат на франшиза; деловно управување;
канцелариски функции; организирање конвенции
и изложби за деловни и комерцијални цели;
услуги за продажба; услуги за малопродажба;
услуги за нарачки по пошта; услуги за продажба
преку интернет; здружување, за потреби на
други лица, на разновидни производи, со што
им се овозможува на потрошувачите полесен
пристап до и купување на тие производи во
хотел, во продавници   за храна и пијалаци, во
деловна  зграда,  конгресен центар, во стоковни
куќи, или во продавници на големо, од општ
каталог на производи, и тоа по пат на нарачки
по пошта или преку телекомуникации, или од
веб-сајт за општа продажба преку глобална
крмуникациска мрежа; изготвување списоци
за праќање пошта; услуги за нарачка по пошта,
телефон и сите други видови комуникација и
телекомуникација; директно рекламирање по пат
на испраќање пошта; услуги за деловни совети
и деловно управување; услуги за прикажување
на стоки; услуги за објавување; услуги за
маркетинг и промоција, анализа и истражување
на пазарот; програми за стимулирачки награди,
исто така и за гости во хотели и одморалишта;
програми за стимулирачки награди за клиенти
во бањи; програми за стимулирачки награди за
корисници на кредитни картички; функционирање
на програми за лојалност на потрошувачите;
услуги за приватни клубови за населението,
вклучително и обезбедување на канцелариски
простории за користење од страна на членови
и домицилно население; услуги за агенции за
увоз-извоз; набавка и купување производи во
интерес на    деловното работење; декорирање
на излози; при што сите горенаведени услуги се
нудат и електронски или „он-лајн” од компјутерска
датотека   или   преку   интернет;   информации,   
советодавни   и   консултантски услуги кои се
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однесуваат на горенаведените услуги, кои спаѓаат
во класата 35
кл. 36 работи што се однесуваат на недвижен
имот; станови за сместување; управување со
куќи за сместување и станбен имот; услуги
за управување со сместувањето; продажба,
изнајмување и давање под закуп апартмани,
станови, згради, куќи, станбени згради со приватни
станови и друг вид на станбено сместување;
услуги за развој и управување со недвижен имот;
одобрување и управување со права на други за
користење на недвижен имот; одобрување и
управување со право за користење апартмани,
резиденции и недвижен имот од фракциски
интерес во корист на членови на клубот; услуги
што се однесуваат на станови, резиденции,
недвижен имот од фракциски интерес, членови
на клубот кои користат годишен одмор, членство
во клубот, термински договорено користење на
недвижен имот заради годишен одмор, термински
договорено користење на недвижен имот;
обезбедување сместување во куќи; давање под
наем во име на други; изнајмување апартмани;
изнајмување станови; станови за сместување;
услуги кои се однесуваат на комерцијален
имот, трговски центри и стоковни центри, како и
недвижен имот од сите видови, и објекти кои се
однесуваат на истите; услуги кои се однесуваат
на продажба на термински договорено користење
и привремена сопственост врз имот; услуги кои
се однесуваат на размена на недвижен имот,
вклучително и термински договорено користење
и привремена сопственост врз имот; услуги
за членство кои се однесуваат на термински
договорено користење на имот; обезбедување
информации за недвижен имот, станови,
објекти (недвижности) за термински договорено
користење и давање станови под наем; термински
договорено    користење на недвижен имот;
термински договорено користење; на недвижен
имот заради годишен одмор; услуги за членство
кои се однесуваат на термински договорено
користење на имот (сопствености); финансиски
услуги; услуги што се однесуваат на залог; услуги
за кредитни картички; монетарни услуги; услуги
за обезбедување сефови; услуги за осигурување;
при што сите горенаведени услуги се нудат и
електронски или „онлајн” од компјутерска датотека
или преку интернет; информации, советодавни
и консултантски   услуги што се однесуваат на
горенаведените услуги, кои спаѓаат во класата 36
кл. 43  услуги за обезбедување храна и пијалаци;
привремено сместување; услуги за хотели и
одморалишта; услуги за хотелско сместување;
домарски услуги; услуги за резервации за хотелско
сместување; изнајмување соби; обезбедување
резервации и регистрации за привремено
сместување; обезбедување резервации за подолг
и краток престој во апартмани и згради со станови
во приватна сопственост; услуги за приватни
резиденции и друштвени клубови, вклучително и
услуги за нега на деца, ангажирање (booking) за
ресторани и оброци, банкети и друштвени настани
за посебни пригоди; обезбедување објекти за
конференција, услуги за организирање банкети;
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услуги за бар, бифе, ресторан, салони за коктели
и кафулиња, услуги за приготвување на храна;
услуги за обезбедување храна; обезбедување
објекти за конференции и изложби; при што сите
горенаведени услуги се нудат и електронски
или „он-лајн” од компјутерска датотека   или  
преку   интернет;   информации,   советодавни  
и   консултантски услуги кои се однесуваат на
горенаведените услуги, кои спаѓаат во класата 43
(210) TM 2009/655

(220) 01/07/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) Fairmont Spas Inc.
100 Wellington Street West, T.D. Centre, P.O. Box
40, Suite 1600 Toronto, Ontario M5k 1B7 , CA
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  ул. „Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
(540)

WILLOW STREAM
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 44 медицински услуги; ветеринарни услуги;
услуги за хигиена и разубавување на луѓе и
животни; услуги за земјоделие, хортикултура и
шумарство; обезбедување бањи за лекување,
сауни, простории за третирање со пареа и салони
за масажа; обезбедување услуги за масажа;
турски бањи; услуги на салони за убавина и
разубавување; услуги за женски и машки фризер;
услуги за ароматерапија; услуги за здравствена
заштита, разубавување, нега на телото, кожата
и косата; домови за стари лица; одморалишта;
домови за рехабилитација; при што сите
горенаведени услуги се нудат и електронски
или „онлајн” од компјутерска датотека   или  
преку   интернет;   информации,   советодавни  
и   консултантски услуги кои се однесуваат на
горенаведените услуги, кои спаѓаат во класата 44
(210) TM 2009/657

(220) 02/07/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) Unilever N.V.
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  ул. „Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
(540)

(591) црвена, темно сина и бела
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(540)

(510, 511)
кл. 30 чај и производи од чај; газирани и нега–
зирани пијалаци на база на чај; леден чај;
немедицински билни чаеви и инфузии; мраз
(210) TM 2009/658

(220) 02/07/2009

		

(442) 30/04/2010

PARFOIS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 козметички производи
кл. 14 накит, благородни камења, благородни
метали и нивни смеси и производи направени
или обложени со овие материјали неспомнати во
други класи

(731) Akita, Inc.
2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington,
Delaware 19808, US

кл. 18 сетови за патување, куфери за патување,
кожни ташни, куфери, патни торби, рачни торби,
ранци, торби за купување, торби за кампери,
торби за плажа

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ
И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕ–
НОСТ СКОПЈЕ  
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје

кл. 25 облека, обувки, капи

(540)

CHARTIS

(210) TM 2009/665

(220) 03/07/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) Kia Motors Corporation
231, Yangjae-dong, Seocho-gu, Seoul 137-938,
KR

(551) индивидуална
(510, 511)

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

кл. 36 осигурителни и финансиски услуги
(210) TM 2009/659

(220) 02/07/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) Камелија Пиперевска
ул. Мирче Ацев бр. 171/2-12, 1000 Скопје , MK
(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат   бул.
Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12  патнички автомобили, камиони, автобуси,
минибуси, комбиња, миникомбиња,   омнибуси,
превозни средства на четири тркала, возила со
две тркала

(540)

(210) TM 2009/671

(220) 06/07/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) TDR d.o.o.

(591) црвена, портокалова и бела

Obala V. Nazora 1 52210 Rovinj, HR

(551) индивидуална

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

(510, 511)
кл. 23  предено и конец за текстил
кл. 24   текстил и текстилни производи, особено
текстилни производи за домашна употреба

(540)

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало со
текстилни производи
(210) TM 2009/662

(220) 03/07/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) ROSEFIELD LUXEMBOURG SA
412 F, Route D’esch, L - 1471, LU
(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат
Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје
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на работење и водење   комерцијална дејност;
управување
со
работење;
комерцијална
администрација; комерцијални работи; уреду–
вачка дејност; канцелариски работи

(591) темно виолетова, светло вилетова, сребрена и
бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 преработен или непреработен тутун;
тутун за пушење; тутун за лулиња, тутун за
рачно завиткување, тутун за џвакање, цигари,
пури, цигарилоси; супстанции за пушење што се
продаваат заедно или одделно од тутун што не
се за медицински намени и не се наменети за
лекување; бурмут; пушачки артикли вклучени во
класа 34; хартија за цигари; цевчиња и чибуци за
цигари и кибрити
кл. 35
огласување и рекламирање; водење
на работење и водење   комерцијална дејност;
управување
со
работење;
комерцијална
администрација;
комерцијални
работи;
уредувачка дејност; канцелариски работи
(210) TM 2009/672

(220) 06/07/2009

		

(442) 30/04/2010

(210) TM 2009/673

(220) 07/07/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) Друштво за фармацевтско хемиски производи
РЕПЛЕКФАРМ АД Скопје
ул. Козле бр.188, 1000 Скопје, MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат Ул. „Љубљанска’’ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

КАФАЛГИН
(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

(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)

(210) TM 2009/678

(220) 08/07/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) Друштво за вработување на инвалидни лица,
производство, трговија и услуги ЈУГОИМПЕКС
ДОО извоз-увоз Скопје
ул. Качанички пат бб., Индустриска зона
Визбегово, MK
(740) ДАНЧЕ ЧАКАРОВКСА ГРОЗДАНОВСКА бул. Св.
Клиемт Охридски бр.66/1-3а , 1000, Скопје
(540)

(591) портокалова, црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
(591) темно сина, светло сина, сребрена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34   преработен или непреработен тутун;
тутун за пушење; тутун за лулиња, тутун за
рачно завиткување, тутун за џвакање, цигари,
пури, цигарилоси; супстанции за пушење што се
продаваат заедно или одделно од тутун што не
се за медицински намени и не се наменети за
лекување; бурмут; пушачки артикли вклучени во
класата 34; хартија за цигари; цевчиња и чибуци
за цигари и кибрити
кл. 35   огласување и рекламирање; водење
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кл. 7  машини и машинск алати, мотори и погонски
машини (освен за сувоземни возила), машински
спојници и трансмисиски елементи (освен за
сувоземни возила), земјоделски направи (не се
рачни), инкубатор за јајца
(210) TM 2009/681

(220) 08/07/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) Novo Nordisk A/S
Novo Alle, DK-2880 Bagsvaerd, DK
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  ул. „Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

Trgovski marki

Glasnik,

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 10  медицински апарати и инструменти
(210) TM 2009/682

(220) 08/07/2009
(442) 30/04/2010
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кл. 41   изложби /организирање изложби/ во
културни или воспитни цели, клубови, услуги
на клубови /забава или одгледување/, книги
(издавање на книгите), книги (изнајмување на
книгите), конференции (организирање и водење  
конференции), конгреси (организирање и водење
конгреси), натпревари (организирање натпревари)
/обука, забава/, приредби (одржување приредби),
семинари (организирање и водење семинари),
клубови со средби, стручни консултации (не се
однесуваат на водење на работите)

ПЕНМЕЈТ

		

17/2,

(731) Друштво за маркетинг трговија и услуги ИЗИ
МЕДИА ДООЕЛ Велес, MK

(210) TM 2009/683

(220) 08/07/2009

		

(442) 30/04/2010

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

(731) СКОПСКИ ПАЗАР акционерско друштво во
приватна сопственост увоз-извоз Скопје
бул. Јане Сандански, бр. 109 б Скопје, MK

(540)

(540)

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

(591) бела, жолта, сива, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35
огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи,
дејности
(професионални
консултации),
дејности (консултации за водење на дејностите),
демонстрација
на
производи,
објавување
рекламни текстови, огласување (рекламирање),
информации за дејноста, изнајмување рекламен
простор, изнајмување рекламен материјал, јавно
мислење (испитување на јавното мислење),
објавување рекламни текстови, обработка на
текстови, пазар (побарувачка на пазарот), пазар
(проучување на пазарот), персонал (вработување
персонал), производни цени, промоција /про–
дажба за трето лице/, пропагандни дејности,
проучување на пазарот /маркетинг/, распределба
/дистрибуција/ на примероци, рекламна хроника,
рекламирање по пат на радио, рекламирање
по пат на телевизија, рекламна документација
(уредување
на
рекламна
документација),
рекламни агенции, трговски дејности, увозизвоз, ширење рекламен материјал /трактати,
проспекти, печатени примероци/

кл. 35   услуги за продажба на големо и мало
со 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, месо, риба,
живина и дивеч, месни преработки, конзервирано,
сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови,
компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла
за јадење и масти, пиво, минерална и сода вода и
други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје
и овошни сокови, сирупи и други препарати
за производство на пијалаци, алкохолни
пијалаци(освен пиво), тутун, производи за
пушачите, кибрит
(210) TM 2009/684

(220) 09/07/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) Друштво за производство и трговија ИЛИНА
увоз-извоз ДОО
с. Велмеј, Дебрца ул. Бигла б.б., MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат Ул. „Љубљанска’’ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје

кл. 38   организирање и емитување телевизиски
емисии, кабелска телевизија, комуникација,
пораки (пренос на пораки од една на друга
личност), новинарски агенции, подвижна радио
телевизија, упатства за телекомуникации

Trgovski marki

TM 2009/684
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(540)

(540)

CERELINO
(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. 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

(591) зелена, бела, сива и црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32  минерална и сода вода

(210) TM 2009/685

(220) 09/07/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) Друштво за промет на големо и мало
угостителство и туризам АУРОРА ТУРС Славчо
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

(210) TM 2009/689

(220) 09/07/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) Снежана Лупевска
ул.Карл Хорн бр.61, Скопје, MK
(540)

бул. Јане Сандански ДТЦ 13 лик.4 Кисела Вода
1000 Скопје, MK
(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ
ДООЕЛ,
АГЕНЦИЈА
ЗА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ   ул. Љубица
Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 38  емитување тв програми, емитување емисии
кл. 41  образовни услуги, подготвување  настава,  
забава, спортски и културни активности

ПАТУВАМЕ СОНУВАМЕ СО АУРОРА
(551) индивидуална
(510, 511)

(210) TM 2009/691

(220) 10/07/2009

		

(442) 30/04/2010

кл. 39 транспортни услуги, организирање пату–
вања

(731) Mars, Incorporated

кл. 41 образовни услуги, обука, забава, спортски
и културни активности

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

кл. 43 услуги на обезбедување храна и пијалаци,
привремено сместување

(540)

(210) TM 2009/686

(220) 09/07/2009

		

(442) 30/04/2010

6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, US

(731) PODRAVKA prehrambena industrija d.d.
Ante Starcevica 32, HR-48000 Koprivnica, HR
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  ул. „Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

TM 2009/685

(591) црвена, бела, златна, кафена и црна
(551) индивидуална

Trgovski marki

Glasnik,

(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни
екстракти; конзервирано, сушено и варено
овошје и зеленчук; билки (тревки); јајца; млечни
производи, желеа, џемови, компоти, млеко и
млечни пијалаци, производи подготвувани за
конзумирање што се состајат првенствено од
гореспоменатите стоки
кл. 30 кафе и замени за кафе, чај, какао,
чоколада за пиење; шеќер, ориз, тапиока, саго;
брашно и подготовки направени од жита; леб,
бисквити, торти, слатки (производи од тесто),
чоколада и слатки; сладолед; мраз, овошни
сладоледи; мед, меласа; сол, сенф; оцет; сосови;
песто, сосови; сосови како мирудии; мирудии;
билки (тревки), мирудии, производи подготвени за
конзумирање   што се првенствено составени од
горе споменатите производи
(210) TM 2009/692

(220) 10/07/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) ZAHARNI IZDELIA - VARNA OOD
Zapadna Promishlena Zona, 9000 Varna, BG
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје
(540)

17/2,
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(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ
ДООЕЛ,
АГЕНЦИЈА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ

ЗА

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)

FLEXOPRINT
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16  хартија, картони производите од нив што не
се опфаатени со другите класи, печатени работи,
книговезнички материјал
кл. 17  каучук, гума,  полуфабрикати од пластични
материјали
кл. 35   канцелариски работи, трговија на големо
и мало со хартија, картони производи од нив,
печатени работи, трговија на големо и мало со
кожа, имитација на кожа, и производи од нив што
не се опфатени со другите класи
(210) TM 2009/697

(220) 14/07/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) Друштво за трговија, транспорт, инженеринг и
производство СЕТ-УНИОН ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје
ул. Поп Богомил бр. 10 Скопје, MK

ANA

(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ
ДООЕЛ,
АГЕНЦИЈА
ЗА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ ул. Љубица
Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје

(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 16 хартија, картон и производите од нив
што не се опфатени со другите класи, печатени
работи, книговезнички материјал, фотографии,
канцелариски материјал, лепила за канцелариска
и куќна употреба; материјали 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. 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;
бисквити; колачи; бисквити со чоколада
(210) TM 2009/696

(220) 14/07/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) Печатење, текстил-трукерај Трговец поединец
ФЛЕКСО ПРИНТ ТП

СЕТ-УНИОН
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 24 текстил и текстилни производи што не се
опфатени со другите класи; прекривки за кревети
и маси, трикотажа
кл. 26 тантели, везови, панделки и гајтани; расте–
гливи ленти за ракавици, прерамки, позамантерија
кл. 35  канцелариски работи; трговија на големо и
мало со текстил и текстилни производи, трикотажа
и позамантерија
(210) TM 2009/710

(220) 15/07/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) Intervet International B.V.
Wim de Korverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, NL
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  ул. „Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
(540)

RESFLOR

ул. Алексо Демниевски бр. 27/1-б, 1000 Скопје,
MK

Trgovski marki

TM 2009/710
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(551) индивидуална

(210) TM 2009/714

(220) 15/07/2009

(510, 511)

		

(442) 30/04/2010

кл. 5  лекови и фармацевтски препарати за вете–
ринарна употреба
(210) TM 2009/711

(220) 15/07/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) WYETH HOLDINGS CORPORATION
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940,
US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
бр.15а-13, 1000, Скопје

ул.

‘’Ленинова’’

(540)

(731) Intervet International B.V.
Wim de Korverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, NL
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  ул. „Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
(540)

(591) сина и црна
(551) индивидуална

ОТОМАX

(510, 511)

(551) индивидуална

кл. 5  диететски и хранливи додатоци

(510, 511)
кл. 5 лекови и фармацевтски препарати за вете–
ринарна употреба

(210) TM 2009/715

(220) 15/07/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) WYETH HOLDINGS CORPORATION
(210) TM 2009/712

(220) 15/07/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) Intervet International B.V.
Wim de Korverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, NL

Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940,
US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
бр.15а-13, 1000, Скопје

ул.

‘’Ленинова’’

(540)

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

(591) сина и црна
(551) индивидуална

EXSPOT

(510, 511)
кл. 5 диететски и хранливи додатоци

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 лекови и фармацевтски препарати за вете–
ринарна употреба
(210) TM 2009/713

(220) 15/07/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) WYETH HOLDINGS CORPORATION
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940,
US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
бр.15а-13, 1000, Скопје

ул.

(540)

(210) TM 2009/716

(220) 15/07/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) WYETH HOLDINGS CORPORATION
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940,
US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
бр.15а-13, 1000, Скопје

ул.

‘’Ленинова’’

(540)

FROM A TO ZINC

‘’Ленинова’’

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 диететски и хранливи додатоци

(591) сина и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5  диететски и хранливи додатоци

TM 2009/711

(210) TM 2009/717

(220) 15/07/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) The Coca-Cola Company
One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, US
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

Trgovski marki

Glasnik,

(540)

17/2,
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(591) темно и светло сина бела и сива
(551) индивидуална

TUMULT

(510, 511)
кл. 34  тутун, преработки од тутун-особено цигари,
производи за пушачите, кибрит

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи и жита,
леб, колачиња и слатки, сладоледи; мед, меласа,
квасец, прашок за печење; сол, сенф; оцет, сосови
(како мирудии); мирудии; мраз
кл. 32 пиво, минерални и сода води и други
безалкохолни пијалаци ; пијалаци од овошје и
овошни сокови; сирупи и други препарати за
производство на пијалаци
кл. 33 алкохолни пијалаци, освен пиво
(210) TM 2009/722

(220) 16/07/2009

		

(442) 30/04/2010

(210) TM 2009/724

(220) 16/07/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) ТУТУНСКИ КОМБИНАТ А.Д.
ул. Марксова 101, 7500 Прилеп, MK
(740) АГЕНЕЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТ–
ВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ    
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје
(540)

(731) Друштво за фармацевтско хемиски производи
РЕПЛЕКФАРМ АД Скопје
ул. Козле бр.188, 1000 Скопје, MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат Ул. „Љубљанска’’ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

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

FORVITA

кл. 34  тутун, преработки од тутун-особено цигари,
производи за пушачите, кибрит

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5   фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за  дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди
(210) TM 2009/723

(220) 16/07/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) ТУТУНСКИ КОМБИНАТ А.Д.
ул. Марксова 101, 7500 Прилеп, MK
(740) АГЕНЕЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕ–
НОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ  
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје
(540)

(210) TM 2009/726

(220) 20/07/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) Amgen Inc.,
One Amgen Center Drive, Thousand Oaks,
California 91320-1789, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
бр.15а-13, 1000, Скопје

ул.

‘’Ленинова’’

(540)

COVASCERT
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати
(210) TM 2009/727

(220) 20/07/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) Amgen Inc.,
One Amgen Center Drive, Thousand Oaks,
California 91320-1789, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
бр.15а-13, 1000, Скопје

ул.

‘’Ленинова’’

(540)

МОSANOS
Trgovski marki
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(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 5  фармацевтски препарати
(210) TM 2009/728

(220) 20/07/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) Akita, Inc.
2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington,
Delaware 19808, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ
И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕ–
НОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 oсигурителни и финансиски услуги
(210) TM 2009/729

(220) 20/07/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) Akita, Inc.
2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware
19808, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ
И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕ–
НОСТ СКОПЈЕ  
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 oсигурителни и финансиски услуги
(210) TM 2009/730

(220) 20/07/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) OBC AG
Baarerstrasse 53, CH-6304 ZUG, CH
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

TM 2009/728

(591) бела, сива и сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35
услуги на работење, услуги што се
занимаваат со рекламирање на стоки и услуги,
услуги на работна комуникација како и други услуги
на работно претставување, услуги на работење
поврзани за финансиско посредување со пари
и посредување, професионален консалтинг
во работењето, услуги на посредување во
работење за трети лица, давање на информации
во работење, советување и помош во водење
на работа, консултантски услуги во областа на
информираноста, коминикациите и односот
со јавност, консултантски услуги во областа
на организација и водење работи, услуги на
истражување на јавното мислење, услуги на
компјутерска обработка на податоци (работна
администрација), услуги на организација и водење
излагања и натпревари, во комерцијални и/или
огласувачки цели; објавување и разнесување
на разни видови публикации, вклучително и
разнесување на реклами и рекламни текстови,
разнесување на промотивен материјал, реклами,
праќање на промотивен материјал по пошта,
објавување рекламни текстови, креирање
текстови, рекламирање по пат на компјутерски
мрежи, јавно огласување по пат на плакати,
огласување на радио станици, промотивно
огласување
на
телевизија,
умножување
документи, работни информации, анкети, услуги
на агенц-ии за увоз - извоз
кл. 36
услуги на осигурување, финансиски
трансакции, трансакции врзани за недвижности,
информации во областа на осигурувањето,
услуги на консалтинг во осигурување, брокерски
работи на осигурување, финасиска проценка на
осигурување, посредување и претставување во
осигурување, сите горенаведени услуги по пат
на онлајн компјутерски мрежи и/или интернет,
попис, финансиски и посреднички услуги и
посредување во осигурувањето во областа на
движен имот и услуги врзани за недвижности
во областа на тргување со хартии од вредност,
финансиски услуги, како и услуги на финансиски
менаџмент во областа на позајмувањето, работи
на штедење и менувачници, советување во
финансиското работење и финансиска анализа,
консалтинг во финансиски инжинеринг во областа
на осигурувањето и банкарството
кл. 41 едукација и обука во областа на осигу–
рувањето,
банкарството,
финансиските
и
паричните трансакции; објавување текстови
за нерекламни цели, организација и водење
семинари за обука, конференции, конгреси,

Trgovski marki

Glasnik,

симпозиуми, работилници за обука и консултација,
организација на саеми и излагања за едукативни
и културни цели, организација, водење и
спроведување едукација по пат на испити,
практична обука, издавање печатени текстови (за
нерекламни цели)
(210) TM 2009/731

(220) 21/07/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) Друштво за производство, тговија и услуги
ВИПРО ДООЕЛ
Моински пат бб, 1480 Гевгелија , MK
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ  
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

VIFOOD
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29  конзервирано, смрзнато, сушено и варено
овошје и зеленчук, ајвар, пинџур, лутеница, печен
зеленчук, слатко, желе, џемови, компоти
кл. 30  сенф, оцет, сосови (како мирудии); мирудии
кл. 32 минерална и сода вода и други безалкохолни
пијалаци, пијалаци од овошје и зеленчук, овошни
сокови и сокови од зеленчук
(210) TM 2009/732

(220) 21/07/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) The Coca-Cola Company
One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, US
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ  
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

RELENTLESS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 пиво, минерални и сода води и други
безалкохолни пијалаци ; пијалаци од овошје и
овошни сокови; сирупи и други препарати за
производство на пијалаци
кл. 41 образовни услуги; подготовка на обука;
разонода; спортски и културни активности
(210) TM 2009/734

(220) 21/07/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) Societe des produits NESTLE S.A.
1800 Vevey, CH
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје
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(540)

ЗДРАВ ПОЧЕТОК ЗА ЗДРАВ ЖИВОТ
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 зеленчук и компири (конзервирани, смрз–
нати, сушени или варени), овошје (конзервирано,
смрзнато,
сушено
или
варено),
печурки
(конзервирани, сушени или варени), месо,
живина, дивеч, риба и морска риба, сите овие
продукти исто така во форма на екстракти, супи,
желиња, тестенини, конзервирани, готови оброци,
смрзнати или дехидрирани; мармалади; јајца;
млеко, павлака, путер, сирење и други подготовки
од храна врз база на млеко; замена за млеко;
пијалаци врз база на млеко; десерти врз база на
млеко и павлака; јогурти; млеко од соја (замена
за млеко), подготовки врз база на соја; масти и
масла за јадење; подготовки врз база на протеини
за храна за луѓе; немасни павлаки; колбаси;
сувомесни производи; путер од кикиритки; супи;
концентрати за супи, бистри супи /бујони/, инстант
супи, чорби, бистра супа со јајце
кл. 30 кафе, екстракги од кафе, подготовки и
пијалаци врз база на кафе; ладно кафе (iced
coffee); замени за кафе, екстракти од замени
за кафе, подготовки и пијалаци врз база на чај;
ладен чај; подготовки врз база на слад; какао
и подготовки и пијалаци врз база на какао;
чоколада, чоколадни производи, подготовки
и пијалаци врз база на чоколада; слаткарски
производи,
колачиња,
бонбони;
шеќерни
производи; шеќер; мастики за џвакање; природни
засладувачи; пекарски производи, леб, квасец,
пецива; бисквити, торти, колачи, обланди,
карамели, пудинзи; сладолед, воден мраз /
прехранбен/, шербети, смрзнати слаткарски
производи, смрзнати торти, безалкохолни ледени
пијалаци, смрзнати десерти, смрзнати јогурти;
обрзани агенти за производство на сладолед
и/или водни мразови и/или шербети и/или
смрзнати слаткарски производи и/или смрзнати
торти и/или безалкохолни ледени пијалаци и/или
смрзнати десерти и/или смрзнати јогурти; мед и
замена за мед; жита за појадок, мусли, пченкарни
снегулки (corn flakes), табли од жита (cereal bars),
подготвени жита (ready-to-eat cereals); подготовки
од жита; ориз, паста, тестенини (noodles);
прехранбени производи врз база на ориз, брашно
или жита, како и во форма на готови оброци;
пици; сендвичи; мешавина од паста за јадење и
тесто спремно за подготвување; сосови; соја сос;
кечап; ароматизирани или зачинети производи за
исхрана, прехранбени зачини, зачини; преливи за
салати, мајонез; сенф; киселина
кл. 32  пива, природна вода, пенлива 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
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и есенции и други подготовки за правење на
безалкохолни пијалаци (освен есенцијални
масла);
млечни
ферментирани
пијалаци;
пијалаци врз база на соја; пијалаци врз база на
слад; изотонични пијалаци
(210) TM 2009/736

(220) 23/07/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) Mars, Incorporated
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768, 1000,
Скопје
(540)

(591) кафена, кремова и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; екстракти од
месо; конзервирано, сушено и варено овошје и
зеленчук; тревки (билки); јајца, млечни производи;
желеа, џемови, компоти; млеко и млечни пијалаци;
производи подготвени за конзумирање и коишто
се составени првенствено од гореспоменатите
производи
кл. 30 кафе и замена за кафе; чај, какао; чоколада
за пиење; шеќер, ориз, тапиока, саго; брашно и
подготовки направени од жита; леб, бисквити,
торти, колачи (производи од тесто), чоколадо и
слатки; сладолед; мраз, овошни сладоледи; мед
меласа; сол, сенф; оцет, сосови; песто; сосови
како мирудии; тревки (билки); мирудии; производи
подготвени за конзумирање а коишто се составени
од горе споменатите производи
(210) TM 2009/740

(220) 23/07/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) Друштво за промет на големо и мало ИНПЕКС
ДОО Скопје
ул. Даме Груев бр.3-7, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 светлечки натписи - реклами, светлечки
ознаки по патиштата, билборди, светлечки
цевки за реклами, сигнали (електродинамички
апарати за далечинско управување со сигнали),
сигнализација, светлечка или механичка, табли
за сигнализација (светлечки или механички),
анимирани
цртежи,
дигитални
технички
цртачи, екрани за прожектирање, електрични
контакти, електронски сигнали (емитувачи на
електронските сигнали), зголемување (апарати
за зголемување)    /фотографија/,    зголемувачи
/оптика/, инструменти со зголемувачи, интеркомуникации (апарати за интер-комуникации),
калибри /шаблони/, кинематографски апарати,
механички натписи, монитори /опрема/, монитори
/програми за сметачи/, обработка на текст /апа–
рати за обработка на текст/, огледала /оптика/,
оптички инструменти за прожектирање зголемени
слики на екран, оптички податоци (подлоги за
оптички податоци) планови (инструменти за
изработка на планови), податоци (подлоги за
податоци), предаватели на електронски сигнали,
преносник /фотографија/, прожектирање (апарати
за прожектирање), прожектирање (екрани за
прожектирање), фотографски снимки (апарати за
фотографски снимки), фотокопирање (апарати
и уреди за фотокопирање) /вклучително и
електростатски и термички апарати и уреди/
кл. 35
огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи,
дејности
(професионални
консултации),
демонстрација
на
производи,
документи
(умножување на документи), изнајмување
рекламен простор, изнајмување рекламен
материјал, огласување /рекламирање/, пазар
(побарувачка на пазарот), пазар (проучување
на пазарот), персонал (вработување персонал),
распределба /дистрибуција/ на примероци,
рекламирање,
рекламни
огласи
(ширење
рекламни огласи), трговски дејности, увоз-извоз
кл. 40
обработка на материјали, печатење,
печатење на хартија, самолеплива фолија,
винилно платно, МЕШ, фотофилмско печатење,
печатење на: плексиглас, форекс, лим, пластика,
дрво, стакло, камен, фотографија (изработка на
фотографии), хартија (обработка на хартијата),
развивање фотографски филмови, примероци
(печатење примероци), литографско печатење,
офсет печатење, финиширање на хартија обработка на хартија, печатење по модел,
перманентно печатење -третман на материјали,
услуги при фотосоставување, фотографско
печатење, фотографирање
(210) TM 2009/741

(220) 23/07/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) Друштво за промет на големо и мало ИНПЕКС
ДОО Скопје
ул. Даме Груев бр.3-7, 1000 Скопје, MK
(591) бела, црна, жолта сина и црвена

TM 2009/736

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје
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(540)

INPEX
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9   светлечки натписи - реклами, светлечки
ознаки по патиштата, билборди, светлечки
цевки за реклами, сигнали (електродинамички
апарати за далечинско управување со сигнали),
сигнализација, светлечка или механичка, табли
за сигнализација (светлечки или механички),
анимирани
цртежи,
дигитални
технички
цртачи, екрани за прожектирање, електрични
контакти, електронски сигнали (емитувачи на
електронските сигнали), зголемување (апарати
за зголемување)    /фотографија/,    зголемувачи
/оптика/, инструменти со зголемувачи, интеркомуникации (апарати за интер-комуникации),
калибри /шаблони/, кинематографски апарати,
механички натписи, монитори /опрема/, монитори
/програми за сметачи/, обработка на текст /апа–
рати за обработка на текст/, огледала /оптика/,
оптички инструменти за прожектирање зголемени
слики на екран, оптички податоци (подлоги за
оптички податоци) планови (инструменти за
изработка на планови), податоци (подлоги за
податоци), предаватели на електронски сигнали,
преносник /фотографија/, прожектирање (апарати
за прожектирање), прожектирање (екрани за
прожектирање), фотографски снимки (апарати за
фотографски снимки), фотокопирање (апарати
и уреди за фотокопирање) /вклучително и
електростатски и термички апарати и уреди/
кл. 35
огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи,
дејности
(професионални
консултации),
демонстрација
на
производи,
документи
(умножување на документи), изнајмување
рекламен простор, изнајмување рекламен
материјал, огласување /рекламирање/, пазар
(побарувачка на пазарот), пазар (проучување
на пазарот), персонал (вработување персонал),
распределба /дистрибуција/ на примероци,
рекламирање,
рекламни
огласи
(ширење  
рекламни огласи), трговски дејности, увоз-извоз
кл. 40   обработка на материјали, печатење,
печатење на хартија, самолеплива фолија,
винилно платно, МЕШ, фотофилмско печатење,
печатење на: плексиглас, форекс, лим, пластика,
дрво, стакло, камен, фотографија (изработка на
фотографии), хартија (обработка на хартијата),
развивање фотографски филмови, примероци
(печатење примероци), литографско печатење,
офсет печатење, финиширање на хартија обработка на хартија, печатење по модел,
перманентно печатење -третман на материјали,
услуги при фотосоставување, фотографско
печатење, фотографирање

Trgovski marki
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(210) TM 2009/742

(220) 23/07/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) Друштво за промет и услуги
МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

ПОРШЕ

Бул. Босна и Херцеговина бб 1000 Скопје, MK
(740) АГЕНЕЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
ВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ

СОПСТ–

       ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35
рекламирање; водење на работење;
управување со работата; промовирање на
продажбата за трети лица; трговија на големо
и мало со возила; трговија на големо и мало со
резервни делови за возила; увоз - извоз
кл. 37  одржување и поправка на моторни возила
(210) TM 2009/743

(220) 23/07/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) Друштво за промет и услуги
МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

ПОРШЕ

Бул. Босна и Херцеговина бб 1000 Скопје, MK
(740) АГЕНЕЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
ВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ  

СОПСТ–

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење на работење; упра–
вување со работата; промовирање на продажбата
за трети лица; трговија на големо и мало со
возила; трговија на големо и мало со резервни
делови за возила; увоз - извоз
кл. 37  одржување и поправка на моторни возила
(210) TM 2009/745

(220) 23/07/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) Менкиноски Живко
ул. М.Јорданоски бр.11, 6000 Охрид, MK
(740) АГЕНЕЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТ–
ВЕНОСТ
АРТПИЦК
ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје

TM 2009/745
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(540)

(210) TM 2009/747

(220) 24/07/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) ЗЛАТНА ПЧЕЛА дооел Скопје
ул.Партизански одреди бб, Реонски центар
Карпош III, трговски дел, секција IV/8, Скопје,
MK
(740) Пекопрем ДОО Скопје  бул. Авној бр.24/3-17 1000
Скопје
(540)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41  коцкање (игрње за пари)
(210) TM 2009/746

(220) 23/07/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) Менкиноски Живко
ул. М. Јорданоски бр.11, 6000 Охрид, MK
(740) АГЕНЕЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
ВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ

(591) зелна, сива и жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30  производи со лиофилизиран матичен млеч,
прополис, полен, пчелин восок и други пчелини
производи; антиоксиданси, минерали, екстрати
од лековити билки; функционална храна-’ркулци
од мешунки; соја, азуки, мунг, наут, лека, оцет од
дива јаболка со лековити билки

СОПСТ–

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје
(540)

(210) TM 2009/748

(220) 24/07/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) ЗЛАТНА ПЧЕЛА дооел Скопје
ул.Партизански одреди бб, Реонски центар
Карпош III, трговски дел, секција IV/8, Скопје,
MK
(740) Пекопрем ДОО Скопје бул. Авној бр.24/3-17 1000
Скопје
(540)

(591) зелена, сива и жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 козметички производи со природни липозони
изолирани од лецитин од соја, пчелини производи
матичен млеч, прополис, жен-шен, лековити
билки, витамини, алоја, етерични масла, мед,
глина, каолин и други природни супстанции
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; промовирање на
продажбата за трети лица; трговија на големо и
мало; увоз - извоз
кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалaци;
привремено сместување
кл. 44 хигиенска нега и нега на убавината на
луѓето

TM 2009/746

кл. 30 производи со лиофилизиран матичен млеч,
прополис, полен, пчелин восок и други пчелини
производи; антиоксиданси, минерали, екстрати
од лековити билки; функционална
храна-’ркулци од мешунки; соја, азуки, мунг, наут,
лека, оцет од дива јаболка со лековити билки
(210) TM 2009/753

(220) 24/07/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) Warner Bros. Entertainment Inc. a Delaware
Corporation,

Trgovski marki

Glasnik,

4000 Warner Boulevard, Burbank, California
91522, US

(540)

POTTERMORE
(551) индивидуална
(510, 511)

фигури со механизам и опрема за нив; кадифени
играчки; балони; играчки за јавање; опрема која
се продава како единица за играње игри со карти,
играчки возила; кукли; единици за електронски
рачни игри; опрема за игри која се продава како
единица за играње игри на табла, игри со карти,
друштвени игри и игри со мета од акционен
вид самостојни видео машини за игра со излез;
сложувалки и сложувалки што изработуваат
рачно; топки; имено, топки за игралиште,
фудбалски топки, кошаркарски топки; сплавови
за пливање за рекреативна употреба; играчки за
печење и варење, играчки банки,
снежни глобуси и играчки; украси за божиќно дрво
кл. 35
онлајн услуги на изнајмување во
работилници кои содржат однапред снимени
аудио книги; електронски книги; потрошувачка

Trgovski marki
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кл. 38 безбедување повеќекориснички пристап
кон глобалната компјутерска информациски
мрежа; обезбедување он-лајн зборувалници и
електронски огласни табли за пренос (праќање)
на пораки помеѓу корисници во области на општ
интерес; обезбедување на он-лајн комуникациски
врски кои префрлаат веб-страници на корисникот
на други локални и глобални веб- страници;
обезбедување на онлајн олеснувања во
интерактивниот режим на работа со други
компјутерски корисници во поглед на теми од
општ интерес

кл. 9   однапред снимени ленти, аудио-видео
ленти, аудио видео касети, аудио видео дискови
и дигитални повеќенаменски дискови кои
прикажуваат комедија, драма, акција и авантура;
аудио снимања што можат да се преземат што
прикажуваат комедија, драма, акција и авантура;
рачни дигитрони; ЦД РОМ дискови за компјутерски
игрички; интерактивни програми за   видео игри;
интерактивни мултимедијални програми за игри;
кертриџи за видео игри и касети; електронски
дневници; подлоги   за глувци; компјутерски
програми, имено, софтверско поврзување
дититализирани видео и аудио медиуми со
глобална    компјутерска информациона мрежа
по пат на опрема за мобилни телефони, имено
„hands free” рачна слободна опрема, позадини
за мобилни телефони и позадини за екран на
мобилни телефони кодирани магнетски картички,
имено, картички за телефон, кредитни картички,
платежни картички, дебитни картички и магнетска
клуч картичка; телефонски мелодиуми за бежични
телефони; чувари на екран за компјутери кои
можат да се преземат

кл. 28 играчки и спортски стоки, вклучително игри
и играчки, имено,
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стока, имено, книги кои содржат акција,
авантура и комедија; магазини кои содржат
акција, авантура и комедија; боенки, детски
работни книги; тетратки, дневници, бележници,
канцелариски материјал, хартија за пишување,
пликоа, разгледници, пенкала, моливи и футроли
за нив, гумички, креди, маркери, моливи во боја,
комплети за боење, постери; обвивки за книги,
книжни ознаки и календари; услуги на огласување
и промовирање и услуги на давање информации
во врска со нив; услуги на работни информации;
собирање реклами

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

кл. 16 печатарски работи и стока од хартија,
имено, книги што прикажуваат акција, авантура
и комедија, магазини што прикажуваат акција,
авантура и комедија; боенки, детски работни книги;
тетратки, дневници, бележници, канцелариски
материјал, хартија за пишување, пликоа,
разгледници, пенкала, моливи и футроли за нив,
гуми, креди, маркери, моливи во боја, комплети за
боење, креди и даски за креда; постери; обвивки
за книги, книжни ознаки, календари

17/2,

кл. 41  услуги на забава, имено, снабдување вебстраници кои прикажуваат филмски исечоци,
фотографии и други мултимедијални материјали;
снабдување он-лајн на компјутерски игри;
снабдување компјутерски игри на кои може
да се пристапи по пат на телекомуникациска
мрежа; услуги на образование, имено, давање
информации на кои може да се пристапи по пат
на телекомуникациска мрежа посебно во врска со
детски книги, образовни програми кои вклучуваат
програми за читање и пишување, програми за
учење, читање и пишување, материјали и програми
за олеснување на читањето и пишувањето
за поединци со нервни болести кои пречат за
учење, говор и пишување; обезбедување он-лајн
изданија во својство на електронски книги; услуги
на елекгронско издателство, имено, издавање
текстови и графички книги за други
(210) TM 2009/755

(220) 27/07/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) Трговско друштво за производство, трговија
и услуги МИДЕЛ-Д Денис ДООЕЛ експортимпорт Гевгелија
ул. Скопска бр. 17 1480 Гевгелија , MK
(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ
ДООЕЛ,
АГЕНЦИЈА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ  

ЗА

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)

(591) црвена, сина и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 39 транспортни услуги, пакување и складирање
стока, организирање патувања, автобуски превоз,

TM 2009/755
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превоз со автомобили, изнајмување возила,
шпедитерски услуги, испорачување стоки,
складирање стоки, превоз на скапоцености
со блиндирано возило, превезување камиони,
превезување мебел, изнајмување камиони
(210) TM 2009/756

(220) 28/07/2009

		

(442) 30/04/2010

работи; изолирање градби; изнајмување опрема
за градење; хидроизолирање; бојосување
внатрешност и надворешност; малтерисување;
поставување скелиња
кл. 42   научни и технолошки услуги и истражу–
вањето и планирањето поврзано со нив;
индустриски анализи и истражувачки услуги;
изработка и развој на компјутерски хардвер и
софтвер; градежно советување; архитектура;
технички проекти; индустриски дизајн; планирање
градби; инженерство

(731) Друштво за производство на пластични
производи, промет и услуги К/С - РОЛОСПАС
ДОО, заштитно друштво увоз-извоз Прилеп
ул. Кеј 1-ви мај бр. 13, 7500 Прилеп, MK
(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ
ДООЕЛ,
АГЕНЦИЈА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ  

ЗА

(210) TM 2009/758

(220) 28/07/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) THE GILLETTE COMPANY

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје

Prudential Tower Building, Boston, Massa–
chusetts 02199, US

(540)

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
бр.15а-13, 1000, Скопје
(591) сина, црвена и бела

ул.

‘’Ленинова’’

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 17 каучук, гутаперка, гума, азбест, пресувани,
пластични материјали што се користат во
производството, материјали за затнување и за
изолација, свитливи неметални цевки
кл. 19 неметални градежни материјали, цврсти
неметални цевки заградба, асфалт, катран и
битумен, неметални преносни конструкции
кл. 35 упрвавување со работата, канцелариски
работи, трговија на големо и мало со неметални
градежни материјали
(210) TM 2009/757

(220) 28/07/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) Друштво за графички дизајн, градежништво,
производство и трговија на големо и мало
АРКЕР ДИЗАЈН ДОО увоз-извоз Скопје

OCEANA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 8 жилети за еднократна употреба
(210) TM 2009/759

(220) 28/07/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) Друштво на граѓани Центар за промоција на
оддржливи земјоделски практики и рурален
рзвој ЦеПроСАРД Скопје
1000 Скопје ул. Орце Николов 155/5-2, MK
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје  
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје
(540)

ул. Љубица Георгиева, бр.11, Скопје Карпош,
MK
(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ
ДООЕЛ,
АГЕНЦИЈА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ  

ЗА

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)

(591) жолта, сина, зелена, бела и црна
(591) жолта, сива, темно зелена, жолто кафена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35   рекламирање, водење на работењето,
управување со работата, канцелариски работи
кл. 37 градежни конструкции, поправки, инстала–
циски услуги; ѕидање; надзор на градежни

TM 2009/756

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 42 научни и технолошки услуги, истражувања
и планирање што се однесуваат на истите, услуги
за индустриски анализи и истражувања
кл. 44   услуги од областа на земјоделството,
градинарството и шумарството

Trgovski marki

Glasnik,

17/2,

str. 95-185, april 2010 Skopje

(210) TM 2009/765

(220) 30/07/2009

(551) индивидуална

		

(442) 30/04/2010

(510, 511)
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кл. 17   каучук, гутаперка, гума, азбест, лискун и
производи од нив, што не се опфатени во другите
класи, полуфабрикати од пластични материјали,
материјали за подлошки, за заптисување и за
изолација, свитливи неметални цевки

(731) PepsiCo, Inc.
700 Anderson Hill Road, Purchase, NY 105771444, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ
И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕ–
НОСТ СКОПЈЕ         

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

п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје
(540)

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
(210) TM 2009/778

(220) 31/07/2009

(551) индивидуална

		

(442) 30/04/2010

(510, 511)

(731) Darwin Discovery Limited

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; закуски што се состојат главно
од компири, лешници, производи од лешници,
семки, овошје или други растителни материјали
или нивни комбинации вклучувајќи чипс, чипс од
компири, говедски закуски, закуски на база на соја
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жита, леб, тестенини и слатки, сладолед; мед,
меласа; квасец, прашокза печење; сол, сенф;
оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз;
закуски кои се состојат главно од зрна (жито),
пченка, жита, други растителни материјали или
нивни комбинации, вклучително чипс од пченка,
чипс од тортиља, чипс од пита, чипс од ориз,
оризови слатки, оризови крекери, переци, готови
(испукани) пуканки; сосови за црпење со закуски,
салса, снек бар, кроасани, производи од леб
(210) TM 2009/771

(220) 31/07/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) Друштво за трговија и услуги ДИПЛОН ДООЕЛ
Скопје
ул. Даме Груев бр. 28, MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат Ул. „Љубљанска’’ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје

208 Bath Road, Slough, Berkshire SL1 3WE, UK
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ
И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕ–
НОСТ СКОПЈЕ          
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје
(540)

CHIROCAINE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати и супстанции
(210) TM 2009/779

(220) 31/07/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) Друштво за производство, трговија, услуги и
туризам на Кочоски Зоран КОУЗОН и Ко увоз
извоз ДООЕЛ Прилеп, подружница КОУЗОН
Студентски сервис Скопје
бул. Св. Климент Охридски бр.58 Скопје,
Центар 1000 Скопје, MK
(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ
ДООЕЛ,
АГЕНЦИЈА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ  

ЗА

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје

(540)

(591) сина, бела и сива
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(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 10 силиконски вметоци за гради; вметоци за
гради што се состојат од вештачки материјали и
делови и компоненти за истите
(210) TM 2009/791

(220) 05/08/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) The British Broadcasting Corporation, Broad–
casting House, Portland Place
London, W1A 1AA, UK
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ
И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕ–
НОСТ СКОПЈЕ  
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје

(591) жолта, сина, сива и бела
(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 35 канцелариски работи, агенции за вработу–
вање, вработување персонал, бизнис менаџмент
на хотели, рекламирање
кл. 39   транспортни услуги, организирање пату–
вања, организирање крстарења, придружување
патници, превезување патници, резервации за
патувања, разгледување  културни знаменитости
и обиколки (туризам)
кл. 41
образовни услуги, обука, академии,
организирање и водење колоквиуми, услуги на
клубови, насочување, семинари
(210) TM 2009/788

(220) 04/08/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) COLGATE - PALMOLIVE COMPANY
300 Park Avenue NEW YORK, N.Y.10022, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
бр.15а-13, 1000, Скопје

ул.

‘’Ленинова’’

(540)

XANLEIN
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 деодоранси и антиперспиранти
(210) TM 2009/789

(220) 04/08/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) Allergan, Inc.
2525 Dupont Drive, Irvine, California 92612, US
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ  
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

NATRELLE
TM 2009/788

BBC
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 снимени податоци вклучително аудио,
видео, неподвижни и подвижни слики и текст;
компјутерски софтвер, вклучително софтвер
за употреба во преземање, складирање,
репродукција и организација на аудио, видео,
неподвижни и подвижни слики и податоци;
образовен софтвер; електронски публикации и
инфомации што можат да се преземат; мелодии
за ѕвонење и графики за мобилни телефони
коишто можат да се преземат; графики за
компјутери коишто можат да се преземат;
програми и опрема за компјутерски, електронски
и видео игри; електронски огласни табли; подлоги
за компјутерско глувче; електронски инструкциски
и наставни апарати и инструменти; трансмитери
и приемници на телевизиски и радио сигнали;
шлемови штитници за колено, штитници за лакти
и делови за гореспоменатите производи
кл. 16   печатени публикации; списанија; книги;
каталози; програми; фотографии; канцелариски
прибор; уметнички материјал; четки за сликање;
инструкциски и наставен материјал; печатарски
плочи; постери; картички; разгледници; честитки;
колекционерски картрички; покани; дневници;
календари; албуми за слики; печатени материјал;
кеси за подароци; кутии за подароци; етикети за
подароци и завиткувачи за подароци; нотеси;
документи за пишување и мрсни боички;
самолепливи ливчиња; пренесувачи; печати;
лични оранизери; адресари; тефтери; држачи за
пенкала и моливи; подлошки за маса; шеми за
везење, шиење и плетење; поштенски марки
кл. 38 емитување; комуникации и телекому–
никации; трансмисија емитување, доставување,
прием и друго распространување на аудио видео,
неподвижни и подвижни слики, информации,
текст и податоци, во точно или одложено
време, мултимедиска содржина, интернет
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страници; услуги за електронска пошта; услуги за
телетекст и интерактивно емитување; услуги за
информирање и услуги на новинарска агенција;
изнајмување на уреди за радио и телевизиско
емитување; обезбедување  форуми за дискусија;
управување со интернет записници (блогови);
управување со табла за пораки; објавување на
интернет; обезбедување  пристап и изнајмување
временски пристап до копјутерска база на
податоци; обезбедување  податоци и советодавни
услуги поврзани со која било од горенаведените
услуги
кл. 41 обезбедување разонода, образование,
рекреација инструкции, подготовки и обуки;
производство, презентација и дистрибуција на
аудио, видео, неподвижни и подвижни слики
и податоци; услуги на издавање (вклучително
услуги на електронско објавување); електронски
публикации што не може да се преземат;
организирање продуцирање и презентирање
емисии, натпревари, игри, концерти, изложби
и настани; учење на јазици; обезбедување
податоци и советодавни услуги поврзани со која
било од горенаведените услуги, вклучително онлајн форма; база на податоци или интернет
(210) TM 2009/795

(220) 06/08/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) Motorola,Inc., a Delaware corporation
1303 E. Algonquin Road,Schaumburg,IL 60196,
US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. ‘’Ленинова’’
бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

17/2,

str. 95-185, april 2010 Skopje

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје
(540)

(591) црвена, црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30  кафе
кл. 35 огласување; водење на работење; управу–
вање со работи; канцелариски работи; увоз-извоз;
трговија на големо и мало со кафе
кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалаци
(210) TM 2009/801

(220) 07/08/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) ТУТУНСКИ КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП
ул. Марксова бр.101, 7500 Прилеп, MK
(740) АГЕНЕЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
ВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ  

BACKFLIP

СОПСТ–

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 мобилни телефони; мобилни телефони
со можност за праќање и примање електронски
пораки; мобилни телефони со дигитален
фотоапарат и видео камера; мобилни телефони
со МПЗ, аудио и видео плеер; мобилни телефони
со електронски игрички; мобилни телефони со
можност за ГПС (GPS) и навигација; уреди за
бежична комуникација со можност за пренос
на глас, податоци и слики; батерии за мобилни
телефони; полначи за батерии и адаптери за
струја
(210) TM 2009/796

(220) 06/08/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
БАР ДВЕИЛЈАДИ ДООЕЛ Скопје
Булевар Климент Охридски бр. 60 1000 Скопје,
MK
(740) АГЕНЕЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕ–
НОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ  
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RONDO BLUE LONG
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 тутун, преработки од тутун-особено цигари,
производи за пушачите, кибрит
(210) TM 2009/802

(220) 07/08/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) ТУТУНСКИ КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП
ул. Марксова бр.101, 7500 Прилеп, MK
(740) АГЕНЕЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
ВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ  

СОПСТ–

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје
(540)

BRAND BLUE LONG
TM 2009/802
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(551) индивидуална

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

(510, 511)
кл. 34 тутун, преработки од тутун-особено цигари,
производи за пушачите, кибрит
(210) TM 2009/803

(220) 07/08/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) Gallaher Limited
Members Hill, Brooklands Road, Weybridge,
Surrey KT13 OQU, UK
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ
И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕ–
НОСТ СКОПЈЕ  

(540)

(591) светло и темно жолта, портокалова, светло и
темно црвена и светло зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30   кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жита, леб, производи од тесто и слатки, колачиња;
кекси; бисквити; сладолед; мед, меласа; квасец,
прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како
мирудии); мирудии; мраз

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје
(540)

кл. 35 огласување; водење на работење; упра–
вување со работи; канцелариски работи; трговски
дејности; увоз-извоз

MOONSHINE AROMA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 тутун, преработен или непреработен;
тутун за пушење, тутун за луле, тутун за рачно
завиткување, тутун за џвакање, цигари, пури, цига–
рилоси; супстанции за пушење кои се продаваат
одделно или измешани со тутун, коишто не се
употребуваат за медицински цели или лекување;
тутун за шмркање; пушачки артикли опфатени во
класата 34; хартија за цигари, цевчиња за цигари
и кибрит
(210) TM 2009/804

(220) 07/08/2009

		

(442) 30/04/2010

(210) TM 2009/809

(220) 10/08/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) FremantleMedia Limited and Simco Limited
1 Stephen Street, London W1T 1 AL, UK and
Bedford House, 69-79 Fulham High Street
London, SW6 3JW, UK
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ  
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

JAS IMAM TALENT!

(731) Unilever N.V.
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  ул. „Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
(540)

(591) сина, жолта и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29  масла и масти за јадење, маргарин
(210) TM 2009/805

(220) 07/08/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) МАКПРОГРЕС ДОО
ул. Илинденска бб 2310 Виница, MK

TM 2009/803

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9  кинематографски филмови; цртани филмо–
ви; дијафилмови; филмови; магнетски записи;
оптички записи; магнетско-оптички записи;
записи на цврсти основи; аудио-визуелни апарати
за настава; апарати за забава адаптирани за
употреба со телевизор; електронски книги и
публикации; електронски игрички; интерактивни
игрички адаптирани за употреба со телевизори;
електрични и видео апарати и инструменти за
забава; мултимедијални дискови и публикации;
мултимедијални записи и публикации; ласерски
читливи дискови; видео дискови и публикации;
компјутерски софтвер; компјутерски програми;
компјутерски игрички; софтвери за интерактивни
игрички за компјутери, мобилни телефони и уреди
со кои се ракува мануелно; дигитални записи;
медии за чување или снимање звук и/или видео
запис и/или податоци и/или информации; апарати
и инструменти за снимање и/или репродукција
на звук и/или видео запис и/или информација;
холограми; флопи дискови; звучни записи;
преснимени дискови; снимени дискови; компакт
дискови; грамофонски плочи; аудио касети;
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касети; видео касети; ласерски дискови; компакт
дискови-интерактивни ЦД РОМ-ови; дигитални
видео дискови (ДВД); апарати и инструменти за
комуникација; телефони; мобилни телефони;
полначи; полначи за мобилни телефони; „handsfree” апарати за мобилни телефони; игрички за
мобилни телефони; караоке машини; делови и
опрема за сета горенаведена стока; дигитални
игрички, игрички за мобилни телефони; ДВД
игрички
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(210) TM 2009/811

(220) 11/08/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) Alokozay FZE (a Free Zone Company incorporated
under the laws of U.A.E.)
P.O.Box 18165, Dubai, AE
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ  
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

кл. 38 емитување; емитување телевизиска прог–
рама; емитување радио програма; емитување
програма на сателитска телевизија; емитување
програма на кебелска телевизија; телефонски
комуникации; интерактивни телефонски услуги;
услуги на телефонски пораки; комуникациски
услуги по пат на радио бранови, телефон,
интернет, светскиот пребарувач, по кабелски пат,
по пат на сателит, микробранови и електрични
мрежи; телефонија
кл. 41 услуги на образование и забава во форма
на телевизиски програми, радио програми,
кабелски, сателитски и интернет програми;
продукција и презентација на радио и телевизиска
програма, кинематографски филмови, претстави,
видео програми, ДВД програми, кабелски
програми, сателитски програми и/или интернет
програми; услуги на организирање претстави;
изнајмување звучни записи и претходно снимени
претстави, филмови, радио и телевизиски
перфоманси; продукција на видео касети и видео
дискови; услуги на забава преку радио; услуги на
забава преку телевизија; услуги на забава во и
преку кино; услуги на забава во и преку театар;
забавни емисии кои вклучуваат игра (натпревар);
услуги забава преку телевизии кои вклучуваат
и
учествување
гледачи
преку
телефон;
интерактивна забава со употреба на мобилен
телефон; игрички базирани на интернет; услуги
на организирање на лото и игри на среќа; услуги
давање забава преку игрички; услуги на игра;
услуги на обложување; услуги на опклади; услуги
на казино; услуги на организирање игри со карти
и казино турнири, натпревари, надигрувања,
игри и/или настани; лотарија; овозможување
кои било горе наведени услуги на мобилен
телефон преку мрежа на мобилна телефонија,
сателитска комуникација, микробранови или
други електронски, дигитални и аналогни медии,
во живо, електронски, преку компјутерски мрежи,
преку интернет, он-лајн или преку телевизиски
медиум; организирање, продукција и презентација
на настани во образовни, културни или забавни
цели; организирање, продукција, управување и
презентација на натпревари, надигрувања, игри,
претстави кои вклучуваат игра, квизови, денови
на забави, изложби, претстави, паради на тркала
(„roadshows”); претстави на подиуми, рејвови,
театарски перфоманси, концерти, перфоманси
во живо и настани во кои може да се учествува;
услуги на обезбедување организација на видео
клипови по пат на мобилна телефонија или
компјутерски мрежи за забава и/или во образовни
цели
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(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29  месо, риба, живина и дивеч, месни прера–
ботки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено
овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца,
млеко и млечни производи, јогурт, масла и масти
за јадење
кл. 30   кафе, чај, какао, шеќер, тапиока, саго,
замена на кафе; брашно и производи од жита,
леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед,
меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф,
оцет, сосови, мирудии; мраз, чоколади и кечап
кл. 32  минерална и сода вода и други безалкохолни
пијалаци; пијалаци од овошје и овошни сокови,
сирупи и други препарати за производство на
пијалаци
(210) TM 2009/814

(220) 12/08/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) Друштво за производство услуги и трговија
БРЕГЛИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
ул. Мито Хаџивасилев
мезанин 1000 Скопје, MK

Јасмин

бр.

42/23

(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕ–
ЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ  
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)

(591) црна, зелена, жолта, портокалова, црвена, сина и
бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 6 обични метали и нивните легури, мали
метални предмети, метални цевки, каси,
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производи од обичен метал што не се вклучени
во другите класи; алуминиум; калапи од обичен
метал

телевизија, емитување телевизиски програми,
пренесување преку сателит, телекомуникациски
канали

кл. 35   управување со работата, канцелариски
работи; трговија на мало и големо со хемиски
производи за индустријата; трговија на големо
и мало со бои, фирнајзи и лакови, метали во
листови и во прав за сликарите, декоратерите,
печатарите и уметниците; трговија на големо
и мало со обични метали и нивните легури,
производи од обичен метал што не се вклучени
во другите класи, алуминиум и калапи од обичен
метал

кл. 41 забава, услуги на естрадни уметници, услуги
на оркестри, продукција на радио и телевизиски
програми, продукција на шоу програми, услуги на
студија за снимање, сценски декор, монтажирање
видео ленти, услуги на пишување сценарија

кл. 41   образовни услуги, обука, организирање
и водење семинари, организирање изложби за
културни и образовни цели, професионално
насочување
(210) TM 2009/816

(220) 12/08/2009

		

(442) 30/04/2010

(210) TM 2009/819

(220) 13/08/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) Друштво за комуникациски
ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје

услуги

ВИП

Васил Аџиларски бб, 8 кат, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(731) Друштво за промет и услуги увоз-извоз Конев
Борче и др. Андреј-компани ДОО
ул. Благој Мучето 2000 Штип, MK
(740) АГЕНЕЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕ–
НОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ  
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје
(540)

(591) темно сина и розова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 огласување; водење на работење; упра–
вување со работи; канцелариски работи; увозизвоз; презентација на производи; промоција/
продажба за трето лице/; проучување на пазарот
/маркетинг/, трговски дејности, трговија на големо
и мало, ширење рекламен материјал
(210) TM 2009/817

(220) 13/08/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) Трговско радиодифузно друштво ТВ Скопје
ДОО Скопје
ул. Качанички пат б.б. 1000 Скопје , MK
(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ
ДООЕЛ,
АГЕНЦИЈА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ  

ЗА

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)

ЗАЈДИ, ЗАЈДИ
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 38

TM 2009/816

телекомуникации, емитување кабелска

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35   дејности (помош во водењето на дејнос–
тите), 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 изводите 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
рекламните 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 инфор–
мативна 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;
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обезбедување мултикориснички интеракгивен
пристап на глобална комуникациска мрежа;
пренос и емитување 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 web-страници,
услуги на дизајнирање web- страници, работа
на електронски информациски мрежи; консал–
тинг услуги и услуги на дизајн во областа
на информатички 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 сајтови, web
центри, електронска пошта, електронски групи,
лист сервери како и на дигитална содржина и
податоци на трети лица; услуги на провајдери
на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање
компјутерски софтверски апликации за трети
лица; услуги на автентификација во областа на
телекомуникација и мрежа; дизајн во областа
на компјутеризирани комуникации и мрежи
на податоци; обезбедување информации во
областа на мрежни услуги на компјутеризирани
комуникации и услуги на центри на податоци
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(210) TM 2009/820

(220) 13/08/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) Друштво за комуникациски
ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје

услуги

ВИП

Васил Аџиларски бб, 8 кат, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ   ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 дејности (помош во водењето на дејнос–
тите), 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 изводите 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
рекламните 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 инфор–
мативна 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 интеракгивен
пристап на глобална комуникациска мрежа;
пренос и емитување 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
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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 web-страници,
услуги на дизајнирање web- страници, работа
на електронски информациски мрежи; конса–
лтинг услуги и услуги на дизајн во областа
на информатички 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 сајтови, web
центри, електронска пошта, електронски групи,
лист сервери како и на дигитална содржина и
податоци на трети лица; услуги на провајдери
на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање
компјутерски софтверски апликации за трети
лица; услуги на автентификација во областа на
телекомуникација и мрежа; дизајн во областа
на компјутеризирани комуникации и мрежи
на податоци; обезбедување информации во
областа на мрежни услуги на компјутеризирани
комуникации и услуги на центри на податоци
(210) TM 2009/821

(220) 13/08/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) YILDIZ HOLDING A.S.

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ
И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕ–
НОСТ СКОПЈЕ  
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје
(540)

(591) жолта, црвена, бела и кафена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кафе, чај, какао,  шеќер, ориз, тапиока, саго,
замена за кафе; брашно и производи направени
од жита, леб, тестенини и слатки, чоколади,
чоколадни производи и чоколатца, бисквити,
филувани и прелиени бисквити, колачиња, торти,
вафли, бомбони, мед, шеќерен сируп, зачини,
сладоледи, мраз
(210) TM 2009/827

(220) 18/08/2009

		
(442) 30/04/2010
(731) Друштво за трговија и услуги ДЕКСИКО ДОО
увоз-извоз Богданци
ул.Изворски бр. 1 1484 Богданци Република
Македонија, MK
(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ
ДООЕЛ,
АГЕНЦИЈА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ  

ЗА

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)

ДЕКСИКО
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 28   игри и играчки, предмети за гимнастика
и спорт што не се опфатени со другите класи,
украси за елки.
кл. 35 рекламирање, канцелариски работи, трго–
вија на големо и мало со игри и играчки, предмети
за гимнстик и спорт што не се опфатени со другите
класи, украси за елки
(210) TM 2009/828

(220) 18/08/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) Друштво за трговија и услуги ДЕКСИКО ДОО
увоз-извоз Богданци
ул. Изворски бр. 1 1484 Богданци Република
Македонија , MK
(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ
ДООЕЛ,
АГЕНЦИЈА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ  

ЗА

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје

Kisikli Mah. Ferah Cad. Cesme Sk. No: 2/4 B.
Camlica, Uskudar, ISTANBUL, TR
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(540)

компјутерски софтвер наменет за пренесување на
аудио-визуелни интернет и екстранет документи
кои потекнуваат од глобални компјутерски и
комуникациски мрежи, преку безжични мрежи

(591) црна, црвена и бела

кл. 38   телекомуникации; мобилни телеко–
муникации, апликации и системи за мобилна
телефонија;
телекомуникации,
комуникации
преку компјутерски терминали, радиоемитување,
комуникации преку телеграф, комуникации преку
телефон, дигитални комуникации за дигитална
или интерактивна телевизија; телекомуникации
преку интернет, интернет; интернет за и со помош
на мобилни телефони, со помош на дигитални,
сателитски, кабелски и земни мрежи; пренос на
податоци; пренос на информации, услуги со кои им
се овозможува на лицата праќање и/или примање
компјутерски информации, програми, документи
или податоци; услуги што овозможуваат или нудат
учество во радио или телевизиски емисии, како
интерактивни така и неинтерактивни; безжична
телефонија, емитување и пренесување видео игри
кон и од мобилен телефон, дигитално персонално
помагало (организатор) или компјутер, дигитални
или аналогни декодери кои обезбедуваат пристап
до сајт или портал по извршеното поврзување
на интернет; поврзување со телекомуникациска
мрежа заради преземање на видео игри,
интерактивни текстови за снимање филмови и
видеографски записи преку телекомуникациски
мрежи, електронска пошта; услуги за комуникација;
услуги за телекомуникација; електронски пренос
на компјутерски софтвер преку интернет и
други мрежи за компјутерска и електронска
комуникација; услуги за обезбедување врска и
пристап до мрежи за електронска комуникација,
заради пренос или прием на компјутерски
софтвер; обезбедување „он-лајн” услуги за
комуникација; комуникација преку глобална
компјутерска мрежа или преку интернет; услуги
за електронска пошта, праќање и примање
пораки; услуги за емитување; обезбедување
пристап до веб-страници; пренос и дистрибуција
на податоци или аудио-визуелни слики преку
глобална компјутерска мрежа или преку интернет;
обезбедување пристап до МПЗ веб-страници на
интернет; испраќање на дигитална музика по пат
на телекомуникации; обезбедување пристап до
веб-страници за дигитална музика на интернет;
изнајмување (давање под наем) време за
пристап до компјутерски датотеки; советодавни,
консултациски и информациски услуги кои се
однесуваат на горенаведените позиции

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 28 игри и играчки; предмети за гимнастика
и спорт што не се опфатени со другите класи;
украси за елки
кл. 35   рекламирање; канцелариски работи;
трговија на големо и мало: со игри и играчки,
со предмети за гимнастика и спорт што не се
опфатени со другите класи и со украси за елки
(210) TM 2009/830

(220) 18/08/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) JIL B.V.
Rivium Quadrant 173, 15th Floor, NL-2909 LC
Capelle aan den IJssel , NL
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   ул. „Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
(540)

JIL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 апарати и инструменти за примена во
науката, наутиката, премер, фотографирање,
кинематографија, оптика, тежинско мерење,
мерење, сигнализација, проверка (надзор),
спасување и едукација; апарати и инструменти за
спроведување, пренесување, трансформирање,
акумулирање, регулација и контрола на
електрична енергија; апарати за наснимување,
пренесување или репродукција на звук или
слики; магнетски носачи на податоци, дискови за
наснимување; машини за автоматско продавање
и механизми за апарати што се активираат со
помош на парички; регистер каси, машини за
сметање, опрема и компјутери за обработка на
податоци; противпожарни апарати; мобилни
телефони; телефонски апарат; безжични уреди;
компјутерски хардвер; компјутерски софтвер;
софтвер во областа на мобилната телефонија
и системите за деловен менаџмент, апарати за
мобилна телефонија; апарати за наснимување,
пренос или репродукција на звук или слики;
магнетни носачи на податоци, микрокомпјутерски
игри, видео игри; публикации во електронски
формат; електронски публикации кои може да
се преземат од мрежа; компјутерски софтвер за
употреба во софтверските апликации за сервер
и клиент, наменет за безжични уреди за прием,
синхронизација,
натрупување,
складирање
и управување со аудио-визуелни интернет
и екстранет документи кои потекнуваат од
глобални компјутерски и комуникациски мрежи;

Trgovski marki

кл. 42 научни и технолошки услуги и истра–
жување и проектирање во врска со тоа; услуги
за индустриска анализа и истражување;
проектирање
и
создавање
компјутерски
хардвер и софтвер; проектантски услуги што се
однесуваат на компјутерски софтвер; одржување,
поправка и ажурирање на компјутерски софтвер,
софтвер за компјутерски оперативен систем,
софтвер за компјутерски услужни програми;
обезбедување информации за компјутерски
софтвер преку интернет и други мрежи за
компјутерска и електронска комуникација;
обезбедување консултантски услуги и техничка
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поддршка за решавање проблеми што се
однесуваат на компјутерски софтвер и за рачни
мобилни дигитални електронски уреди и други
електронски уреди за широка потрошувачка;
обезбедување машини за пребарување заради
прибирање податоци преку комуникациски
мрежи; обезбедување привремена употреба
на компјутерски софтвер и „он-лајн” алатки
со кои на корисниците им се овозможува
пристап и преземање на компјутерски софтвер;
консултантски услуги за компјутерски хардвер
и софтвер; изнајмување апарати и опрема за
компјутерски хардвер и софтвер; консултантски
услуги за софтвер за мултимедијални и аудиовизуелни записи; компјутерско програмирање;
услуги за поддршка и консултација заради развој
на компјутерски системи и датотеки; графички
дизајн за уредување на веб-страници на интернет;
информации кои се однесуваат на компјутерски
хардвер или софтвер, кои се достапни „он-лајн”
преку глобална компјутерска мрежа или преку
интернет; создавање и одржување на вебстраници; проектирање и создавање на вебстраници кои содржат мултимедијални материјали;
хостирање на веб-страници за други лица;
информациски, советодавни и консултациски
услуги што се однесуваат на горенаведените
позиции; пристап и давање под наем време за
пристап кон видео игри преку телекомуникациска
мрежа или сервер, вклучително и интернет и
кабелски, сателитски или земни телевизиски
мрежи; давање под наем време за пристап кон
телекомуникациски мрежи и интернет сајтови
и дигитална или аналогна или интерактивна
телевизија;
компјутерско
програмирање
и
компјутерски програми, периферна опрема,
интелигентни картички, интернет, интернет и
интернет за мобилни телефони, компјутери и
декодери за дигитална или аналогна телевизија;
проектирање и производство на игри за декодери
на дигитална или аналогна телевизија, за
мобилни телефони, за дигитални лични помагала
(организатори) или за компјутери; работење
со компјутерски сервери заради хостирање
адреси на клиенти и компјутерски софтвер кој
овозможува и обезбедува еднонасочен и/или
двонасочен проток на аудио-визуелни интернет
и екстранет документи што потекнуваат од
глобални компјутерски и комуникациски мрежи
помеѓу софтверот на серверот и на клиентот
којшто е инсталиран на безжични уреди;
работење со компјутерски софтвер и сервери
наменети за прием, синхронизација, складирање
и управување со аудио-визуелни интернет и
екстранет документи што потекнуваат од глобални
компјутерски и комуникациски мрежи наменети за
праќање содржини кон адресите на клиентите;
консултација во областа на компјутерскиот
софтвер, хардвер, друга опрема за обработка на
податоци; компјутерски софтвер, проектирање и
создавање на компјутерски системи, програми
и мрежи, веб-страници; создавање софтвер
за мобилни уреди; датотеки, архивирање на
компјутерски датотеки, одржување на датотеки;
обезбедување софтвер, обновување на податоци

TM 2009/831

од компјутерски датотеки, ажурирање на софтвер;
удвојување на компјутерски програми; вообичаено
програмирање; советодавни, консултантски и
информациски услуги што се однесуваат на
горенаведените позиции
(210) TM 2009/831

(220) 18/08/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) PODRAVKA prehrambena industrija d.d.
Ante Starcevica 32, HR-48000 Koprivnica, HR
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   ул. „Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 пиво, минералнa и сода вода и други
безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци
(210) TM 2009/832

(220) 18/08/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) Друштво за комуникациски
ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје

услуги

ВИП

Васил Аџиларски бб, 8 кат, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 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

Trgovski marki

Glasnik,

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 инфор–
мативна 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 no пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска мрежа;
обезбедување мултикориснички интерактивен
пристап на глобална комуникациска мрежа;
пренос и емитување на сите видови аудио и
видео лрограми по пат на телефон, телевизија
и глобална комуникациска мрежа, главни
(стожерни) интернет услуги, имено, брза
линија или сериски врски кои создваат главен
премин во рамките на мрежата; видео и аудио
телеконференции по пат на интернет, услуги
на асинхронен трансфер мод (ATM), 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
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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 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, webцентри, 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 на информации во
областа на мрежни услуги на компјутеризирани
комуникации и услуги на центри на податоци
(210) TM 2009/839

(220) 21/08/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) МИКРОТИМ ДОО експорт-импорт Куманово
нас. Карпош - Индустриска зона б.б. 1300
Куманово , MK
(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ
ДООЕЛ,
АГЕНЦИЈА
ЗА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ   ул. Љубица
Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)

MIKROTIM
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 19 неметални градежни материјали; неметални
преносни конструкции; градежни табли што не се
од метал; панел штици што не се од метал, за
врати; градежно дрво; декоративни елементи што
не се од метал, за градба; облоги што не се од
метал, за градби; шперплоча
кл. 20   мебел, производи кои не се вклучени во
другите класи од дрво, плута, трска, прачки,
рогозина; опрема што не е од метал, за мебел;
опрема што не е од метал, за прозорци; прегради
од дрво за мебел
кл. 35 рекламирање; канцелариски работи; трго–
вија на големо и мало со неметални градежни
материјали, градежни табли, панел штици,
шперплочи; трговија на големо и мало со мебел,
производи од дрво, трска, со опрема што не е од
метал, со прегради од дрво за мебел
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(210) TM 2009/840

(220) 21/08/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) МИКРОТИМ ДОО експорт-импорт Куманово
нас. Карпош - Индустриска зона б.б. 1300
Куманово, MK
(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ
ДООЕЛ,
АГЕНЦИЈА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ  

ЗА

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ
И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕ–
НОСТ СКОПЈЕ  
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје
(540)

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)

(591) портокалова, сива, црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 19 неметални градежни материјали; неметални
преносни конструкции; градежни табли што не се
од метал; панел штици што не се од метал, за
врати; градежно дрво; декоративни елементи што
не се од метал, за градба; облоги што не се од
метал, за градби; шперплочи
кл. 20   мебел, производи кои не се вклучени во
другите класи од дрво, плута, трска, прачки,
рогозина; опрема што не е од метал, за мебел;
опрема што не е од метал, за прозорци; прегради
од дрво за мебел
кл. 35
рекламирање; канцелариски работи;
трговија на големо и мало со неметални градежни
материјали, градежни табли, панел штици,
шперплочи; трговија на големо и мало со мебел,
производи од дрво, трска, со опрема што не е од
метал, со прегради од дрво за мебел
(210) TM 2009/846

(220) 25/08/2009

		

(442) 30/04/2010

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33  алкохолни пијалаци
(210) TM 2009/850

(220) 26/08/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk
Sudiman plaza, Indofood Tower, 27th Floor, JI.
Jend. Sudirman Kav 76-78, 12910 Jakarta Selatan,
ID
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ
И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТ–
ВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје
(540)

(731) Diageo North America, Inc.
801 Main Avenue, Norwalk CT 06851, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ
И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕ–
НОСТ СКОПЈЕ  
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје
(540)
(551) индивидуална

BE THERE

(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33  алкохолни пијалаци
(210) TM 2009/847

(220) 25/08/2009

		

(442) 30/04/2010

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиоки,
саго, замена за кафе, брашно и производи од
жита, леб, пецива и слатки, сладолед, мед, еласа,
квасец, прашок за печење, сол, сенф, оцет, сосови,
(зачини), зачини, мраз, макарони, тестенини,
паста(тесто), фиде(тесто), овесно брашно

(731) Diageo North America, Inc.
801 Main Avenue, Norwalk CT 06851, US

TM 2009/840
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(210) TM 2009/851

(220) 26/08/2009

(210) TM 2009/857

(220) 31/08/2009

		

(442) 30/04/2010

		

(442) 30/04/2010

(731) PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk
Sudiman plaza, Indofood Tower, 27th Floor, JI.
Jend. Sudirman Kav 76-78, 12910 Jakarta Selatan,
ID
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ
И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕ–
НОСТ СКОПЈЕ  
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје

(731) WYETH a Delaware corporation,
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940,
US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ   ул. ‘’Ленинова’’
бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

BOVZUTA

(540)
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 онколошки фармацевтски препарати

(551) индивидуална

(210) TM 2009/858

(220) 31/08/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) WYETH a Delaware corporation,

(510, 511)
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиоки,
саго, замена за кафе, брашно и производи од
жита, леб, пецива и слатки, сладолед, мед, еласа,
квасец, прашок за печење, сол, сенф, оцет, сосови,
(зачини), зачини, мраз, макарони, тестенини,
паста(тесто), фиде(тесто), овесно брашно
(210) TM 2009/852

(220) 26/08/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk
Sudiman plaza, Indofood Tower, 27th Floor, JI.
Jend. Sudirman Kav 76-78, 12910 Jakarta Selatan,
ID
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ
И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕ–
НОСТ СКОПЈЕ  
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје
(540)

Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940,
US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
бр.15а-13, 1000, Скопје

ул.

‘’Ленинова’’

(540)

BIXSUTA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5  онколошки фармацевтски препарати
(210) TM 2009/859

(220) 31/08/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) WYETH a Delaware corporation,
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940,
US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
бр.15а-13, 1000, Скопје

ул.

‘’Ленинова’’

(540)

BOSULIF
(551) индивидуална
(510, 511)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30   кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиоки,
саго, замена за кафе, брашно и производи од
жита, леб, пецива и слатки, сладолед, мед, еласа,
квасец, прашок за печење, сол, сенф, оцет, сосови,
(зачини), зачини, мраз, макарони, тестенини,
паста(тесто), фиде(тесто), овесно брашно
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кл. 5 онколошки фармацевтски препарати
(210) TM 2009/860

(220) 31/08/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) WYETH a Delaware corporation,
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940,
US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
бр.15а-13, 1000, Скопје

ул.

‘’Ленинова’’

TM 2009/860
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(540)

HENDRIO

(220) 31/08/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) WYETH a Delaware corporation,
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940,
US

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 онколошки фармацевтски препарати
(210) TM 2009/861

(220) 31/08/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) WYETH a Delaware corporation, Five Giralda
Farms, Madison, New Jersey 07940, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
бр.15а-13, 1000, Скопје

(210) TM 2009/864

ул.

‘’Ленинова’’

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
бр.15а-13, 1000, Скопје

ул.

‘’Ленинова’’

(540)

GENHERLA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5  онколошки фармацевтски препарати

(540)

AMHERLI

(210) TM 2009/865

(220) 31/08/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) WYETH a Delaware corporation,
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940, US

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 онколошки фармацевтски препарати
(210) TM 2009/862

(220) 31/08/2009

		

(442) 30/04/2010

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
бр.15а-13, 1000, Скопје

ул.

‘’Ленинова’’

(540)

LYMPZA

(731) WYETH a Delaware corporation,
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940,
US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
бр.15а-13, 1000, Скопје

ул.

‘’Ленинова’’

(540)

ARAZOG

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 онколошки фармацевтски препарати
(210) TM 2009/866

(220) 31/08/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) WYETH a Delaware corporation,
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940,
US

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 онколошки фармацевтски препарати
(210) TM 2009/863

(220) 31/08/2009

		

(442) 30/04/2010

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
бр.15а-13, 1000, Скопје

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
бр.15а-13, 1000, Скопје

ул.

‘’Ленинова’’

(540)

BRYNDIR
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 онколошки фармацевтски препарати

TM 2009/861

‘’Ленинова’’

(540)

LYMZAVA

(731) WYETH a Delaware corporation,
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940,
US

ул.

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5  онколошки фармацевтски препарати
(210) TM 2009/867

(220) 31/08/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) WYETH a Delaware corporation,
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940,
US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
бр.15а-13, 1000, Скопје

ул.

‘’Ленинова’’
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(591) црвена, сива и бела
(551) индивидуална

TAMLIAY

(510, 511)
кл. 39 транспортни услуги; пакување и склади–
рање стока; посредување за шпедиција;
испорачување стоки; транспортирање стоки;
превоз на скапоцености со блиндирано возило

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 онколошки фармацевтски препарати
(210) TM 2009/869

(220) 31/08/2009

		

(442) 30/04/2010

кл. 40   обработка на материјали; услуги на
составување фотографии; развивање фото–
графски
филм;
фотографско
печатење;
фотографирање; печатење; литографско печа–
тење; офсет печатење; ласерско пишување

(731) ЕУРОБРЕНД Д.О.О.
ул.Солидарност бр. 108 2000 Штип,, MK

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување
и планирањето поврзано со нив; индустриски
анализи и истражувачки услуги; индустриски
дизајн; дизајнирање графика; истражување и
развој за други; внатрешно уредување; услуги за
нацрт на амбалажи; проекти

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2009/910

(220) 16/09/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
МАКОИЛ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
ул.Приштинска бр.1 Скопје - Бутел, MK
(740) Пекопрем ДОО Скопје  бул. Авној бр.24/3-17 1000
Скопје
(540)

(591) бела, светло и темно жолта, сива и темно сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29   месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и
варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти,
јајца, млеко и млечни производи, масла и масти
за јадење, чипс (пржени компири)

(591) црвена, жолта и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 4   индустриски масла и масти; мазива;
средства за подмачкување; горива (вклучително
и течни горива за мотори)

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго,
замена за кафе, брашно и производи од жита,
леб, производи од тесто и слатки, сладолед, мед,
меласа, квасец, прашок за печење, сол, сенф,
оцет, сосови (како мирудии), мирудии, мраз
кл. 31
земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрнести производи кои не се опфатени
со другите класи, животни (живи), свежо овошје и
зеленчук, семиња, билко и природно цвеќе, храна
за животни, пивски склад
(210) TM 2009/870

(220) 01/09/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) Друштво за производство, промет и услуги
ПРОАРТ ДОО Скопје

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало на
прехранбени и непрехранбени производи
кл. 39 транспортни услуги; складирање на стока
(царинско посредување)
(210) TM 2009/916

(220) 18/09/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) Otkrytoe aktsionernoe obschestvo „GAZPROM”
ul.Nametkina, 16 117997 Moscow, RU
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  ул. „Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
(540)

ул.Јуриј Гагарин бр. 73 а 1000 Скопје , MK
(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ
ДООЕЛ,
АГЕНЦИЈА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ  

ЗА

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)

Trgovski marki
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(591) темно и светло сина и бела

класи; печатени работи; книговезен материјал;
фотографии; канцелариски материјал; лепила
за канцелариски потреби или за домаќинство;
материјали за уметници; четкички за боење;
машини за пишување и канцелариски реквизити
(освен мебел); упатствен и едукативен материјал
(освен апарати); пластични материјали за
пакување (не спаѓаат во другите класи);
печатарски букви; клишиња

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 хемикалии за употреба во индустријата,
науката и фотографијата, како и во земјоделието,
хортикултурата и шумарството; необработени
вештачки смоли, необработена пластика; ѓубрива
кл. 4 индустриски масла и масти; средства за
подмачкување; горива и средства/материјали за
осветление; масло, гас, нафта, бензин, течен гас,
компримиран гас, електрична енергија

кл. 35   рекламирање; деловен менаџмент;
деловно управување; канцелариско работење
кл. 37 изградба на објекти; поправка; инсталациски
услуги

кл. 16   хартија, картон и производи направени
од овие материјали што не спаѓаат во други
класи; печатени работи; книговезен материјал;
фотографии; канцелариски материјал; лепила
за канцелариски потреби или за домаќинство;
материјали за уметници; четкички за боење;
машини за пишување и канцелариски реквизити
(освен мебел); упатствен и едукативен материјал
(освен апарати); пластични материјали за
пакување (не спаѓаат во другите класи);
печатарски букви; клишиња
кл. 35 рекламирање; деловен менаџмент; дело–
вно управување; канцелариско работење
кл. 37 изградба на објекти; поправка; инсталациски
услуги
кл. 39   транспорт; пакување и складирање на
производи
кл. 40 третирање на материјали
кл. 42   анализа за експлоатација на нафтени
полиња, испитување на ископи за нафта и гас,
услуги за истражување на нафта, гас и минерали,
геолошки испитувања (премер), хемиска анализа
и истражување, инженеринг
(210) TM 2009/917

(220) 18/09/2009

		

(442) 30/04/2010

кл. 39   транспорт; пакување и складирање на
производи
кл. 40 третирање на материјали
кл. 42   анализа за експлоатација на нафтени
полиња, испитување на ископи за нафта и гас,
услуги за истражување на нафта, гас и минерали,
геолошки испитувања (премер), хемиска анализа
и истражување, инженеринг
(210) TM 2009/918

(220) 18/09/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) Otkrytoe aktsionernoe obschestvo „GAZPROM”
ul. Nametkina, 16 117997 Moscow, RU
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  ул. „Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
(540)

(731) Otkrytoe aktsionernoe obschestvo „GAZPROM”
ul.Nametkina, 16 117997 Moscow, RU
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  ул. „Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(591) темно и светло сина и бела

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)

(591) темно и светло сина и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 хемикалии за употреба во индустријата,
науката и фотографијата, како и во земјоделието,
хортикултурата и шумарството; необработени
вештачки смоли, необработена пластика; ѓубрива
кл. 4 индустриски масла и масти; средства за
подмачкување; горива и средства/материјали за
осветление; масло, гас, нафта, бензин, течен гас,
компримиран гас, електрична енергија
кл. 16 хартија, картон и производи направени
од овие материјали, што не спаѓаат во други

TM 2009/917

кл. 1 хемикалии за употреба во индустријата,
науката и фотографијата, како и во земјоделието,
хортикултурата и шумарството; необработени
вештачки смоли, необработена пластика; ѓубрива
кл. 4 индустриски масла и масти; средства за
подмачкување; горива и средства/материјали за
осветление; масло, гас, нафта, бензин, течен гас,
компримиран гас, електрична енергија
кл. 16 хартија, картон и производи направени
од овие материјали што не спаѓаат во други
класи; печатени работи; книговезен материјал;
фотографии; канцелариски материјал; лепила
за канцелариски потреби или за домаќинство;
материјали за уметници; четкички за боење;
машини за пишување и канцелариски реквизити
(освен мебел); упатствен и едукативен материјал
(освен апарати); пластични материјали за

Trgovski marki
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пакување (не спаѓаат во
печатарски букви; клишиња

другите

класи);

кл. 35 рекламирање; деловен менаџмент; дело–
вно управување; канцелариско работење
кл. 37 изградба на објекти; поправка; инсталациски
услуги
кл. 39 транспорт; пакување и складирање на
производи
кл. 40 третирање на материјали
кл. 42 анализа за експлоатација на нафтени
полиња, испитување на ископи за нафта и гас,
услуги за истражување на нафта, гас и минерали,
геолошки испитувања (премер), хемиска анализа
и истражување, инженеринг
(210) TM 2009/919

(220) 18/09/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) Otkrytoe aktsionernoe obschestvo „GAZPROM”
ul. Nametkina, 16 117997 Moscow, RU
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  ул. „Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
(540)

(591) темно и светло сина и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 хемикалии за употреба во индустријата,
науката и фотографијата, како и во земјоделието,
хортикултурата и шумарството; необработени
вештачки смоли, необработена пластика; ѓубрива
кл. 4 индустриски масла и масти; средства за
подмачкување; горива и средства/материјали за
осветление; масло, гас, нафта, бензин, течен гас,
компримиран гас, електрична енергија
кл. 16   хартија, картон и производи направени
од овие материјали што не спаѓаат во други
класи; печатени работи; книговезен материјал;
фотографии; канцелариски материјал; лепила
за канцелариски потреби или за домаќинство;
материјали за уметници; четкички за боење;
машини за пишување и канцелариски реквизити
(освен мебел); упатствен и едукативен материјал
(освен апарати); пластични материјали за
пакување (не спаѓаат во другите класи);
печатарски букви; клишиња
кл. 35
рекламирање; деловен менаџмент;
деловно управување; канцелариско работење
кл. 37 изградба на објекти; поправка; инсталациски
услуги
кл. 39   транспорт; пакување и складирање на
производи
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геолошки испитувања (премер), хемиска анализа
и истражување, инженеринг
(210) TM 2009/935

(220) 22/09/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) General Media Communications, Inc.
6800 Broken Sound Pkwy Suite 100, Boca Raton,
FL 33487, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   ул. „Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
(540)

PENTHOUSE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9   телевизиски сет-топ-кутии (set-top-boxes),
модули за условен пристап, интелигентникартички, картички со претходно платени импулси
(pre-paid) што се користат за прием на канали и
услуги за радио или телевизиско емитување;
ДВД-а; уреди за (со) полесно пребарување
(thumbs); драјвери, „џамп”драјвери (jump drives),
„клуч” драјвери (key chain drives) и други уреди за
складирање компјутерска меморија
кл. 16
брошури, памфлети, постери, книги,
објави од печат и други печатени материјали;
канцелариски материјали, таблички за пишување,
вклучително и тетратки, бележници; инструменти
за пишување и пенкала
кл. 35 рекламирање преку весници, часописи,
радио, ТВ, интернет и други средства за јавно
информирање; организирање и учество на
изложби за комерцијални или рекламни цели
кл. 38 услуги за телекомуникации и радио или
телевизиско емитување, вклучително, но не
и ограничено на користење (оперирањето) на
еден или повеќе кабелски, сателитски или земни
телевизиски канали
кл. 41   продукција и дистрибуција на подвижни
слики (филмови) и друг вид забава достапен
преку еден или повеќе кабелски, сателитски или
земни телевизиски канали и услуги за радио или
телевизиско емитување; организирање и учество
на изложби за културни и образовни цели;
организирање и учество на конференции за печат
(210) TM 2009/949

(220) 24/09/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) ГЕМАК ТРАДЕ ЕНВЕР ДООЕЛ
ДТЦ Мавровка, Ламела А, кат 3, 1000 Скопје,
MK
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

кл. 40 третирање на материјали
кл. 42   анализа за експлоатација на нафтени
полиња, испитување на ископи за нафта и гас,
услуги за истражување на нафта, гас и минерали,

Trgovski marki
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(540)

(540)

(591) црвена, бела и црна

(591) црвена, бела и црна

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 35 трафики , услуги на продавници на големо,
услуги на продавници на мало, трговија
(210) TM 2009/966

(220) 30/09/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) Друштво за производство, тговија и услуги
ВИПРО ДООЕЛ
Моински пат бб, 1480 Гевгелија , MK
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ  Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(510, 511)
кл. 35  трафики, услуги на продавници на големо,
услуги на продавници на мало, трговија

210) TM 2008/161

(220) 18/02/2008

		

(442) 31/06/2004

(731) VKR Holding A/S
Breeltevej 18 2970 Horsholm, DK
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   ул. „Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
(540)

DAKSTRA
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) темно зелена, светло зелена, сива, црвена, жолта,
портокалова, црна, бела и кафена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29  конзервирано, смрзнато, сушено и варено
овошје и зеленчук, ајвар, пинџур, лутеница, печен
зеленчук, слатко, желе, џемови, компоти
кл. 30  сенф; оцет, сосови(како мирудии); мирудии
кл. 32 минерална и сода вода и други безалкохолни
пијалaци, пијалaци од овошје и зеленчук, овошни
сокови и сокови од зеленчук
(210) TM 2009/967

(220) 30/09/2009

		

(442) 30/04/2010

(731) ГЕМАК ТРАДЕ ЕНВЕР ДООЕЛ
ДТЦ Мавровка, Ламела А, кат 3, 1000 Скопје,
MK
(740) ВАЛЕНТИН
ПЕПЕЉУГОСКИ,   АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

кл. 6   обични метали и нивни легури; градежни
материјали од метал; преносливи згради од
метал; материјали од метал за железнички пруги;
нбелектрични кабли и жици од обичен метал;
железарија, ситни производи од метал; цевки
и цевни профили од метал; сефови; производи
од обичен метал кои не спаѓаат во други класи;
руда; градежни материјали, делови од згради со
едноставна монтажа, врати и прозори вклучително
и кровни прозори и светларници, стаклени
кровови, прозори на коси кровови, кровни тераси
(мансарди), материјали за кровопокривачки
работи, кровни елементи, лимени опшивни рамки,
прозорски рамки и профили, монтажни балкони,
балконски огради, уреди за прицврстување,
заклучување и отворање и затворање, механизми
и делови за прозори и врати, градежна железарија,
вентилациони и отвори (со вентили) за дим
(различни од делови за машини), материјали за
обложување на прозори, вклучително и рамки
и профили, Венецијанер ролетни, ролетни со
валци, капаци, капаци со жалузини, уреди за
управување со ролетни, ролетни ео валци, капаци
и капаци со жалузини, уреди за управување со
ролетни, ролетни со валци, капаци и капаци со
жалузини и за отворање и затворање на прозори,
кутии за ролетни со валци и настрешници,
делови и прибор (кои не спаѓаат во други ќласи)
за сите горенаведени производи, при што сите
горенаведени производи се од метал или се
изработени со употреба на метал
кл. 9  електрични уреди за контрола и управување

TM 2009/966
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со капаци, ролетни и завеси
кл. 19 градежни материјали (не се од метал);
неметални крути цевки за згради; асфалт,
црна смола и битумен; неметални преносливи
згради; споменици, кои не се од метал; градежни
материјали, вклучително и делови од згради
со едноставна монтажа; прозори, вклучително
и кровни прозори и светларници; прозори од
синтетички материјал; прозорски рамки и пррфили,
вклучително и рамки и профили за прозори кои се
од синтетички материјали; врати; прозори на коси
кровови; кровни тераси (мансандри), монтажни
балкони; балконски огради; вентилациони и отвори
(со вентили) за дим за градежништво; лимени
опшивни рамки; материјали за обложување
на прозори, вклучително и рамки и профили;
стакло, вклучително и изолационо стакло и
прозорско стакло; табли и ѕидни облоги од дрво,
од материјали налик на дрво или од синтетички
материјали; стаклени кровови; материјали и
елементи за кровопокривачки работи; компоненти
за фасада; фасадни облоги; капаци; ролетни со
валјак; ребрасти ролетни за врата, пластични
штитници за прозори, делови и прибор (кои не
спаѓаат во други класи) за сите горенаведвни
производи; при што горенаведените производи не
се целосно или не се претежно од метал
кл. 20 внатрешни ролетни; венецијанер ролетни;
ролетни за   попладневен одмор; ролетни за
замрачување
кл. 22 настрешници
кл. 24 завеси, завеси со валјак, завеси за
замрачување (сите наведени производи се
штофени), мрежасти завеси, комарници

(210) TM 2009/958

(220) 29/09/2009

		

(442) 31/06/2004

(731) ПРИМА.МК ДОО
Ул. Никола Вапцаров бр. 2/1-4 Скопје - Центар ,
MK
(540)

(591) црвена, сина и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35  услуги при продажба на мало и големо со
цигари и алкохол

Trgovski marki

TM 2009/958
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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 2009/0561
TM 2009/0602
TM 2009/0916
TM 2009/0917
TM 2009/0918
TM 2009/0919

кл.2

TM 2009/0602

кл.3

TM 2003/0307
TM 2003/0783
TM 2005/0796
TM 2009/0418
TM 2009/0433
TM 2009/0435
TM 2009/0471
TM 2009/0528
TM 2009/0529
TM 2009/0530
TM 2009/0532
TM 2009/0533
TM 2009/0559
TM 2009/0563
TM 2009/0602
TM 2009/0652
TM 2009/0662
TM 2009/0748
TM 2009/0788

кл.4

TM 2009/0910
TM 2009/0916
TM 2009/0917
TM 2009/0918
TM 2009/0919

кл.5

TM 2003/0783
TM 2007/0573
TM 2007/0577
TM 2007/0783
TM 2009/0418
TM 2009/0455
TM 2009/0458
TM 2009/0467
TM 2009/0477
TM 2009/0489
TM 2009/0517
TM 2009/0518

Pregledi

			(510) 					

(210)

TM 2009/0519
TM 2009/0520
TM 2009/0523
TM 2009/0535
TM 2009/0563
TM 2009/0581
TM 2009/0601
TM 2009/0610
TM 2009/0611
TM 2009/0621
TM 2009/0622
TM 2009/0623
TM 2009/0624
TM 2009/0625
TM 2009/0626
TM 2009/0627
TM 2009/0628
TM 2009/0641
TM 2009/0673
TM 2009/0686
TM 2009/0710
TM 2009/0711
TM 2009/0712
TM 2009/0713
TM 2009/0714
TM 2009/0715
TM 2009/0716
TM 2009/0722
TM 2009/0726
TM 2009/0727
TM 2009/0778
TM 2009/0857
TM 2009/0858
TM 2009/0859
TM 2009/0860
TM 2009/0861
TM 2009/0862
TM 2009/0863
TM 2009/0864
TM 2009/0865
TM 2009/0866
TM 2009/0867
кл.6
		
кл.7

TM 2009/0814

TM  2008/161

TM 2004/0859
Trgovski marki

Glasnik,

			(510) 					

кл. 8

кл. 9

		
кл. 10

кл. 12

(210)

str. 95-185, april 2010 Skopje

			(510) 					

(210)

кл. 17

TM 2009/0528
TM 2009/0529
TM 2009/0530
TM 2009/0758

кл. 18

TM 2009/0528
TM 2009/0529
TM 2009/0530
TM 2009/0662

кл. 19

TM 2009/0645
TM 2009/0756
TM 2009/0839
TM 2009/0840

TM 2008/1017
TM 2009/0321
TM 2009/0323
TM 2009/0459
TM 2009/0466
TM 2009/0653
TM 2009/0740
TM 2009/0741
TM 2009/0753
TM 2009/0791
TM 2009/0795
TM 2009/0809
TM 2009/0830
TM 2009/0935

TM  2008/161

TM 2002/0338
TM 2009/0681
TM 2009/0789
TM 2004/0859
TM 2009/0522
TM 2009/0560
TM 2009/0580
TM 2009/0647
TM 2009/0665
TM 2009/0662

кл. 15

TM 2009/0456

кл. 16

TM 2003/0783
TM 2008/1017
TM 2009/0242
TM 2009/0461
TM 2009/0470
TM 2009/0478
TM 2009/0480
TM 2009/0515
TM 2009/0516
TM 2009/0635
TM 2009/0692
TM 2009/0696
TM 2009/0753
TM 2009/0791
TM 2009/0916
TM 2009/0917
TM 2009/0918

		
кл. 20

		

TM  2008/161

TM 2009/0449
TM 2009/0450
TM 2009/0771
TM 2009/0839
TM 2009/0840

TM  2008/161

кл. 21

TM 2009/0771

кл. 22

TM  2008/161

кл. 23

TM 2009/0659

кл. 24

TM 2009/0478
TM 2009/0480
TM 2009/0528
TM 2009/0529
TM 2009/0530
TM 2009/0659
TM 2009/0697

		

175

TM 2009/0919
TM 2009/0935
TM 2009/0602
TM 2009/0696
TM 2009/0756
TM 2009/0771

TM 2007/0783
TM 2009/0678

кл. 14

Trgovski marki

17/2,

TM  2008/161

кл. 25

TM 2003/0783
TM 2009/0528
TM 2009/0529
TM 2009/0530
TM 2009/0583
TM 2009/0662

кл. 26

TM 2009/0697

кл. 28

TM 2009/0753
TM 2009/0827
TM 2009/0828

кл. 29

TM 2007/0441
TM 2007/0443
Pregledi

176 Glasnik, 17/2, str. 95-185, april 2010 Skopje

			(510) 					

(210)

TM 2007/0973
TM 2007/0974
TM 2007/0975
TM 2008/0128
TM 2009/0436
TM 2009/0444
TM 2009/0445
TM 2009/0446
TM 2009/0447
TM 2009/0463
TM 2009/0464
TM 2009/0465
TM 2009/0521
TM 2009/0595
TM 2009/0600
TM 2009/0686
TM 2009/0691
TM 2009/0692
TM 2009/0731
TM 2009/0734
TM 2009/0736
TM 2009/0765
TM 2009/0804
TM 2009/0811
TM 2009/0869
TM 2009/0966
кл. 30

Pregledi

TM 2006/0913
TM 2007/0039
TM 2008/0128
TM 2009/0457
TM 2009/0463
TM 2009/0464
TM 2009/0465
TM 2009/0528
TM 2009/0529
TM 2009/0530
TM 2009/0537
TM 2009/0582
TM 2009/0584
TM 2009/0585
TM 2009/0586
TM 2009/0587
TM 2009/0588
TM 2009/0589
TM 2009/0590
TM 2009/0591
TM 2009/0592
TM 2009/0593
TM 2009/0596
TM 2009/0597
TM 2009/0598
TM 2009/0657
TM 2009/0686
TM 2009/0691
TM 2009/0692
TM 2009/0717

			(510) 					

(210)

TM 2009/0731
TM 2009/0734
TM 2009/0736
TM 2009/0747
TM 2009/0748
TM 2009/0765
TM 2009/0796
TM 2009/0805
TM 2009/0811
TM 2009/0821
TM 2009/0850
TM 2009/0851
TM 2009/0852
TM 2009/0869
TM 2009/0966
кл. 31

TM 2003/0329
TM 2009/0594
TM 2009/0869

кл. 32

TM 2005/0689
TM 2007/0783
TM 2007/0973
TM 2007/0974
TM 2007/0975
TM 2008/0128
TM 2009/0337
TM 2009/0339
TM 2009/0432
TM 2009/0528
TM 2009/0529
TM 2009/0530
TM 2009/0553
TM 2009/0554
TM 2009/0555
TM 2009/0684
TM 2009/0717
TM 2009/0731
TM 2009/0732
TM 2009/0734
TM 2009/0811
TM 2009/0831
TM 2009/0966

кл. 33

TM 2002/0830
TM 2009/0336
TM 2009/0337
TM 2009/0338
TM 2009/0339
TM 2009/0528
TM 2009/0529
TM 2009/0530
TM 2009/0553
TM 2009/0634
TM 2009/0639
TM 2009/0640
TM 2009/0646
Trgovski marki

Glasnik,

			(510) 					

(210)

TM 2009/0717
TM 2009/0846
TM 2009/0847
кл. 34

TM 2009/0515
TM 2009/0516
TM 2009/0644
TM 2009/0648
TM 2009/0671
TM 2009/0672
TM 2009/0723
TM 2009/0724
TM 2009/0801
TM 2009/0802
TM 2009/0803

кл. 35

TM 2002/0830
TM 2004/0859
TM 2006/1203
TM 2008/1017
TM 2008/1281
TM 2009/0169
TM 2009/0170
TM 2009/0242
TM 2009/0321
TM 2009/0395
TM 2009/0440
TM 2009/0449
TM 2009/0450
TM 2009/0456
TM 2009/0459
TM 2009/0460
TM 2009/0461
TM 2009/0468
TM 2009/0469
TM 2009/0478
TM 2009/0479
TM 2009/0480
TM 2009/0490
TM 2009/0512
TM 2009/0523
TM 2009/0525
TM 2009/0527
TM 2009/0528
TM 2009/0529
TM 2009/0530
TM 2009/0540
TM 2009/0545
TM 2009/0553
TM 2009/0556
TM 2009/0562
TM 2009/0573
TM 2009/0585
TM 2009/0586
TM 2009/0587
TM 2009/0588
TM 2009/0589

Trgovski marki

17/2,

str. 95-185, april 2010 Skopje

			(510) 					

177

(210)

TM 2009/0590
TM 2009/0591
TM 2009/0592
TM 2009/0593
TM 2009/0594
TM 2009/0595
TM 2009/0596
TM 2009/0597
TM 2009/0598
TM 2009/0603
TM 2009/0606
TM 2009/0612
TM 2009/0616
TM 2009/0617
TM 2009/0631
TM 2009/0632
TM 2009/0635
TM 2009/0645
TM 2009/0652
TM 2009/0653
TM 2009/0654
TM 2009/0659
TM 2009/0671
TM 2009/0672
TM 2009/0682
TM 2009/0683
TM 2009/0696
TM 2009/0697
TM 2009/0730
TM 2009/0740
TM 2009/0741
TM 2009/0742
TM 2009/0743
TM 2009/0746
TM 2009/0753
TM 2009/0756
TM 2009/0757
TM 2009/0779
TM 2009/0796
TM 2009/0805
TM 2009/0814
TM 2009/0816
TM 2009/0819
TM 2009/0820
TM 2009/0827
TM 2009/0828
TM 2009/0832
TM 2009/0839
TM 2009/0840
TM 2009/0910
TM 2009/0916
TM 2009/0917
TM 2009/0918
TM 2009/0919
TM 2009/0935
TM 2009/0949
TM 2009/0967
Pregledi

178 Glasnik, 17/2, str. 95-185, april 2010 Skopje

			(510) 					

		
кл. 36

кл. 37

(210)

TM 2008/1017
TM 2008/1281
TM 2009/0323
TM 2009/0654
TM 2009/0658
TM 2009/0728
TM 2009/0729
TM 2009/0730
TM 2008/1017
TM 2009/0459
TM 2009/0490
TM 2009/0645
TM 2009/0653
TM 2009/0742
TM 2009/0743
TM 2009/0757
TM 2009/0916
TM 2009/0917
TM 2009/0918
TM 2009/0919
TM 2006/1203
TM 2008/1017
TM 2009/0321
TM 2009/0323
TM 2009/0459
TM 2009/0461
TM 2009/0552
TM 2009/0603
TM 2009/0612
TM 2009/0616
TM 2009/0617
TM 2009/0682
TM 2009/0689
TM 2009/0753
TM 2009/0791
TM 2009/0809
TM 2009/0817
TM 2009/0819
TM 2009/0820
TM 2009/0830
TM 2009/0832
TM 2009/0935

кл. 39

TM 2002/0830
TM 2004/0859
TM 2007/0441
TM 2007/0443
TM 2008/1290
TM 2009/0449
TM 2009/0450
TM 2009/0460
TM 2009/0463
TM 2009/0464
TM 2009/0465

(210)

TM 2009/0490
TM 2009/0525
TM 2009/0545
TM 2009/0685
TM 2009/0755
TM 2009/0779
TM 2009/0870
TM 2009/0910
TM 2009/0916
TM 2009/0917
TM 2009/0918
TM 2009/0919

TM  2009/958

кл. 38

Pregledi

			(510) 					

кл. 40

TM 2009/0645
TM 2009/0740
TM 2009/0741
TM 2009/0870
TM 2009/0916
TM 2009/0917
TM 2009/0918
TM 2009/0919

кл. 41

TM 2002/0830
TM 2006/1203
TM 2008/1281
TM 2009/0169
TM 2009/0170
TM 2009/0242
TM 2009/0321
TM 2009/0440
TM 2009/0451
TM 2009/0466
TM 2009/0470
TM 2009/0490
TM 2009/0512
TM 2009/0515
TM 2009/0516
TM 2009/0527
TM 2009/0540
TM 2009/0545
TM 2009/0552
TM 2009/0573
TM 2009/0603
TM 2009/0608
TM 2009/0616
TM 2009/0617
TM 2009/0631
TM 2009/0635
TM 2009/0642
TM 2009/0682
TM 2009/0685
TM 2009/0689
TM 2009/0730
TM 2009/0732
TM 2009/0745
TM 2009/0753
TM 2009/0779
Trgovski marki

Glasnik,

			(510) 					

(210)

TM 2009/0791
TM 2009/0809
TM 2009/0814
TM 2009/0817
TM 2009/0935
кл. 42

TM 2008/1017
TM 2009/0459
TM 2009/0468
TM 2009/0469
TM 2009/0470
TM 2009/0528
TM 2009/0529
TM 2009/0530
TM 2009/0540
TM 2009/0573
TM 2009/0620
TM 2009/0757
TM 2009/0759
TM 2009/0819
TM 2009/0820
TM 2009/0830
TM 2009/0832
TM 2009/0870
TM 2009/0916
TM 2009/0917
TM 2009/0918
TM 2009/0919

кл. 43

TM 2006/0913
TM 2007/0441
TM 2007/0443
TM 2008/1290
TM 2009/0242
TM 2009/0527
TM 2009/0538
TM 2009/0544
TM 2009/0584
TM 2009/0606
TM 2009/0643
TM 2009/0651
TM 2009/0654
TM 2009/0685
TM 2009/0746
TM 2009/0796

кл. 44

TM 2009/0231
TM 2009/0440
TM 2009/0556
TM 2009/0655
TM 2009/0746
TM 2009/0759

кл. 45

TM 2008/1017
TM 2008/1290
TM 2009/0242
TM 2009/0490

Trgovski marki

17/2,

str. 95-185, april 2010 Skopje

			(510) 					

179

(210)

TM 2009/0512
TM 2009/0612

Pregledi
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PREGLED PO NOSITELI NA PRIJAVI NA TRGOVSKI MARKI
(731) nositel na pravoto na trgovska marka
(210) broj na prijavata
(731) PFIZER HEALTH AB

(210)
MK/T/ 2002/338

Друштво за тренинг и едукација ТРИПЛЕ С
ЛЕАРНИНГ ДОО Скопје
MK/T/ 2009/169

BADEL 1862 d.d. vina, alkoholna i bezalkoholna pica
MK/T/ 2002/830
Друштво за производство и трговија МИГРОС
ТЕХНИКА Александар и Драган ДОО Скопје
MK/T/ 2003/307
AFFINITY PETCARE, S.A.
MK/T/ 2003/329
Друштво за производство, трговија и услуги
МЕДИА ДОО експорт импорт Скопје
MK/T/ 2003/783
Bombardier Recreational Products Inc.
MK/T/ 2004/859
ПИВАРА СКОПЈЕ, А.Д.
MK/T/ 2005/689
Shala Muhamet
MK/T/ 2005/796
Costa Limited
MK/T/ 2006/913
Конгресен Сервисен Центар доо Скопје
MK/T/ 2006/1203
ЛИОН ДОО
MK/T/ 2007/39
Друштво за трговија, производство,
шпедиција увоз-извоз ПЕКАБЕСКО а.д.

услуги,

MK/T/ 2007/441
MK/T/ 2007/443
Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija
Vrsac
MK/T/ 2007/573
MK/T/ 2007/577
"Banja E Kllokotit Fabrika e Ujit Mineral & CO2"
Sh.p.k
MK/T/ 2007/783
NTP "LABERION"
MK/T/ 2007/973
MK/T/ 2007/974
"Pestova" SH.P.K.
MK/T/ 2007/975
FRUTEX Sh.p.k.
MK/T/ 2008/128
Deutsche Telekom AG,
MK/T/ 2008/1017
Брокерска куќа НОВИ ТРИГЛАВ АД Скопје
MK/T/ 2008/1281
Друштво за туризам и услуги АТЛАС ПЛУС ДОО
увоз-извоз Скопје
MK/T/ 2008/1290

Pregledi

MK/T/ 2009/170
АНИМАЛ МЕДИКА
MK/T/ 2009/231
Друштво
за
производство,
трговија,
угостителство, услуги и филмска продукција
ВАЛИЈАНТ ДООЕЛ
MK/T/ 2009/242
Vodafone Group Plc
MK/T/ 2009/321
Vodafone Group Plc and Vodafone Group Plc
MK/T/ 2009/323
Винарска
друштво

визба

ПОВАРДАРИЕ,

акционерско

MK/T/ 2009/336
MK/T/ 2009/337
MK/T/ 2009/338
MK/T/ 2009/339
Друштво за маркетинг, консалтинг и трговија на
големо и мало БОТАБ Страшо ДООЕЛ Скопје
MK/T/ 2009/395
Schering-Plough Health Care Products, Inc
MK/T/ 2009/418
Друштво за трговија, производство и услуги
ХЕДИС ДООЕЛ Скопје
MK/T/ 2009/432
MK/T/ 2009/433
MK/T/ 2009/435
MK/T/ 2009/436
Друштво за трговија и услуги Мое студио ДООЕЛ
Скопје
MK/T/ 2009/440
Индустрија за млеко, млечни производи и
природни сокови акционерско друштво МЛЕКАРА
Битола
MK/T/ 2009/444
MK/T/ 2009/445
MK/T/ 2009/446
MK/T/ 2009/447
Тони Божиновски and Горн Божиновски
MK/T/ 2009/449
MK/T/ 2009/450
Филиповски Стефан and Филиповски Мартин
MK/T/ 2009/451
BOSNALIJEK, farmaceutska i hemijska industrija,
dionicko drustvo
MK/T/ 2009/455

Trgovski marki

Glasnik,

Ljupco Stojkoski
MK/T/ 2009/456
Wm WRIGLEY Jr. Company and Wm.WRIGLEY
Jr.Company

17/2,

str. 95-185, april 2010 Skopje

OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD. and OTSUKA
PHARMACEUTICAL CO., LTD
MK/T/ 2009/517
JADRAN - Galenski Laboratorij d.d.

MK/T/ 2009/457

MK/T/ 2009/518

АД ЈАКА 80 Радовиш

MK/T/ 2009/519
MK/T/ 2009/458

Друштво за информатика и телекомуникации
МОБИКО ДООЕЛ Скопје

MK/T/ 2009/520

MK/T/ 2009/459

Индустрија за млеко, млечни производи и
природни сокови акционерско друштво МЛЕКАРА
Битола

MK/T/ 2009/460

KIA MOTORS CORPORATION

Aramex International Ltd.
Друштво за продукција, маркетинг, трговија и
услуги РЕПУБЛИКА ДООЕЛ Скопје

MK/T/ 2009/521
MK/T/ 2009/522
BALKANPHARMA DUPNITSA AD

MK/T/ 2009/461
Друштво за промет транспорт шпедиција и услуги
УНИ СТИЛ КОМПАНИ Исмаил дооел увоз-извоз
Скопје
MK/T/ 2009/463

MK/T/ 2009/523
Tрговец поединец за услуги Олгица Милан
Мирчевска Агенција ИНТЕР ТРАВЕЛ ТП Охрид
MK/T/ 2009/525

MK/T/ 2009/465

Друштво за производство, промет на големо и
мало, угостителство и услуги ДАР МИР ДООЕЛ
Скопје

MK/T/ 2009/466

Друштво за трговија ТИМ ПОИНТ ДОО

MK/T/ 2009/464
ВЛАТКО ГЕОРГИЕВ

MK/T/ 2009/527
MK/T/ 2009/528

АД ЈАКА 80 Радовиш

MK/T/ 2009/529

MK/T/ 2009/467
Друштво за производство, промет, услуги и
посредништво ЕМИ МЕДИА ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје

MK/T/ 2009/530
ФИТОФАРМ
MK/T/ 2009/532

MK/T/ 2009/468
Друштво за производство, трговија и услуги
ЈУГОДИСК ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
MK/T/ 2009/469
Високообразовна
установа
ЊУЈОРК
УНИВЕРЗИТЕТ СКОПЈЕ ЗА АМЕРИКАНСКИ И
ЕВРОПСКИ СТУДИИ
MK/T/ 2009/470
Reckitt Benckiser N.V.
MK/T/ 2009/471
Bristol-Myers
corporation

Squibb

Company,

a

Delaware

MK/T/ 2009/477
ПОПЕ КОМПАНИ ДОО Скопје
MK/T/ 2009/478
MK/T/ 2009/479
MK/T/ 2009/480
BASF SE
MK/T/ 2009/489
БЛАГОЈА НИКОЛОВСКИ
MK/T/ 2009/490
Стојанче Величковски
MK/T/ 2009/512
PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC.,
MK/T/ 2009/515
MK/T/ 2009/516

Trgovski marki

181

MK/T/ 2009/533
GLAXO GROUP LIMITED
MK/T/ 2009/535
Прехранбена
Прилеп

индустрија

А.Д.

ВИТАМИНКА

-

MK/T/ 2009/537
ТДУТУ "Спиритим" ДООЕЛ
MK/T/ 2009/538
Друштво за маркетинг и
Комјуникејшенс ДОО Скопје

пропаганда

ЕПП

MK/T/ 2009/540
ДТПУ ПОБЕДА ДС ДООЕЛ
MK/T/ 2009/544
Вижн Борд ДОО
MK/T/ 2009/545
Associazione Radio Maria
MK/T/ 2009/552
Бахус КМС ДОО Скопје
MK/T/ 2009/553
ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД
MK/T/ 2009/554
ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД ПРИЛЕП
MK/T/ 2009/555
Приватна здраствена установа - специјалистичка
ординација по интерна медицина МУЛТИМЕДИКА
ИНТЕРНА Скопје

Pregledi
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MK/T/ 2009/556

МАРМАКС ГРУП ДОО Скопје

Zippo Manufacturing Company

MK/T/ 2009/608
MK/T/ 2009/559

XIAMEN KING LONG
INDUSTRY CO., LTD

UNITED

BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d.

AUTOMOTIVE

MK/T/ 2009/560
SUMITOMO CHEMICAL CO.LTD. A corporation duly
organized and exiting the laws of Japan
MK/T/ 2009/561
ДОО ВИПС

MK/T/ 2009/610
MK/T/ 2009/611
АКОТА ИНГ ДООЕЛ Скопје
MK/T/ 2009/612
Друштво за деловни и менаџмент услуги КОНЦЕПТ
МАРКЕТИНГ ДОО
MK/T/ 2009/616

MK/T/ 2009/562
Сашо Спасовски

MK/T/ 2009/617

MK/T/ 2009/563

Друштво за дизајн на ентериери МОНТИМПЕКС
ДИЗАЈН ДООЕЛ Скопје

MK/T/ 2009/573

NOVARTIS AG

Авто мото друштво ПРИЛЕПЕЦ

MK/T/ 2009/620

Kia Motors Corporation

MK/T/ 2009/621
MK/T/ 2009/580

Octapharma AG

BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d.

MK/T/ 2009/622

MK/T/ 2009/581

MK/T/ 2009/623

ДПТУ "ПЛУСКОМ" ДООЕЛ

MK/T/ 2009/624
MK/T/ 2009/582

MK/T/ 2009/625

Друштво за транспорт, посредништво, трговија и
услуги ФАРКО-КОМ ДООЕЛ експорт-импорт

MK/T/ 2009/626
MK/T/ 2009/627

MK/T/ 2009/583
MEЧО'С ДООЕЛ СКОПЈЕ
MK/T/ 2009/584
Заштитно друштво за производство, трговија и
услуги Александар Поповски АЛПОЈО ДООЕЛ
Охрид
MK/T/ 2009/585
MK/T/ 2009/586
MK/T/ 2009/587
MK/T/ 2009/588
MK/T/ 2009/589
MK/T/ 2009/590
MK/T/ 2009/591

MK/T/ 2009/628
Милошевски Бобан
MK/T/ 2009/631
СМАРТ КОМ
MK/T/ 2009/632
Акционерско друштво за производство и промет
на вино ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт
импорт АД Скопје
MK/T/ 2009/634
Тони Десовски
MK/T/ 2009/635
Diageo North America, Inc.
MK/T/ 2009/639

MK/T/ 2009/592
MK/T/ 2009/593
MK/T/ 2009/594
MK/T/ 2009/595
MK/T/ 2009/596
MK/T/ 2009/597
MK/T/ 2009/598
Bongrain SA (a French societe anonyme)
MK/T/ 2009/600
AstraZeneca UK Limited
MK/T/ 2009/601
HB BODY S.A.
MK/T/ 2009/602
Ventzislav Stoyanov IVANOV
MK/T/ 2009/603
ДЦ ГРУП ДОО Скопје

Pregledi

MK/T/ 2009/606

MK/T/ 2009/640
Трговско друштво за производство на хигиенски
производи ХИПС ИНДУСТРИЈА ЗА ХИГИЕНСКИ
ПРОИЗВОДИ ДОО Скопје
MK/T/ 2009/641
NBA Properties, Inc.
MK/T/ 2009/642
ДООЕЛ Кифф експорт-импорт, Скопје
MK/T/ 2009/643
SEBA DIS TICARET VE NAKLIYAT A.S.
MK/T/ 2009/644
Друштво за производство услуги и трговија КРИН
КГ ДОО увоз-извоз Прилеп
MK/T/ 2009/645
Diageo North America, Inc.
MK/T/ 2009/646
SP BRAND HOLDING EEIG

Trgovski marki
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MK/T/ 2009/647

MK/T/ 2009/691

SEBA DIS TICARET VE NAKLIYAT A.S.

ZAHARNI IZDELIA - VARNA OOD

MK/T/ 2009/648

MK/T/ 2009/692

ЖИ-ДА 07

Печатење, текстил-трукерај Трговец поединец
ФЛЕКСО ПРИНТ ТП

MK/T/ 2009/651

MK/T/ 2009/696

Дрита Комерц ДООЕЛ
MK/T/ 2009/652
ДПТУ АНТАРИАС Габриела и др. ДОО увоз-извоз
Скопје
MK/T/ 2009/653

Друштво за трговија, транспорт, инженеринг и
производство СЕТ-УНИОН ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје
MK/T/ 2009/697
Intervet International B.V.

FRS Hotel Group (Lux) S.a.r.l.

MK/T/ 2009/710

MK/T/ 2009/654

MK/T/ 2009/711

Fairmont Spas Inc.

MK/T/ 2009/712

MK/T/ 2009/655

WYETH HOLDINGS CORPORATION

Unilever N.V.

MK/T/ 2009/713

MK/T/ 2009/657

MK/T/ 2009/714

Akita, Inc.

MK/T/ 2009/715

MK/T/ 2009/658

MK/T/ 2009/716

Камелија Пиперевска

The Coca-Cola Company

MK/T/ 2009/659

MK/T/ 2009/717

ROSEFIELD LUXEMBOURG SA

Друштво за фармацевтско хемиски производи
РЕПЛЕКФАРМ АД Скопје

MK/T/ 2009/662
Kia Motors Corporation

MK/T/ 2009/722

MK/T/ 2009/665

ТУТУНСКИ КОМБИНАТ А.Д.

TDR d.o.o.

MK/T/ 2009/723

MK/T/ 2009/671

MK/T/ 2009/724

MK/T/ 2009/672
Друштво за фармацевтско хемиски производи
РЕПЛЕКФАРМ АД Скопје
MK/T/ 2009/673
Друштво за вработување на инвалидни лица,
производство, трговија и услуги ЈУГОИМПЕКС
ДОО извоз-увоз Скопје

Amgen Inc.,
MK/T/ 2009/726
MK/T/ 2009/727
Akita, Inc.
MK/T/ 2009/728
MK/T/ 2009/729

MK/T/ 2009/678

OBC AG

MK/T/ 2009/681

Друштво за производство, тговија и услуги
ВИПРО ДООЕЛ

Novo Nordisk A/S

MK/T/ 2009/730

Друштво за маркетинг трговија и услуги ИЗИ
МЕДИА ДООЕЛ
во

MK/T/ 2009/683
Друштво за производство и трговија ИЛИНА увозизвоз ДОО
MK/T/ 2009/684
Друштво за промет на големо и мало угостителство
и туризам АУРОРА ТУРС Славчо ДООЕЛ увозизвоз Скопје
MK/T/ 2009/685
PODRAVKA prehrambena industrija d.d.
MK/T/ 2009/686

MK/T/ 2009/731
The Coca-Cola Company

MK/T/ 2009/682
СКОПСКИ ПАЗАР акционерско друштво
приватна сопственост увоз-извоз Скопје

MK/T/ 2009/732
Societe des produits NESTLE S.A.
MK/T/ 2009/734
Mars, Incorporated
MK/T/ 2009/736
Друштво за промет на големо и мало ИНПЕКС
ДОО Скопје
MK/T/ 2009/740
MK/T/ 2009/741
Друштво за промет и услуги ПОРШЕ МАКЕДОНИЈА
ДООЕЛ Скопје
MK/T/ 2009/742

Снежана Лупевска
MK/T/ 2009/689
Mars, Incorporated

Trgovski marki
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Менкиноски Живко
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MK/T/ 2009/745

Unilever N.V.

MK/T/ 2009/746
ЗЛАТНА ПЧЕЛА дооел Скопје

MK/T/ 2009/804
МАКПРОГРЕС ДОО

MK/T/ 2009/747
MK/T/ 2009/748
Warner Bros.
Corporation,

Entertainment

Inc.

a

MK/T/ 2009/805
FremantleMedia Limited and Simco Limited

Delaware

MK/T/ 2009/753
Трговско друштво за производство, трговија и
услуги МИДЕЛ-Д Денис ДООЕЛ експорт-импорт
Гевгелија
MK/T/ 2009/755
Друштво за производство на пластични
производи, промет и услуги К/С - РОЛОСПАС
ДОО, заштитно друштво увоз-извоз Прилеп
MK/T/ 2009/756
Друштво за графички дизајн, градежништво,
производство и трговија на големо и мало АРКЕР
ДИЗАЈН ДОО увоз-извоз Скопје
MK/T/ 2009/757
THE GILLETTE COMPANY

MK/T/ 2009/809
Alokozay FZE (a Free Zone Company incorporated
under the laws of U.A.E.)
MK/T/ 2009/811
Друштво за производство услуги и трговија
БРЕГЛИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
MK/T/ 2009/814
Друштво за промет и услуги увоз-извоз Конев
Борче и др. Андреј-компани ДОО
MK/T/ 2009/816
Трговско радиодифузно друштво ТВ Скопје ДОО
Скопје
MK/T/ 2009/817
Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР
ДООЕЛ Скопје
MK/T/ 2009/819

MK/T/ 2009/758
Друштво на граѓани Центар за промоција на
оддржливи земјоделски практики и рурален рзвој
ЦеПроСАРД Скопје
MK/T/ 2009/759
PepsiCo, Inc.
MK/T/ 2009/765
Друштво за трговија и услуги ДИПЛОН ДООЕЛ
Скопје
MK/T/ 2009/771
Darwin Discovery Limited
MK/T/ 2009/778
Друштво за производство, трговија, услуги и
туризам на Кочоски Зоран КОУЗОН и Ко увоз извоз
ДООЕЛ Прилеп, подружница КОУЗОН Студентски
сервис Скопје

MK/T/ 2009/820
YILDIZ HOLDING A.S.
MK/T/ 2009/821
Друштво за трговија и услуги ДЕКСИКО ДОО увозизвоз Богданци
MK/T/ 2009/827
Друштво за трговија и услуги ДЕКСИКО ДОО увозизвоз Богданци
MK/T/ 2009/828
JIL B.V.
MK/T/ 2009/830
PODRAVKA prehrambena industrija d.d.
MK/T/ 2009/831
Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР
ДООЕЛ Скопје

MK/T/ 2009/779
COLGATE - PALMOLIVE COMPANY

MK/T/ 2009/832
МИКРОТИМ ДОО експорт-импорт Куманово

MK/T/ 2009/788

MK/T/ 2009/839

Allergan, Inc.

MK/T/ 2009/840
MK/T/ 2009/789

Diageo North America, Inc.

The British Broadcasting Corporation, Broadcasting
House, Portland Place
MK/T/ 2009/791
Motorola,Inc., a Delaware corporation

MK/T/ 2009/846
MK/T/ 2009/847
PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk
MK/T/ 2009/850

MK/T/ 2009/795
Друштво за производство, трговија и услуги БАР
ДВЕИЛЈАДИ ДООЕЛ Скопје
MK/T/ 2009/796
ТУТУНСКИ КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП
MK/T/ 2009/801
MK/T/ 2009/802
Gallaher Limited
MK/T/ 2009/803

Pregledi

MK/T/ 2009/851
MK/T/ 2009/852
WYETH a Delaware corporation,
MK/T/ 2009/857
MK/T/ 2009/858
MK/T/ 2009/859
MK/T/ 2009/860
MK/T/ 2009/861
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MK/T/ 2009/862
MK/T/ 2009/863
MK/T/ 2009/864
MK/T/ 2009/865
MK/T/ 2009/866
MK/T/ 2009/867
ЕУРОБРЕНД Д.О.О.
MK/T/ 2009/869
Друштво за производство, промет и услуги
ПРОАРТ ДОО Скопје
MK/T/ 2009/870
Друштво за производство, трговија и услуги
МАКОИЛ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
MK/T/ 2009/910
Otkrytoe aktsionernoe obschestvo "GAZPROM"
MK/T/ 2009/916
MK/T/ 2009/917
MK/T/ 2009/918
MK/T/ 2009/919
General Media Communications, Inc.
MK/T/ 2009/935
ГЕМАК ТРАДЕ ЕНВЕР ДООЕЛ
MK/T/ 2009/949
Друштво за производство, тговија и услуги
ВИПРО ДООЕЛ
MK/T/ 2009/966
ГЕМАК ТРАДЕ ЕНВЕР ДООЕЛ
MK/T/ 2009/967

VKR Holding A/S
Breeltevej 18 2970 Horsholm, DK
MК/Т/2008/161
ПРИМА.МК ДОО
Ул. Никола Вапцаров бр. 2/1-4 Скопје Центар , MK
МК/T/2009/958

Trgovski marki

Pregledi

186 Glasnik, 17/2 str. 186-224 april 2010 Skopje

trGOVski MaRKI
TRGOVSKI
MARKI

Vo soglasnost so ~lenot 203 od Zakonot za industriskata sopstvenost (“Slu`ben
vesnik na Republika Makedonija”, 21/09, Dr`avniot zavod za industriska sopstvenost gi
objavuva podatocite za priznaenite prava na trgovski marki.

Podatocite se ozna~eni so INID* kodovi za trgovski marki (WIPO standard ST.60):
(111) Registarski broj na dokumentot 		
(151) Data na registrirawe
(181) Data na va`ewe (o~ekuvano)
(186) Data na istekot na prodol`uvaweto (o~ekuvano)
(210) Broj na prijavata				
(220) Data na podnesuvawe
(230) Data na izlo`beno ili saemsko prvenstvo		
(300) Pravo na prvenstvo: data, dr`ava, broj
(450) Data na objavuvawe
(510, 511)Broevite na klasite po me|unarodnata klasifikacija na proizvodi i uslugi
(Ni~anska) i spisok na proizvodite i uslugite
(540) Izgled na trgovskata marka, transkripcija i prevod
(551) Oznaka za prijava na kolektivena trgovska marka
(560) Oznaka za trodimenzionalena trgovska marka
(580) Data na donesuvawe re{enie so koe se vpi{uva sekoja promena vo registarot
(591) Nazna~uvawe na bojata, odnosno kombinaciite na boi
(600) Podatoci za prijavata podnesena do SZP na SFRJ
(data ex-YU broj na prijavata/isprava/re{enie)
(732) Nositel na pravoto
(740) Zastapnik
(770) Ime i adresa na prethodniot nositel
(791) Ime i adresa na steknuva~ot na licencata

____________________
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data
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(111) 16905

(151) 27/01/2010

(210) TM 2001/1134

(220) 10/12/2001

		

(181) 10/12/2011

		

(450) 30/04/2010
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во машини и возила; анализа и дијагноза на
степенот на истрошеност, дефекти и грешки
во мотори и машинерија; советодавни услуги
засновани на резултатите од горенаведените
анализи и дијагнози; услуги за набљудување кои
се однесуваат на сервисирање, подмачкување,
одржување и поправка на возила, мотори и
машинерија

(732) CASTROL LIMITED
Wakefield House, Pipers Way, Swindon,
Wiltshire SN3 1RE, UK
(740) ШПЕНД  ДЕВАЈА, адвокат
бул.Крсте Мисирков бр.61/1-5, 1000 Скопје

(111) 16904

(151) 27/01/2010

(540)

(210) TM 2004/231

(220) 17/03/2004

		

(181) 17/03/2014

		

(450) 30/04/2010

(551) индивидуална

(732) INTERIA S.A. Confectioneries and
Dairy Products
14th Km Marathon Avenue,
GR-15344 PALLINI, GR

(510, 511)
кл. 1 - хемикалии кои се користат во индустријата,
науката, фотографијата, хортикултурата и
шумарството: хемиски производи за употреба во
индустријата и/или за употреба во производни
процеси; синтетички материјали за апсорбирање
масло; детергентски адитиви за бензин; хемиски
адитиви за горива, средства за подмачкување и
масти; лепила за индустриски намени; антифриз;
течности за сопирачки; препарати за лемење:
препарати за одмастување за употреба во
производни процеси; средства за распрскување
масла; течности за хидраулички кола; хемикалии
за лемење; масла и течности за преносни уреди;
течности и масла за сечење и брусење; средства
за ладење; хемиски производи за употреба при
третирање разладни системи
кл. 2 - состави и препарати против корозија и
нечистотија; препарати за метали против губење
на блескавоста на бојата; заштитни препарати за
метали; средства за заштита од ’рѓа
кл. 3   сапуни; препарати за чистење, стружење,
полирање и абразија; детергенти и средства
за одмастување различни од оние за употреба
во производни процеси; препарати за брусење;
масла за чистење; средства за отстранување бои;
препарати за отстранување ’рѓа
кл. 9 - мерни цилиндри; стаклен прибор за
мерење; шприцеви за земање примероци на
масла за фрижидери; термометри; покажувачи
на температура; апарати и инструменти за
мерење (на параметри), испитување, мерење
(на тежина), набљудување и проверка; хемиски
апарати и инструменти; специфични апарати и
инструменти; апарати за испитување на средства
за подмачкување; хидраулички масла и течности,
препарати против замрзнување и течности за
термички пренос; електрични акумулатори и
полначи за електрични акумулатори; заштитни
шлемови за мотоциклисти; инсталации и пумпи
за разнесување на измерени количества масло
и масти; видео ленти; видео снимки; компјутери;
компјутерски софтвер; компјутерски програми

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)
NUCREMA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; конзервирано, сушено и варено
овошје и зеленчук; овошје и зеленчук; смрзната
и конзервирана храна, вклучително и храна во
конзерви; замрзнато овошје; чипс од компир;
желеа, овошни желеа; џемови и мармалади;
компоти; јајца, млеко и млечни производи; масло
и масти за јадење; млечни производи, во основа
комбинирани со чоколада, млечни производи
комбинирани со други продукти базирани на
какао или чоколада какао путер, кокосов путер;
ореви, суво грозје и рибизли; суви ореви
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго,
замена за кафе; брашно и производи од жита, леб,
колач и слатки, сладолед; мед, меласа, квасец,
прашок за печење; сол, сенф; оцет, сосови (како
мирудии), мирудии, мраз; производи базирани
на чоколада, особено чоколадни дражеи, вафли,
бонбони, прашок пијалаци базирани на чоколада,
чоколадна паста; производи базирани на какао
и храна која содржи какао, особено прашок за
пијалаци базирани на какао, пралини, бонбони,
торти, чоколада, шеќерни слатки, особено слатки,
бонбони со овошен вкус, бонбони со путер, гуми
за џвакање, колач, бисквити, вафли; брашно од
жита и производи базирани на бршно од жита,
леб, слатки, кроасани, вафли, тостови и двопек,
колач, бисквити; производи за храна базирани на
пченкарно брашно; сладоледи
кл. 32 - сокови од овошје и зеленчук

кл. 42 - анализа, испитување и набљудување на
масла, средства за ладење, масти и средства
за подмачкување; набљудување на нивото
на горивото и средствата за подмачкување
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(111) 16942

(151) 05/02/2010

(210) TM 2004/282

(220) 09/04/2004

		

(181) 09/04/2014

		

(450) 30/04/2010

(732) Друштво
за
производство
и
трговија
ИНТЕРСНАК Л.Т.Д. ДОО експорт-импортНеготино
ул. „Индустриска” бр.10, Неготино, MK
(740) СТОПАНСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА
ул. „Димитрие Чуповски” 13, 1000, Скопје
(540)
INTERSNAK
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе, брашно и производи
од жито, леб, сладолед, мед, меласа, квасец,
прашока за печење, сол, сенф, оцет, сосови (како
мирудии) мраз
(111) 16930

(151) 29/01/2010

(210) TM 2004/334

(220) 05/05/2004

		

(181) 05/05/2014

		

(450) 30/04/2010

(732) ВИЛМА ТРАЈКОВСКА
ул.”Антон Попов” бр.100-а, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влахови ќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(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
ѓубрива, смеши за гаснење пожар, препарати за
калење и заварување метали, хемиски производи
за конзервирање прехранбени производи,
материи за штавење, адхезиви (лепливи материи)
наменети за индустријата
кл. 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. 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

16942

кл. 4 - индустриски масла и масти, мазива,
соединенија
за
собирање
прашина
со
навлажнување и врзување, горива (вклучително
и течните горива за мотори) и материи за
осветлување, свеќи и фитили за осветлување
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарски препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди
кл. 6 - обични метали и нивните легури, метални
градежни
материјали,
метални
преносни
конструкции, метални материјали за железнички
шини, жици и кабли од обичен метал, браварски
производи, мали метални производи, метални
цевки, каси, производи од метал, кои не се
опфатени со другите класи, руди
кл. 7 - машини и машински алати, мотори и
погонски машини (освен за сувоземни возила),
машински спојници и трансмисиски елементи
(освен за сувоземни возила), земјоделски
направи, инкубатори за јајца
кл. 8 - рачни алати и направи, прибор за јадење,
ладно оружје, жилети
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. 10 - медицински, хируршки, забарски и
ветеринарни апарати и инструменти, вештачки
екстремитети, очи и заби, ортопедски производи,
хируршки материјали за шиење
кл. 11 - апарати за осветлување, греење,
производство на пареа, варење (готвење),
ладење, сушење, вентилација, снабдување со
вода и за санитарни намени
кл. 12 - возила, апарати за движење по земја,
воздух или вода
кл. 13 - огнено оружје, муниција и проектили,
експлозиви, средства за огномет
кл. 14 - благородни метали и нивните легури и
производите изработени од нив или преслечени
со нив, кои не се опфатени со другите класи,
накит, бижутерија, скапоцени камења, часовници
и хронометриски инструменти
кл. 15 - музички инструменти
кл. 16 - хартија, картон и производите од нив
кои не се опфатени со другите класи, печатени
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кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе, брашно и производи од
жито, леб, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок
за печење, сол, сенф, оцет, сосови (како мирудии),
мирудии, мраз

работи, книговезнички материјал, фотографии,
канцелариски материјал, лепила за канцелариска
и куќна употреба, машини за пишување и
канцелариски прибор (освен мебелот), материјали
за пакување, кои не се опфатени во другите класи,
печатарски букви, клишиња

кл. 31 - земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрнести производи кои не се опфатени
со другите класи, животни (живи), свежо овошје и
зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе, храна
за животни, пивски слад

кл. 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. 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. 18 - кожа и имитација на кожа и производите
од нив кои не се опфатени со другите класи, кожа
од животни, куфери и патни торби, чадори за
дожд и за сонце и стапови за одење, камшици и
сарачки производи

кл. 33 - алкохолни пијалаци (освен пиво)
кл. 34 - тутун, производи за пушачите, кибрит

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

кл. 35 - огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи
кл. 36 - осигурување, финансиски работи,
монетарни работи, работи поврзани за недвижен
имот

кл. 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
инсталациски услуги

конструкции,

поправки,

кл. 38 - телекомуникации

кл. 21 - куќни или кујнски апарати и садови за
домќинството (кои не се од благородни метали
или преслечени со нив), чешли и сунгери, четки
(освен сликарски четки), материјали за правење
четки, производи кои се користат за чистење,
челична волна, сурово и полуобработено стакло
(освен градежно стакло), стакларија, порцелан,
фајанс и грнчарија, кои не се опфатени со другите
класи

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

и

кл. 40 - обработка на материјали
кл. 41 - образовни услуги, подготвување на
наставата, забава, спортски и културни активности
кл. 42 - научни и технолошки услуги, истраувања
и планирања кои се однесуваат на истите;
услуги за индустриски анализи и истражувања;
проектирање и развој на компјутерски хардвер и
софтвер; правни услуги

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

кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци;
привремено сместување
кл. 44 - медицински услуги; ветеринарски услуги;
хигиенска нега и нега на убавината на луѓето или
животните; услуги од областа на земјоделството,
градинарството и шумарството

кл. 23 - предено и конец за текстил
кл. 24 - текстил и текстилни производи, кои не се
опфатени со другите класи, покривки за кревети
и маси

кл. 45 - лични и општествени услуги што ги даваат
трети лица за задоволување на потребите на
поединците; безбедносни услуги за заштита на
имот и лица

кл. 25 - облека, чевли и капи
кл. 26 - тантели, везови, панделки и гајтани,
петлици, копци, закачки и окца, топуски и игли,
вештачко цвеќе

17/2

(111) 16943

(151) 05/02/2010

кл. 27 - килими, рогузини, простирки и бришачи,
линолеум и други подни прекривачи, ѕидни
тапети, коишто не се од текстил

(210) TM 2004/357

(220) 19/05/2004

		

(181) 19/05/2014

кл. 28 - игри и играчки, производи за гимнастика
и спорт кои не се опфатени со другите класи,
украси за елка

		

(450) 30/04/2010

(732) Hemofarm A.D.,

кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, сушено и варено
овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца,
млеко и млечни производи, масла за јадење и
масти

farmaceutsko-hemijska industrija
Beogradski put bb, 26300 Vrsac, YU
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)
HEMOMYCIN
(551) индивидуална
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(510, 511)

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанции прилагодени
за медицинска употреба; храна за бебиња;
фластери; материјали за завивање; материјали
за пломбирање заби и забарски смоли; средства
за дезинфекција; препарати за уништување
штетници; фунгициди; хербициди
(111) 16948

(151) 16/02/2010

(210) TM 2005/465

(220) 24/06/2005

		

(181) 24/06/2015

		

(450) 30/04/2010

кл. 29 -   млечни производи; путер и преработки
од путер; сирење и преработки од сирење;
намази или пасти на база на млечни производи
за мачкање на леб; производи од млеко и
јогурт; масла и масти за јадење; подготовки од
соја; готови десерти и слични млечни оброци;
супи;   шеќер за млеко, овошни или протеински
концентрати за прехранбена индустрија; овошни
сосови, мармелади, џемови, компоти; желеа
кл. 30 - мајонези; сосови, вклучително преливи
за салати додатоци; растителни сосови, мирудии;
подготовки од соја; имено соја сос, мирудии на
основа на соја; мајонези на основа на соја, замени
за кафе на основа на соја; какао, чоколада,
чоколадни производи, пијалаци на чоколадна
основа, леб и производи од леб,   намази или
премази со путер; тестенини и преработки; мраз;
природни засладувачи; слаткарски производи

(732) Друштво за трговија, услуги и транспорт
ПРИНЦИП-КОМЕРЦ-ПЕТАР ДООЕЛ експортимпорт
ул. „50-та Дивизија” бр. 43/3- Скопје, MK
(740) СТОПАНСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА
ул. „Димитрие Чуповски” 13, 1000, Скопје
(540)

(111) 16989

(151) 02/03/2010

(210) TM 2006/808

(220) 09/08/2006

		

(181) 09/08/2016

		

(450) 30/04/2010

(732) Meggle AG
Megglestr. 6-12, 83512 Wasserburg, DE
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

(591) зелена, црна, кафена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - маслинки, конзервирани
кл. 31 - маслинки

(591) сина, бела, портокалова и сребрена

(111) 16991

(151) 02/03/2010

(210) TM 2006/807

(220) 09/08/2006

(551) индивидуална

		

(181) 09/08/2016

(510, 511)

		

(450) 30/04/2010

(732) Meggle AG,
MegglestraBe 6-12, 83512 Wasserburg, DE
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,
ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
(540)

(591) сина, бела, зелена, жолта, сребрена
(551) индивидуална

16948

кл. 29 - млечни производи; путер и преработки
од путер; сирење и преработки од сирење;
намази или пасти на база на млечни производи
мачкање леб; производи од млеко и јогурт; масла
и масти за јадење; подготовки од соја; готови
десерти и слични млечни оброци; супи;   шеќер
за млеко, овошни или протеински концентрати
за прехранбена индустрија; овошни сосови,
мармелади, џемови, компоти; желеа
кл. 30 - мајонези; сосови, вклучително преливи за
салати (додатоци), растителни сосови, мирудии;
подготовки од соја; имено соја сос, мирудии на
основа на соја; мајонези на основа на соја, замени
за кафе на основа на соја; какао, чоколада,
чоколадни производи, пијалаци на чоколадна
основа, леб и производи од леб, намази или
премази со путер; тестенини и преработки; мраз;
природни засладувачи; слаткарски производи
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(111) 16990

(151) 02/03/2010

(551) индивидуална

(210) TM 2006/809

(220) 09/08/2006

		

(181) 09/08/2016

(510, 511)

		

(450) 30/04/2010

(732) Meggle AG,

191

кл. 5 - фармацевтски препарати
(111) 16944

(151) 05/02/2010

(210) TM 2007/218

(220) 07/03/2007

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА

		

(181) 07/03/2017

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

		

(450) 30/04/2010

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

(732) ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju,
trgovinu i usluge

MegglestraBe 6-12, 83512 Wasserburg, DE

п.факс:301,
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

ul. Marijana Cavica br.1, Zagreb, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(591) сина, бела, розова, сребрена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 -   млечни производи; путер и преработки
од путер; сирење и преработки од сирење;
намази или пасти на база на млечни производи
за мачкање на леб; производи од млеко и
јогурт; масла и масти за јадење; подготовки од
соја; готови десерти и слични млечни оброци;
супи;   шеќер за млеко, овошни или протеински
концентрати за прехранбена индустрија; овошни
сосови, мармелади, џемови, компоти; желеа
кл. 30 - мајонези; сосови, вклучително преливи за
салати (додатоци), растителни сосови, мирудии;
подготовки од соја; имено соја сос, мирудии на
основа на соја; мајонези на основа на соја, замени
за кафе на основа на соја; какао, чоколада,
чоколадни производи, пијалаци на чоколадна
основа, леб и производи од леб, намази или
премази со путер; тестенини и преработки; мраз;
природни засладувачи; слаткарски производи

(591) бела, жолта, жолтозелена, светло и темно зелена,
црвена и темно сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - мајонез
(111) 16993

(151) 09/03/2010

(210) TM 2007/454

(220) 01/06/2007

		

(181) 01/06/2017

		

(450) 30/04/2010

(732) АД Електрани на Македонија
11 Октомври 9, 1000 Скопје, MK
(540)

(111) 16946

(151) 05/02/2010

(210) TM 2007/79

(220) 29/01/2007

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

		

(181) 29/01/2017

(551) индивидуална

		

(450) 30/04/2010

(510, 511)

(732) Schering-Plough Ltd., a Swiss corporation
Weystrasse 20, CH-6000, Lucerne 6 , CH
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)
NASONEX

кл. 4 - електрична енергија, камен јаглен, лигнит,
тресет, брикетиран камен јаглен и лигнит, темен
јаглен, производствен гас
кл. 6 - обични метали и нивните легури, метални
градежни
материјали,
метални
преносни
конструкции, метални материјали за железнички
шини, кабли и жици од обичен метал кои не се
електрични; железарија, мали метални предмети;
метални цевки; каси; производи од обичен метал
кои не се вклучени во другите класи; руди, метални
производи во металопреработувачка фаза,
метални конструкциски производи, електрични
водови (метални столбови за електрични водови)
кл. 7 - вода (грејачи за вода)/делови од машини/,
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вода (сепаратори за вода), вода за напојување
(дегазатори на вода за напојување на котли),
вода за напојување котли (регулатори на вода за
напојување на котлите)

(732) Друштво за производство и трговија

кл. 9 - апарати и инструменти: научни, поморски,
геодетски,
фотографски,
кинематографски,
оптички, за вагање, за мерење, сигнализација,
проверка (контрола), спасување и настава;
апарати и инструменти за спроведување,
вклучување и исклучување, трансформирање,
акумулирање, регулирање или контролирање на
електрицитетот; апарати за снимање, пренос или
репродукција на звук или слика; магнетски носачи
на податоци, дискови за снимање; автоматски
машини и механизми за апаратите што се
активираат со монети или жетони; регистарски
каси, машини за сметање, опрема за обработка
на податоци и компјутери; апарати за гаснење
пожар, водење   електрична енергија (опрема
за водење на електричната енергија)/жици;
електрични водови

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

кл. 11 - апарати за осветлување, греење,
производство на пареа, ладење, вентилација,
снабдување со вода; пареа (генератори за
производство на пареа), пареа (инсталација
за производство на пареа), вода (апарати за
водоснабдување), вода (апарати за каптирање
на водата), вода (апарати за ладење на водата),
вода (апарати за филтрирање на водата), вода
(апарати и инсталации за смекнување на водата),
вода (апарати и уреди за прочистување на водата),
вода (грејачи за вода)/апарати и дистрибуција на
вода (инсталација за дистрибуција на водата),
вода (стерилизатори на водата), вода (хидрант),
вода под притисок (резервоари за вода под
притисок

(111) 16918

(151) 28/01/2010

(210) TM 2007/566

(220) 20/06/2007

		

(181) 20/06/2017

		

(450) 30/04/2010

кл. 19 - електрични водови
електрични водови) неметални

(столбови

ЕВРОАСИЈА ТЕХНИКА Ајдован и др.експортимпорт ДОО Скопје
ул.Кеј Димитар Влахов бр.1 Скопје, MK

(540)

(591) најтемно црвена и златна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци,
привремено сместување

(732) Друштво
за
производство
и
трговија
ЕВРОАСИЈА ТЕХНИКА Ајдован и др.експортимпорт ДОО Скопје
ул.Кеј Димитар Влахов бр.1 Скопје, MK
(740) Александра Трајчовска, адвокат
Ул. Бојмија бр.8 мезанин, 1000 Скопје, 1000
(540)

за

кл. 35 - хотели (административно управување со
хотели)
кл. 38 - телекумуникации, поштенски активности,
мобилни телекомуникациски услуги
кл. 39 - дистрибуција/снабдување на електрична
енергија, дистрибуција/снабдување на гас,
дистрибуција/снабдување на пареа и топла
вода, дистрибуција/снабдување на гасовити
горива, цевоводен транспорт, копнен сообраќај,
придружни и помошни активности во сообраќајот,
активности на патнички агенции, сообраќајни
активности, претовар на товар и складирање

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци,
привремено сместување
(111) 16947

(151) 05/02/2010

(210) TM 2007/589

(220) 28/06/2007

кл. 40 - производство на енергија

		

(181) 28/06/2017

кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражувања
и планирањето поврзано со нив; индустриски
анализи и истражувања; изработка и развој на
компјутерски хардвер и софтвер

		

(450) 30/04/2010

кл. 43 - хотели, ресторани, мотели со ресторани,
кампови, угостителски објекти за исхрана
(111) 16916

(151) 28/01/2010

(210) TM 2007/565

(220) 20/06/2007

		

(181) 20/06/2017

		

(450) 30/04/2010

16916

(591) најтемно црвена и златна

(732) AMVAC Chemical Corporation,
Corporation organized under
the laws of California
4695 MacArthur Court, Suite 1250,
Newport Beach, California 92660, US
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
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(540)

COUNTER

SINUPRET

(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална

кл. 5 - инсектициди и хербициди

(510, 511)

(111) 16951

(151) 18/02/2010

(210) TM 2007/928

(220) 25/09/2007

		

(181) 25/09/2017

		

(450) 30/04/2010

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели; диетски
супстанции што се користат во медицината,
храна за бебиња, фластери, материјали за завои,
материјали за пломбирање заби и забарски
смоли, средства за дезинфекција, препарати за
уништување штетници, фунгициди, хибрициди

(732) Geely Holding Group Co., Ltd.
Zhong-xing Road, Bin-jiang District,
Hangzhou, Zhejiang, CN

кл. 10 - медицински, хируршки, забарски и
ветеринарни апарати и инструменти, вештачки
екстремитети, очи и заби, ортопедски производи,
хируршки материјали за шиење

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

(111) 16945

(151) 05/02/2010

(210) TM 2007/953

(220) 03/10/2007

		

(181) 03/10/2017

		

(450) 30/04/2010

(732) Мешано друштво со странски капитал
со ограничена одговорност во приватна
сопственост за производство, промет, услуги,
транспорт ФРОТИРЕКС Михаил и Ангел ДОО
увоз-извоз Скопје
Источна индустриска зона дел 3 бб
- Гази Баба, MK
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје
(591) темно сина, бела, сива, сина, жолта и црвена

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 - автомобили, кутија од менувач за копнени
возила; електрични возила; мотори за копнени
возила; уреди против кражба на возила; гуми за
тркала за возила; каросерии за возипа; мотоцикли;
спортски автомобипи; возила за движење пo
копно, воздух, вода или шини
кл. 37 - одржување и поправка на моторни возила;
сервисни станици за возила; подмачкување
на возилата; чистење на возилата; третман
на возилата против ’рѓосување; инсталација и
поправка на аларм против кражби; одржување и
поправка на авиони; повторна обработка на гуми;
вулканизација иа гуми (поправка); поправка на
гуми за возила

(591) сина, бела и златна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 23 - предено и конец за текстил
кл. 24 - текстил и текстилни производи, кои не се
опфатени со другите класи, покривки за кревети
и маси
(111) 17004

(151) 12/03/2010

(111) 16976

(151) 17/03/2010

(210) TM 2008/727

(220) 27/06/2008

(210) TM 2007/930

(220) 26/09/2007

		

(181) 27/06/2018

		

(181) 26/09/2017

		

(450) 30/04/2010

		

(450) 30/04/2010

(732) Gabor Kovacs

(732) BIONORICA AG Kerschensteiner
str. 11-15, 92318 Neumarkt, DE
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска’’ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје
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кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе, брашно и производи од
жито, леб, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок
за печење, сол, сенф, оцет, сосови (како мирудии),
мирудии, мраз

(540)

кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци,
привремено сместување

(591) портокалова, сина и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - брашно и производи од жита, леб,
производи од тесто, печива и слатки
(111) 16981

(151) 13/02/2010

(210) TM 2008/1004

(220) 07/08/2008

		

(181) 07/08/2018

		

(450) 30/04/2010

(732) „ВИНОЕКСПОРТ” - Д.О.О.
ул.Миле Поп Јорданов 26/3, Скопје, MK
(540)

(111) 16995

(151) 16/03/2010

(210) TM 2008/1152

(220) 27/08/2008

		

(181) 27/08/2018

		

(450) 30/04/2010

(732) ДПТУ Глобал Креатива ВиС Скопје
ул. Коце Металец 1б 2/1 Скопје, MK
(540)

(591) плава, црвена, бела и жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 - образовни услуги, подготвување настава,
обука, забава, спортски и културни активности
(151) 12/03/2010

(210) TM 2008/1333

(220) 24/09/2008

		

(181) 24/09/2018

		
(450) 30/04/2010
(732) Друштво за произвоство, промет и услуги
КЛЕВЕР-МК увоз-извоз Скопје
бул. Партизански Одреди 66б - Скопје
П. Фах.708, MK

(591) сива, сина, портокалова и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци;
привремено сместување
(111) 16966

(151) 12/03/2010

(210) TM 2008/1012

(220) 07/08/2008

		

(181) 07/08/2018

		

(450) 30/04/2010

(732) Мирјана Стеннес
ул.Варшрвска 17/4-9, Скопје, MK
(740) МИРЈАНА  МАРКОВСКА, адвокат
ул. „Орце Николов” бр. 75, 1000, Скопје
(540)

SIMPLY DELICIOUS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, сушено и варено
овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца,
млеко и млечни производи, масла за јадење и
масти

16981

(111) 16965

(540)

(591) црвена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 - канцелариски материјал, хартија, картон
и производи од нив, регистратори, лепила,
сликарски прибор и училишен материјал
кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо со
канцелариски материјали и училишен прибор
(111) 16906

(151) 26/02/2010

(210) TM 2008/1639

(220) 29/10/2008

		

(181) 29/10/2018

		

(450) 30/04/2010
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Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(111) 16974

ZWACK
(551) индивидуална
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сопственост (отстапување на лиценци за
интелектуална сопственост), разработка на
технички проекти, совети за интелектулна
сопственост, стручни консултации

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
(540)

17/2

(151) 24/02/2010

(210) TM 2008/1695

(220) 07/11/2008

		

(181) 07/11/2018

		

(450) 30/04/2010

(732) 4-ГАП доо експорт-импорт Скопје
Алберт Ајнштајн бр.8, 1000 Скопје, MK

(510, 511)
кл. 33 - алкохолни пијалаци, имено, вино
дестилирани пијалаци и ликери (освен пиво)
(111) 16977

(151) 17/03/2010

(210) TM 2008/1692

(220) 06/11/2008

		

(181) 06/11/2018

		

(450) 30/04/2010

(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА
ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)

(732) Фармацевтски факултет
ул.„Водњанска „ бр.17, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) сина, бела, црна и портокалова

(591) сива, сина и сребрена

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(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. 41 - академии (обуки), конференции
(организирање и водење конференции), конгреси
(организирање и водење конгреси), натпревари
(организирање натпревари) обука или забава,
објавување текстови /текстови што не се
рекламни/, одгледување /обука/, одгледување
/обука/ (упатства за обучување), практично
обучување /демонстрирање/, приредби, разговори
(организирање и водење разговори), семинари
(организирање и водење семинари), симпозиуми
(организирање и водење симпозиуми)
кл. 42 - авторски права (регулирање на
авторските права), законски истражувања,
индустриски дизајн, истражување и развиток на
нови производи (за трето лице), консултации во
врска со фармација, лиценци за интелектуална
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кл. 18 - кожа и имитација на кожа
кл. 25 - облека, обувки и капи
(111) 16931

(151) 18/03/2010

(210) TM 2008/1730

(220) 20/11/2008

		

(181) 20/11/2018

		

(450) 30/04/2010

(732) Друштво за производство, трговија и услуги
МАКПРИМАТ - ДООЕЛ Скопје
ул. Сава Ковачевиќ - б.б., Скопје, MK
(540)

(591) жолта и црна

16931
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(551) индивидуална

инструкции, учење и мерење; сметалки;
калкулатори; машини за забава; батерии;
компјутери; компјутерски хардвер, софтвер и
фирмвер; лампи; научни апарати и инструменти;
апарати и инструменти сите за научни апарати
и инструменти; апарати и инструменти сите за
снимање, трансмисија и репродукција на сите
аудио, визуелни и аудио-визуелни податоци,
слајд-проектор и проектори; делови и монтажа за
гореспоменатите стоки

(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. 35 - услуги при продажба на мало и големо
со облека, текстил, кожа, ремени, чанти, тантели,
везови, панделки и гајтани
(111) 16932

кл. 16 - хартии; картон; исечоци од хартија и
картон; подвижни сетови за печатење; материјали
за моделирање; креда; книги; печатен материјал;
честитки; печатени публикации; фотографии,
слики и постери; графикони; канцелариски
материјали и прибор; орудиа и материјали за
цртање и пишување; материјали за инструкции
и учење; лепила и адхезиви; четки за сликање;
албуми; бебешки и детски хартиени марамчиња;
табли за пишување; табли за цртање и сликарски
штафелаи; трансфери; планови; мапи и
глобуси; гуми за бришење; букви од азбуката и
нумерички симболи; шаблони; кутии и држачи за
гореспоменатите стоки; делови и монтажа за сите
гореспоменати стоки

(151) 18/03/2010

(210) TM 2008/1731

(220) 20/11/2008

		

(181) 20/11/2018

		

(450) 30/04/2010

(732) Друштво за производство, трговија и услуги
МАКПРИМАТ - ДООЕЛ Скопје
ул. Сава Ковачевиќ - б.б., Скопје, MK
(540)

кл. 28 - играчки, игри и предмети за играње;
карти за играње; предмети за гимнастика и спорт;
делови и монтажа за сите гореспоменати стоки

(591) жолта и црна

кл. 35 - демонстрација, за доброто на другите,
на избор на стоки во комплет кој им овозможува
на муштериите да ги видат и купат тие стоки;
демонстрација, за доброто на другите, наизбор на
стоки преку каналот за купување од дома кој им
овозможува на муштериите да ги видат и купат тие
стоки преку средствата за телекомуникации или
Интернет; демонстрација, за доброто на другите,
на избор на стоки преку каталог за купување од
дома кој им овозможува на муштериите да ги
видат и купат тие стоки преку нарачка по пошта,
средствата за телекомуникации или Интернет;
демонстрација, за доброто на другите, на избор
на стоки, кој им овозможува на муштериите да ги
видат и купат тие стоки преку главната продажна
Интернет страница

(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. 35 - услуги при продажба на мало и големо
со облека, текстил, кожа, ремени, чанти, тантели,
везови, панделки и гајтани
(111) 16986

(151) 17/03/2010

(210) TM 2008/1764

(220) 20/11/2008

		

(181) 20/11/2018

		

(450) 30/04/2010

(732) Early Learning Centre Limited
South Marston Industrial Park,
Swindon SN3 4TJ, GB
(740) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ
Ул. ‘’Илинденска’’  2/ 13, 1400, Велес
(540)

(111) 16933

(151) 18/03/2010

(210) TM 2008/1900

(220) 17/12/2008

		

(181) 17/12/2018

		
(450) 30/04/2010
(732) ЗЛАТЕВСКИ ЉУБИША
ул. Фазанерија 1, бр. 96, Гостивар, MK
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - електрични и електронски апарати
и инструменти; апарати и инструменти за

16932
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(591) жолта, црна, бела и сребрена

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

(551) индивидуална

п.факс:301,

197

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(510, 511)

(540)

кл. 32 - енергетски пијалаци

ENVIROBASE

(111) 16934

(151) 18/03/2010

(210) TM 2008/1902

(220) 17/12/2008

		

(181) 17/12/2018

(551) индивидуална

		

(450) 30/04/2010

(510, 511)

(732) ЗЛАТЕВСКИ ЉУБИША
ул. Фазанерија 1, бр. 96, Гостивар, MK
(540)

кл. 2 - заштитни слоеви во вид на боја
(111) 16967

(151) 18/03/2010

(210) TM 2008/1922

(220) 23/12/2008

		

(181) 23/12/2018

		

(450) 30/04/2010

(732) Друштво за промет и услуги Авто Мото Сојуз
ИСПИТЕН ЦЕНТАР ДОО увоз-извоз Битола
ул. Арон Ароести бб Битола, MK

(591) црна, жолта и бела
(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 32 - енергетски пијалаци
(111) 16935

(151) 18/03/2010

(210) TM 2008/1903

(220) 17/12/2008

		

(181) 17/12/2018

		

(450) 30/04/2010

(732) ЗЛАТЕВСКИ ЉУБИША
ул. Фазанерија 1, бр. 96, Гостивар, MK
(540)

(591) жолта, црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 - образовна услуга (испитен центар)
(111) 16936

(151) 01/02/2010

(210) TM 2008/1930

(220) 24/12/2008

		

(181) 24/12/2018

		

(450) 30/04/2010

(732) СЕНТ ПАНТЕЛЕИМОН ДОО Скопје
ул. Васил Главинов бр. 3/1-1 Скопје, MK
(740) ПАНДОРКА  КИМОВА, адвокат
ул. ‘’Васил Главинов” бр .3/1-1, 1000, Скопје
(540)
(591) црна, жолта, сребрена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 - енергетски пијалаци
(111) 16987

(151) 25/02/2010

(591) темно зелена, зелена, светло зелена и бела

(210) TM 2008/1917

(220) 22/12/2008

(551) индивидуална

		

(181) 22/12/2018

		

(450) 30/04/2010

(510, 511)

(732) PPG Industries Ohio, Inc.
3800 West 143rd Street, Cleveland,
Ohio 44111, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

Trgovski marki

кл. 5 - фармацевтски препарати
кл. 30 - чај, мед
кл. 31 - земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрнести производи и кои не се
опфатени со другите класи, семиња и билки

16936
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(111) 16975

(151) 24/02/2010

(111) 16908

(151) 26/02/2010

(210) TM 2008/1932

(220) 24/12/2008

(210) TM 2008/1941

(220) 25/12/2008

		

(181) 24/12/2018

		

(181) 25/12/2018

		

(450) 30/04/2010

		

(450) 30/04/2010

(732) Друштво за изучување на странски јазици,
трговија и услуги ПИКАДИЛИ С Анита и Весна
ДОО Скопје
ул. Фјодор Достоевски бр. 8-а, 1000 Скопје, MK

(732) Производно услужно и трговско друштво на
големо и мало увоз-извоз ДАМЕКС Мирчевски
и др. Д.О.О. Скопје
ул. Визбегово, Чаир, 1000, Скопје, MK

(740) БИЛЈАНА  ПАНОВА ВИДЕСКИ, адвокат
Ул.”Васил Ѓоргов” бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје

(740) БИЛЈАНА  ПАНОВА ВИДЕСКИ, адвокат
Ул.”Васил Ѓоргов” бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје

(540)

(540)

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

(551) индивидуална

(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 индустрија

(510, 511)
кл. 41 - образовни услуги; подготвување настава,
забава; спортски и културни активности
кл. 45 - лични и општествени услуги што ги даваат
трети лица за задоволување на потребите на
поединците, безбедносни услови за заштита на
имот и лица
(111) 16907

(151) 26/02/2010

(210) TM 2008/1940

(220) 25/12/2008

		

(181) 25/12/2018

		
(450) 30/04/2010
(732) Производно услужно и трговско друштво на
големо и мало увоз-извоз ДАМЕКС Мирчевски
и др. Д.О.О. Скопје
ул. Визбегово,Чаир, 1000, MK
(740) БИЛЈАНА  ПАНОВА ВИДЕСКИ, адвокат
Ул.”Васил Ѓоргов” бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје
(540)

ДАМЕКС

и

(111) 16909

(151) 26/02/2010

(210) TM 2008/1948

(220) 24/12/2008

		

(181) 24/12/2018

		

(450) 30/04/2010

(740) ДРАГАН ГОЏО, адвокат
ул. „ Македонски просветители”  бр.8, 6000, Охрид

(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 индустрија
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе, брашно и производи од
жито, леб, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок
за печење; сол, сенф; оцет, сосови /како мирудии/,
мирудии, мраз

16975

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

(732) Трговско радиодифузно друштво ТВ Студио
ТЕРА Манговски Зоран Битола ДООЕЛ
Битола, MK

(551) индивидуална

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

кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе, брашно и производи од
жито, леб, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок
за печење; сол, сенф; оцет, сосови /како мирудии/,
мирудии, мраз

и

(540)

ТЕРА
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи
кл. 38 - телекомуникации
кл. 45 - правни услуги; безбедносни услуги за
заштита на имот и лица; лични и општествени
услуги што ги даваат трети лица за задоволување
на потребите на поединци

Trgovski marki

Glasnik,

(111) 16937

(151) 18/03/2010

(210) TM 2008/1961

(220) 31/12/2008

		

(181) 31/12/2018

		

(450) 30/04/2010

(732) ДТУ Телесмарт Телеком д.о.о.
бул.Војводина бр.4, 1000 Скопје, MK
(540)
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(540)

STATER BANKA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - рекламирање; водење на работење;
управување со работата; канцелариски работи
кл. 36 - осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани за недвижен
имот

(591) темно сива и црвена
(551) индивидуална

(111) 16938

(151) 18/03/2010

(510, 511)

(210) TM 2009/1

(220) 08/01/2009

		

(181) 08/01/2019

		

(450) 30/04/2010

кл. 38 - телекомуникации
(111) 16910

(151) 26/02/2010

(210) TM 2008/1967

(220) 31/12/2008

		

(181) 31/12/2018

		

(450) 30/04/2010

(732) СТАТЕР БАНКА АД Куманово
ул.Плоштад нова Југославија бр.бб,

(732) БАЛКАНИКА ДОО Скопје
ул. Коста Новаковиќ бр. 46-2/9 1000 Скопје, MK
(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПJЕ  
бул. „Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8,
1000, Скопје
(540)

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

(591) зелена и сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 - хартија, картон и производите од нив што
не се опфатени со другите класи, печатени работи
кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи;
маркетинг; издателство

(591) светла портокалова и темно портокалова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - рекламирање; водење на работење;
управување со работата; канцелариски работи
кл. 36 - осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани за недвижен
имот
(111) 16911

(151) 26/02/2010

(210) TM 2008/1968

(220) 31/12/2008

		

(181) 31/12/2018

		

(450) 30/04/2010

(732) СТАТЕР БАНКА АД Куманово
ул.Плоштад нова Југославија бр.бб,
Куманово, MK
(740) МИРЈАНА  МАРКОВСКА, адвокат
ул. „Орце Николов” бр. 75, 1000, Скопје

Trgovski marki

(111) 16968

(151) 18/03/2010

(210) TM 2009/2

(220) 08/01/2009

		

(181) 08/01/2019

		

(450) 30/04/2010

(732) Линеа Прима ДООЕЛ
ул. Гоце Делчев бр. 34, 2000 Штип, MK
(540)

(591) темно сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 24 - текстил и текстилни производи, што не се
опфатени со другите класи, покривки за кревети
и маси
кл. 25 - облека, обувки и капи

16968
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(111) 16912

(151) 26/02/2010

(210) TM 2009/11

(220) 13/01/2009

		

(181) 13/01/2019

		

(450) 30/04/2010

(510, 511)
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци;
привремено сместување

(732) ПЗУ ПРАМАМЕДИКА
ул. Јуриј Гагарин бр.41б Скопје, MK

(111) 16970

(151) 18/03/2010

(210) TM 2009/20

(220) 16/01/2009

(540)

		

(181) 16/01/2019

		

(450) 30/04/2010

(732) БРАМС-ЕС ДООЕЛ Скопје
бул. Партизански Одреди бр. 153,
1000 Скопје, MK

(591) црвена, жолта и портокалова

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

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 44 - медицински услуги

(540)

(111) 16939

(151) 18/03/2010

(210) TM 2009/14

(220) 16/01/2009

		

(181) 16/01/2019

		

(450) 30/04/2010

(732) ДЕ НОВО ГРОУП - Друштво за трговија и услуги
доо Скопје
ул. Коле Неделковски бр. 20 Скопје, MK

(591) сина, жолта и црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци;
привремено сместување

(540)

(111) 16913

(151) 26/02/2010

(210) TM 2009/22

(220) 20/01/2009

		

(181) 20/01/2019

		

(450) 30/04/2010

(732) Друштво за современи комуникации ЈБТ ДОО
Скопје
ул.Народен фронт бр.25/3, 1000 Скопје, MK

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 - облека, обувки и капи
кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо со
облека, обувки и капи

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска’’ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

GLANC

(111) 16969

(151) 18/03/2010

(210) TM 2009/19

(220) 16/01/2009

		

(181) 16/01/2019

(551) индивидуална

		

(450) 30/04/2010

(510, 511)

(732) ДППУ ДХС-КОМПАНИ Драгица ДООЕЛ Скопје
ул. Серска бр. 18, 1000 Скопје, MK
(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПJЕ  
бул. „Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8,
1000, Скопје
(540)

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

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. 3 - средства за белење и други супстанции
за перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи, лосиони
за коса, препарати за нега на забите
кл. 21 - куќни или кујнски апарати и садови за
домќинството, чешли и сунгери, четки (освен

16912

Trgovski marki

Glasnik,

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, кои не се опфатени со другите класи
(111) 16914

(151) 26/02/2010

(210) TM 2009/23

(220) 20/01/2009

		

(181) 20/01/2019

		

(450) 30/04/2010

кл. 3 - средства за белење и други супстанции
за перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи, лосиони
за коса, препарати за нега на забите
кл. 21 - куќни или кујнски апарати и садови за
домќинството, 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, кои не се опфатени со другите класи

(540)

EXTRA GLANC
(551) индивидуална

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

201

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

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска’’ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

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

str. 186-224 april 2010 Skopje

(510, 511)

(732) Друштво за современи комуникации ЈБТ ДОО
Скопје
ул.Народен фронт бр.25/3, 1000 Скопје, MK

(510, 511)

17/2

(111) 16917

(151) 26/02/2010

(210) TM 2009/27

(220) 21/01/2009

		

(181) 21/01/2019

		

(450) 30/04/2010

(732) Друштво за трговија на големо и мало ГРИГОР
АРНАУДОВ ДОО експорт-импорт
1480 ГЕВГЕЛИЈА ул. Маршал Тито бр. 106, MK
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје
(540)

кл. 21 - куќни или кујнски апарати и садови за
домќинството, 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, кои не се опфатени со другите класи
(111) 16915

(151) 26/02/2010

(210) TM 2009/24

(220) 20/01/2009

		

(181) 20/01/2019

		

(450) 30/04/2010

(732) Друштво за современи комуникации ЈБТ ДОО
Скопје
ул.Народен фронт бр.25/3, 1000 Скопје, MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска’’ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

SUPER GLANC
(551) индивидуална

Trgovski marki

(591) сребрена, кафена, црна, сива и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 - алкохолни пијалаци (освен пиво)
(111) 16940

(151) 18/03/2010

(210) TM 2009/29

(220) 21/01/2009

		

(181) 21/01/2019

		

(450) 30/04/2010

(732) TORREX CHISSI PHARMA
Gonzagagasse 16/15 1010 Vienna , AT
(740) ТРЧКОВА СЛАВИЦА, адвокат
Ул. Мито Хаџивасилев Јасмин бр.16/28
1000 Скопје

16940
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(540)

AMPHOCIL

(111) 16972

(151) 18/03/2010

(210) TM 2009/36

(220) 22/01/2009

		

(181) 22/01/2019

		

(450) 30/04/2010

(732) Радиодифузно Друштво НАША ТВ ДОО Скопје
ул. Милан Мијалковиќ бр. 54 Скопје
Кисела Вода, MK

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи

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

(111) 16971

(151) 18/03/2010

(210) TM 2009/35

(220) 22/01/2009

		

(181) 22/01/2019

		

(450) 30/04/2010

(540)

(732) Радиодифузно Друштво НАША ТВ ДОО Скопје
ул. Милан Мијалковиќ бр. 54 Скопје
Кисела Вода, MK

(591) црна, бела и окер

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

(510, 511)

(540)

НАША ТВ
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - апарати и инструменти; научни, поморски,
геодетски,
фотографски,
кинематографски,
оптички, за вагање, за мерење, сигнализација,
проверка (контрола), спасување и настава;
апарати и инструменти за спроведување,
вклучување и исклучување, трансформирање,
акумулирање, рефулирање или контролирање на
електрицитетот; апарати за снимање, пренос или
репродукција на звук или слика; магнетски носачи
на податоци, дискови за снимање; автоматски
машини и механизми за апаратите што се
активираат со монети или жетони; регистарски
каси, машини за сметање, 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 материал; лепила за канцелариска
и куќна употреба; сликарски прибор; сликарски
четки; машини за пишување и канцелариски
прибор (освен мебелот); материјал за обука и
настава (освен апарати); пластични материјали
за пакување што се опфатени со другите класи;
печатарски букви, клишиња
кл. 35 - рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; канцелариски работи
кл. 38 - телекомуникации
кл. 41 - образовни услуги; обука; забава; спортски
и културни активности
кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражувања
и планирање поврзано со нив; услуги за
индустриски анализи и истражувања; изработка и
развој на компјутерски хардвер и софтвер

16971

(551) индивидуална
кл. 9 - апарати и инструменти; научни, поморски,
геодетски,
фотографски,
кинематографски,
оптички, за вагање, за мерење, сигнализација,
проверка (контрола), спасување и настава;
апарати и инструменти за спроведување,
вклучување и исклучување, трансформирање,
акумулирање, рефулирање или контролирање на
електрицитетот; апарати за снимање, пренос или
репродукција на звук или слика; магнетски носачи
на податоци, дискови за снимање; автоматски
машини и механизми за апаратите што се
активираат со монети или жетони; регистарски
каси, машини за сметање, 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 материал; лепила за канцелариска
и куќна употреба; сликарски прибор; сликарски
четки; машини за пишување и канцелариски
прибор (освен мебелот); материјал за обука и
настава (освен апарати); пластични материјали
за пакување што се опфатени со другите класи;
печатарски букви, клишиња
кл. 35 - рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; канцелариски работи
кл. 38 - телекомуникации
кл. 41 - образовни услуги; обука; забава; спортски
и културни активности
кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражувања
и планирање поврзано со нив; услуги за
индустриски анализи и истражувања; изработка и
развој на компјутерски хардвер и софтвер
(111) 16973

(151) 18/03/2010

(210) TM 2009/37

(220) 22/01/2009

		

(181) 22/01/2019

		
(450) 30/04/2010
(732) Радиодифузно Друштво НАША ТВ ДОО Скопје
ул. Милан Мијалковиќ бр. 54 Скопје
Кисела Вода, MK

Trgovski marki

Glasnik,

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

(540)

(591) црна, бела и окер
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - апарати и инструменти; научни, поморски,
геодетски,
фотографски,
кинематографски,
оптички, за вагање, за мерење, сигнализација,
проверка (контрола), спасување и настава;
апарати и инструменти за спроведување,
вклучување и исклучување, трансформирање,
акумулирање, рефулирање или контролирање на
електрицитетот; апарати за снимање, пренос или
репродукција на звук или слика; магнетски носачи
на податоци, дискови за снимање; автоматски
машини и механизми за апаратите што се
активираат со монети или жетони; регистарски
каси, машини за сметање, 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 материал; лепила за канцелариска
и куќна употреба; сликарски прибор; сликарски
четки; машини за пишување и канцелариски
прибор (освен мебелот); материјал за обука и
настава (освен апарати); пластични материјали
за пакување што се опфатени со другите класи;
печатарски букви, клишиња

(591) темно сина, светло сина, портокалова, жолта и
бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - детски крем
(111) 16920

(151) 25/02/2010

(210) TM 2009/48

(220) 26/01/2009

		

(181) 26/01/2019

		

(450) 30/04/2010

(732) ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА
ИНДУСТРИЈА АЛКАЛОИД АД - Скопје
Бул. „Александар Македонски„ бр. 12,
1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

кл. 35 - рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; канцелариски работи
кл. 38 - телекомуникации
кл. 41 - образовни услуги; обука; забава; спортски
и културни активности
кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражувања
и планирање поврзано со нив; услуги за
индустриски анализи и истражувања; изработка и
развој на компјутерски хардвер и софтвер
(591) темно сина, сино зелена, розова, сива и бела

(111) 16919

(151) 25/02/2010

(210) TM 2009/47

(220) 26/01/2009

(551) индивидуална

		

(181) 26/01/2019

(510, 511)

		

(450) 30/04/2010

(732) ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА
ИНДУСТРИЈА АЛКАЛОИД АД - Скопје
Бул. „Александар Македонски„ бр. 12,
1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

Trgovski marki

кл. 3 - детски крем
(111) 16921

(151) 25/02/2010

(210) TM 2009/49

(220) 26/01/2009

		

(181) 26/01/2019

		

(450) 30/04/2010

(732) ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА
ИНДУСТРИЈА АЛКАЛОИД АД-СКОПЈЕ
Бул. Александар Македонски бр.12,
1000 Скопје, MK

16921
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(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

(540)

(591) сино зелена, сина, розова, жолта, бела и светло
кафена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - влажни шамичиња
(111) 16922

(151) 25/02/2010

(210) TM 2009/50

(220) 26/01/2009

		

(181) 26/01/2019

		

(450) 30/04/2010

(732) ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА
ИНДУСТРИЈА АЛКАЛОИД АД - Скопје
Бул. „Александар Македонски„ бр. 12,
1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) темно сина, сино зелена, розова, сива и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - детски крем
(111) 16924

(151) 25/02/2010

(210) TM 2009/52

(220) 26/01/2009

		

(181) 26/01/2019

		

(450) 30/04/2010

(732) ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА
ИНДУСТРИЈА АЛКАЛОИД АД - Скопје
Бул. „Александар Македонски„ бр. 12,
1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) сина, темно сина, розова, бела и светло кафена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 - пелени за бебиња
(111) 16923

(151) 25/02/2010

(210) TM 2009/51

(220) 26/01/2009

		

(181) 26/01/2019

(551) индивидуална

		

(450) 30/04/2010

(510, 511)

(732) ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА
ИНДУСТРИЈА АЛКАЛОИД АД - СКОПјЕ
Бул. „Александар Македонски„ бр. 12,
1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(591) сина, портокалова, жолта и бела

кл. 3 - детски крем
(111) 16925

(151) 25/02/2010

(210) TM 2009/64

(220) 30/01/2009

		

(181) 30/01/2019

		

(450) 30/04/2010

(732) The Procter  & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati,
Ohio 45202, US
(740) МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат
ул. „Народен Фронт” 21/4-5 1000 Скопје,
1000, Скопје

16922

Trgovski marki

Glasnik,

(540)

17/2
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(540)

(591) тиркиз, темно сина, портокалова, жолта и бела
(551) индивидуална

(591) бела, сина и црвена

(510, 511)

(551) индивидуална

кл. 5 - женски хигиенски производи, како што
се хигиенски влошки, тампони, влошки за секој
ден, санитарни гаќички, интерлабиални влошки
за женска хигиена, пелени за инконтиненција,
влошки и гаќички за инконтинеција
(111) 16926

(151) 25/02/2010

(210) TM 2009/66

(220) 02/02/2009

		

(181) 02/02/2019

		

(450) 30/04/2010

(510, 511)
кл. 29   месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и
варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти,
јајца, млеко и млечни производи, масла и масти
за јадење
кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго,
замена за кафе; брашно и производи од жита,
леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед,
меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф;
оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз

(732) Wm WRIGLEY Jr. Company
410 North Michigan Avenue  Chicago,
Illinois 60611, US

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

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

МISCHIEVOUSCOLORFULYUMMY
(551) индивидуална

(111) 16928

(151) 25/02/2010

(210) TM 2009/112

(220) 17/02/2009

		

(181) 17/02/2019

		

(450) 30/04/2010

(732) Друштво за производство и промет КАДИНО
ИНДУСТРИ ГРУП ДООЕЛ увоз-извоз
с. Кадино Илинден, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(510, 511)
кл. 30 - кондиторски производи, имено, гума
за џвакање, гума за џвакање од која се прават
балончиња, слатки и пеперминт бомбони
(111) 16927

(151) 25/02/2010

(210) TM 2009/107

(220) 16/02/2009

(551) индивидуална

		

(181) 16/02/2019

(510, 511)

		

(450) 30/04/2010

(732) Мешовито друштво за производство на
сладолед, трговија на големо и мало, превоз,
услуги увоз-извоз ЦЕРМАТ ДОО Битола
ул.„Новачки пат” бб, 7000 Битола, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

Trgovski marki

кл. 30 - брашно и производи од жита, леб,
произзводи од тесто и слатки, квасец
кл. 35 - огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи,
увоз-извоз
кл. 43 - услуги за подготвување храна
(111) 16941

(151) 18/03/2010

(210) TM 2009/118

(220) 18/02/2009

		

(181) 18/02/2019

		

(450) 30/04/2010

16941
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(732) Друштво за туризам, трговија и услуги
МАГЕЛАН ТРАВЕЛ СЕРВИС ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје
ул. Мито Хаџивасилев Јасмин бр. 48, MK

(540)

ASPITOP

(740) Марта Поповска
ул. М.Х. Јасмин бр.48, Скопје, 1000

(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати
(111) 17010

(151) 16/03/2010

(210) TM 2009/237

(220) 17/03/2009

		

(181) 17/03/2019

		

(450) 30/04/2010

(732) АЛФА БАНКА АД СКОПЈЕ
ул. „Даме Груев”  бр.1 Скопје, MK

(591) сива и сина

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 - осигурување; финнсиски работи;
монетарни работи, работи поврзани за недвижен
имот
кл. 39 - транспортни услуги; пакување
складирање стока; организирање патувања

и

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

кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалаци,
привремено сместување
кл. 45 - правни услуги; безбедносн услуги за
заштита на имот и лица лични и општествени
услуги што ги даваат трети лица за задоволување
на поединците
(111) 16988

(151) 12/03/2010

(210) TM 2009/232

(220) 06/03/2009

		

(181) 06/03/2019

		

(450) 30/04/2010

(732) Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија
’’АЛКАЛОИД’’ А. Д. - Скопје, Ц.О.
бул. „ Александар Македонски” бр.12
Скопје, MK
(540)

(111) 17009

(151) 16/03/2010

(210) TM 2009/243

(220) 18/03/2009

		

(181) 18/03/2019

		

(450) 30/04/2010

(732) Deichmann+Co. Ltd.
104 B TCL Tower 8 Tai Chung Road, Tsuen Wan,
Hong Kong, HK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)

BLOKMAX

кл. 9 - очила за сонце
кл. 14 - накит

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати
(111) 16994

(151) 16/03/2010

(210) TM 2009/233

(220) 13/03/2009

		

(181) 13/03/2019

		

(450) 30/04/2010

(732) Bayer Aktiengesellschaft
D-51368 Leverkusen, DE
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје

16988

кл. 36 - финансиски работи, монетарни работи

кл. 26 - додатоци и украси за коса во оваа класа,
вклучително и штипки за коса, стегачи за коса,
панделки за коса, неелектрични виткачи за коса,
игли за виткање коса, шноли за коса, мрежи за
коса, игли за коса и шнолички, ленти за коса,
вештачка коса, вметоци од коса, перики, украси
за шапки што не се од благородни метали
(111) 16949

(151) 18/03/2010

(210) TM 2009/244

(220) 18/03/2009

		

(181) 18/03/2019

		

(450) 30/04/2010

(732) HEMOFARM A.D.
farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac
Beogradski put bb, 26300 Vrsac, RS

Trgovski marki

Glasnik,

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

17/2

str. 186-224 april 2010 Skopje

207

(111) 16983

(151) 12/03/2010

(210) TM 2009/248

(220) 19/03/2009

		

(181) 19/03/2019

		

(450) 30/04/2010

(732) Македонска берза на хартии од вредност АД
Скопје
Орце Николов 75, Скопје, MK

ZENIX

(540)

(551) индивидуална

МБИД

(510, 511)
кл. 5 - фармацевски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати   за медицинска цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
препарати   за уништување на штетници,
фунгициди, хербициди
(111) 16992

(151) 02/03/2010

(210) TM 2009/246

(220) 16/03/2009

		

(181) 16/03/2019

		

(450) 30/04/2010

(732) ДПТУ Дигинет ДОО Струмица
ул. Благој Јанков - Мучето бб
2400 Струмица, MK

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 - осигурување, финансиски работи,
монетарни работи, работи поврзани со недвижен
имот
(111) 16984

(151) 12/03/2010

(210) TM 2009/249

(220) 19/03/2009

		

(181) 19/03/2019

		

(450) 30/04/2010

(732) Македонска берза на хартии од вредност АД
Скопје
Орце Николов 75, Скопје, MK
(540)

(540)

ОМБ
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) бела, црна и портокалова

кл. 36 - осигурување, финансиски работи,
монетарни работи, работи поврзани со недвижен
имот

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 38 - изведување, изнајмување и одржување
жични и безжични мрежи за интернет услуги,
телефонски услуги и услуги за набљудување со
камери на затворени и отворени објекти
(111) 16982

(151) 12/03/2010

(210) TM 2009/247

(220) 19/03/2009

		

(181) 19/03/2019

		

(450) 30/04/2010

(732) Македонска берза на хартии од вредност АД
Скопје
Орце Николов 75, Скопје, MK

(111) 17007

(151) 16/03/2010

(210) TM 2009/250

(220) 19/03/2009

		

(181) 19/03/2019

		

(450) 30/04/2010

(732) THE GILLETTE COMPANY
Prudential Tower Building,
Boston, Massachusetts 02199, US
(740) МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат
ул. „Народен Фронт” 21/4-5 1000 Скопје
(540)

SIMPLY VENUS

(540)

МБИ10
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 - осигурување, финансиски работи,
монетарни работи, работи поврзани со недвижен
имот

Trgovski marki

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 8 - жилети и сечива за жилети, инструменти
за бричење, диспенсери, касети и патрони
што   содржат сечива, делови   и опрема за сите
претходно кажани производи

17007
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(111) 17000

(151) 11/03/2010

(210) TM 2009/251

(220) 19/03/2009

		

(181) 19/03/2019

		

(450) 30/04/2010

(732) EUROPORTAL d.o.o.
Vojkova 63, 1000 Ljubljana, SI

(540)

(591) розова(циклама) и бела
(551) индивидуална

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

(510, 511)
кл. 36 - осигурување, финансиски и монетарни
работи и работи врзани за неподвижен имот

(540)

(111) 16996

(151) 16/03/2010

(210) TM 2009/262

(220) 23/03/2009

		

(181) 23/03/2019

		

(450) 30/04/2010

(732) Здружение
за
заштита
на
здравјето
„ЛЕКУВАЊЕ СО ПРАНА”
ул. Руди Чајевац 4/12, 1000 Скопје, MK
(540)
(591) црна, светло зелена и црвено - розова
(551) индивидуална

(591) црвена и црна

(510, 511)
кл. 35 - ширење рекламни огласи; заводи за
вработување; консултации врзани за прашањата
на
персоналот;
водење
информатички
картотеки; избирање и внесување податоци во
компјутерските бази на податоци; пребарување
податоци
во
информатичките
картотеки;
изнајмување рекламен простор во комуникациски
медиуми; психолошко тестирање за потребите на
кадарот
кл. 41 - организирање натпревари (обука или
забава); објавување текстови (не се рекламни);
обука; организирање и водење конференции;
упатства за обучување; упатство за разонода;
организирање изложби во културни или
воспитни цели; организирање и изведба на
семинари; организирање и водење симпозиуми;
организирање и водење работилници (обука);
стручен водич (совет во врска со образованието
или совет во врска со обука); превод; пишување
неракламни текстови; организирање и водење
концерти
кл. 42 - изработка (концепирање) на софтвери;
обезбедување пребарувачки механизми на
интернет
(111) 16954

(151) 12/03/2010

(210) TM 2009/260

(220) 23/03/2009

		

(181) 23/03/2019

		

(450) 30/04/2010

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 45 - лични и општествени услуги што ги даваат
трети лица за задоволување на потребите на
поединци
(111) 17002

(151) 12/03/2010

(210) TM 2009/264

(220) 23/03/2009

		

(181) 23/03/2019

		

(450) 30/04/2010

(732) ДПТУ „КЕНДИ” дооел експорт - импорт
ул. 518 бр. 1/2 Скопје, MK
(540)

(591) кафена, црвена и портокалова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - мед
кл. 35 - услуги при продажба на мед на големо и
мало
(111) 16963

(151) 12/03/2010

(732) СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ
ул.”11 Октомври” бр. 7, 1000 Скопје, MK

(210) TM 2009/268

(220) 24/03/2009

		

(181) 24/03/2019

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

		

(450) 30/04/2010

17000

(732) ГеоВИЛД МАК дооел
ул. Дрезденска бр. 19, Скопје, MK

Trgovski marki

Glasnik,

(740) ГеоВИЛД МАК дооел
ул. Борка Талески бр. 51, 1000 Скопје
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(510, 511)
кл. 35 - огласување, водење на работење,
управување со работи, вработување (агенција
за вработување), истражување за дејностите и
статистички информации

(540)
(591) црвена и сина

кл. 41 - образовни услуги, подготвување наставапреквалификации, стручно оспособување

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - услуги при продажба на геодетски мерни
инструменти и опрема
(111) 16950

(151) 18/03/2010

(210) TM 2009/269

(220) 24/03/2009

		

(181) 24/03/2019

		

(450) 30/04/2010

(732) PODRAVKA prehrambena industrija d.d.
Ante Starcevica 32, HR-48000 Koprivnica, HR
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје

(111) 17006

(151) 16/03/2010

(210) TM 2009/283

(220) 30/03/2009

		

(181) 30/03/2019

		

(450) 30/04/2010

(732) Друштво за производство, трговија и услуги на
големо и мало МУЛТИПРОМ ДООЕЛ експортимпорт Скопје
ул. Источна Индустриска Зона Индустриска бр. 2, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(540)

MALE TAJNE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; конзервирано, смрзнато сушено и
варено овошје и зеленчук; желе, џемови, компоти;
јајца; млеко и млечни производи; масла и масти
за јадење
кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
(111) 16999

(151) 11/03/2010

(210) TM 2009/275

(220) 25/03/2009

		

(181) 25/03/2019

		

(450) 30/04/2010

(732) АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
1000 Скопје, ул. Васил Ѓоргов бр. 43, MK

(591) жолта, бела, кафена, зелена, портокалова и
црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - бисквити, ролати, вафли, слатки, торти
(111) 17005

(151) 16/03/2010

(210) TM 2009/284

(220) 30/03/2009

		

(181) 30/03/2019

		

(450) 30/04/2010

(732) Друштво за производство, трговија и услуги на
големо и мало МУЛТИПРОМ ДООЕЛ експортимпорт Скопје
ул. Источна Индустриска Зона -

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје
(540)

Индустриска бр. 2, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) портокалова, жолта, кафена, црна, сива и бела
(551) индивидуална

Trgovski marki

17005
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(591) жолта, бела, кафена, зелена, портокалова и
црвена

(510, 511)
кл. 30 - чоколадeн крем, крем од какао, крем од
ванила

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - бисквити, ролати, вафли, слатки, торти
(111) 16961

(151) 12/03/2010

(210) TM 2009/293

(220) 01/04/2009

		

(181) 01/04/2019

		

(450) 30/04/2010

(732) ЛИОН ДОО
ул. „Ленинова” бр. 1, 2200 Св. Николе, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

(111) 16960

(151) 12/03/2010

(210) TM 2009/295

(220) 01/04/2009

		

(181) 01/04/2019

		

(450) 30/04/2010

(732) ЛИОН ДОО
ул. „Ленинова” бр. 1, 2200 Св. Николе, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(540)

(591) бела, светло и темно кафена, светло сина, зелена,
темно жолта и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
(591) бела, светло и темно кафена, светло и темно
сина, црвена, златно жолта и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - чоколадa, чоколаден десерт со крем од
кокос

кл. 30 - чоколада со крем од кокос и фил од јагода
(111) 16978

(151) 12/03/2010

(210) TM 2009/297

(220) 01/04/2009

		

(181) 01/04/2019

		

(450) 30/04/2010

(111) 16959

(151) 12/03/2010

(732) ANTA (CHINA) CO., LTD.
Dongshan Industrial Zone, Chidian Town, Jinjiang
City, Fujian Province, CN

(210) TM 2009/294

(220) 01/04/2009

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД

		

(181) 01/04/2019

		

(450) 30/04/2010

(732) ЛИОН ДОО
ул. „Ленинова” бр. 1, 2200 Св. Николе, MK

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

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 18 - кожа и имитација на кожа и производите
од нив што не се опфатени со другите класи, кожа
од животни, куфери и патни торби, чадори за
дожд и за сонце и стапови за одење, камшици и
сарачки производи
(591) бела, светло и темно кафена, светло и темно
сина, црвена, жолта и црна
(551) индивидуална

16961

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
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(111) 16979

(151) 12/03/2010

(111) 17008

(151) 16/03/2010

(210) TM 2009/298

(220) 01/04/2009

(210) TM 2009/300

(220) 02/04/2009

		

(181) 01/04/2019

		

(181) 02/04/2019

		

(450) 30/04/2010

		

(450) 30/04/2010

(732) ANTA (CHINA) CO., LTD.
Dongshan Industrial Zone, Chidian Town, Jinjiang
City, Fujian Province, CN

(732) Друштво за странски јазици и услуги
АНГЛИСКИ ПАРТНЕРИ ИНТЕРНЕШНЕЛ ДООЕЛ
Скопје
бул. Партизански Одреди бр. 66 В/1/1/М,
Скопје, MK

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(740) АНАСТАЗИЈА ХРИСТОВСКА, АДВОКАТ
ул. 50 Дивизија бр.5 а, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 18 - кожа и имитација на кожа и производите
од нив што не се опфатени со другите класи, кожа
од животни, куфери и патни торби, чадори за
дожд и за сонце и стапови за одење, камшици и
сарачки производи

(591) сива, сина и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 - хартија, картон и производите од нив
што не се опфатени со другите класи, печатени
работи, книговезнички материјал, фотографии,
канцелариски материјал, лепила за канцелариска
и куќна употреба; материјали 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. 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
(111) 16980

(151) 12/03/2010

(210) TM 2009/299

(220) 01/04/2009

		

(181) 01/04/2019

		

(450) 30/04/2010

(732) ANTA (CHINA) CO., LTD.
Dongshan Industrial Zone, Chidian Town, Jinjiang
City, Fujian Province, CN
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД
ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

кл. 41 - образовни услуги; подготвување настава;
забава; спортски и културни активности
(111) 16952

(151) 12/03/2010

(210) TM 2009/303

(220) 02/04/2009

		

(181) 02/04/2019

		

(450) 30/04/2010

(732) ЛИОН ДОО
ул. „Ленинова” бр. 1, 2200 Св. Николе, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 18 - кожа и имитација на кожа и производите
од нив што не се опфатени со другите класи, кожа
од животни, куфери и патни торби, чадори за
дожд и за сонце и стапови за одење, камшици и
сарачки производи
кл. 25 - облека, обувки и капи
кл. 28 - игри и играчки, производи за гимнастика
и спорт што не се опфатени со другите класи,
украси за елка
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(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - сушено и варено овошје, желатин за
исхрана, желиња за исхрана, зашеќерено овошје,
изматен шлаг, какао-путер, кокосов путер,
мармалад, млеко, овошни желиња, ореви, путер
кл. 30 - ароматични препарати за употреба

16952
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во исхраната, ароми за слатки (различни од
етеричните масла), бадеми (слатки врз база на
бадеми), бадемово тесто, бисквити, бонбони,
ванилија /арома/, вафли, гуми за џвакање,
екстракти на слад за употреба во исхраната, жита
(приправки од жита), какао, какао (производи од
какао), какао со млеко, карамел бонбони, кафе
(ароми), марципан /слатки од шеќер и бадем/,
мед, медени слатки, мента за слатки, мирудии,
ароматични, овошни слатки, пудинзи, скробни
производи за употреба во исхраната, слад за
исхрана, слаткарски производи, слатки, слатки
(тесто за слатки), фино ситно печиво, чајни
колачиња, чоколадни пијалaци, чоколадно млеко
/напивка/, чоколадо, шеќерни производи

(540)

КОSILI
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - средства за белеење и други супстанции
за перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, масла за козметичка употреба,
козметички производи, козметички креми, креми
за кожа, козметички преперати за капење,
лосиони за козметичка употреба, лосиони за коса,
препарати за нега на забите

кл. 31 - градинарски и шумски производи и зрнести
производи што не се опфатени со другите класи,
агруми (јужно овошје), бадеми /овошје/, жита во
зрна /не обработени/, зрна/жита/, лешници, ореви,
портокали, пченица, пченка, сезам
(111) 17003

(151) 12/03/2010

(210) TM 2009/340

(220) 08/04/2009

		

(181) 08/04/2019

		

(450) 30/04/2010

(732) Друштво за угостителство, трговија  и
информатика БОНДЕКС ДОО извоз-увоз
Скопје
бул. Партизански одреди бр. 27а - локал 1,
1000 Скопје, MK

кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи;
увоз-извоз
(111) 17001

(151) 12/03/2010

(210) TM 2009/359

(220) 13/04/2009

		

(181) 13/04/2019

		

(450) 30/04/2010

(732) Hyundai Corporation
226, Shinmunro-1 Ka, Jongno-gu, Seoul, KR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(740) КАФЕ АСТОРИА - Друштво за
угостителство, трговија и информатика
БОНДЕКС ДОО извоз-увоз Скопје
бул. Партизански Одреди бр. 27а - лок. 1,
1000 Скопје
(540)

(591) бела и златна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци,
привремено сместување
(111) 16953

(151) 12/03/2010

(210) TM 2009/355

(220) 10/04/2009

		

(181) 10/04/2019

		

(450) 30/04/2010

(732) Друштво за промет и услуги
ФОБАС КОМПАНИ ДОО
Источна индустриска зона бб
Н. Маџари, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

17003

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - aгенции за увоз-извоз, огласување
и промоција за претпријатија, промоција на
продажба, консултации во врска со деловно
управување и организација, агенции за трговски
информации, маркетинг услуги, агенции за
продажба и услуги за посредување со електрични
алати и опрема за домашна употреба, агенции за
продажба и услуги за посредување со електрични
машини и апарати за домашна употреба,
агенции за продажба и услуги за посредување
со електрични апарати за греење и опрема за
домашна употреба, агенции за продажба и услуги
за посредување со кујнски алати и опрема за
рачна употреба, агенции за продажба и услуги за
посредување со рачни алати, агенции за продажба
и услуги за посредување со фотографски машини
и апарати, агенции за продажба и услуги за
посредување со батерии и ќелии, агенции за
продажба и услуги за посредување со машини
за телекомуникации и нивна примена, агенции
за продажба и услуги за посредување со кади
(за капење), агенции за продажба и услуги за
посредување со апарати за греење и машини и
апарати за ладење, агенции за продажба и услуги
за посредување со соларни колектори (греење),
агенции за продажба и услуги за посредување со
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машини и алати за обработка на метал, агенции
за продажба и услуги за посредување со машини
за косење трева, агенции за продажба и услуги
за посредување со алати и машини за градина,
агенции за продажба и услуги за посредување
со алати и машини за канцелариска употреба,
агенции за продажба и услуги за посредување
со автомати, агенции за продажба и услуги за
посредување со електрични машини, апарати и
нивни делови, агенции за продажба и услуги за
посредување со опрема, апарати и нивни делови
за обезбедување, агенции за продажба и услуги
за посредување со масла за подмачкување
(111) 16964

(151) 12/03/2010

(210) TM 2009/366

(220) 21/04/2009

		

(181) 21/04/2019

		

(450) 30/04/2010

(732) Visa International Service Association
900 Metro Center Boulevard, Foster
California 94404, US

City,
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услуги на електронска готовина, курсна размена
преку глобална електронска мрежа; обезбедување
финансиски информации, податоци и извештаи
за кредитни и дебитни картички; финансиско
спонзорирање на спортски натпревари, настани,
активности и игри; финансиско спонзорирање на
спортисти и клубови кои учествуваат во атлетски
натпревари
(111) 16958
(210) TM 2009/368
		
		

(151) 12/03/2010
(220) 21/04/2009
(181) 21/04/2019
(450) 30/04/2010

(300)
(732) МАКПРОГРЕС ДОО
ул. „Илинденска” бб 2310 Виница, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

MORE PEOPLE AROUND THE
WORLD GO WITH VISA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 - финансиски услуги, банкарски услуги,
услуги за кредитни картички, услуги за дебитни
картички, услуги за платежни картички, услуги за
припејд (pre-paid) картички, услуги за плаќање
и прикажување сметки, готовинска исплата,
готовинска замена со помош на кредитни и
дебитни картички, електронски трансакции;
услуги со автоматизирани машини за шалтерско
работење
(банкомати),
обезбедување
информации за депозити, повлекувања и
финансиски информации; услуги за наплата и
извршување трансакции, услуги за овластување
и намирување на трансакции, електронско
префрлање средства, услуги за обработка на
електронски плаќања, верификација на кредитни
и дебитни картички, услуги за потврдување на
веродостојноста и верификација на платежни
трансакции; услуги за верификација на чекови;
овозможување услуги за лични (person-toperson) плаќања по електронски пат преку
глобална компјутерска мрежа; обезбедување
дебитни и кредитни услуги со помош на уреди за
идентификација на радио фреквенција; услуги
на девизна размена, безбедни електронски
готовински трансакции преку компјутерски мрежи
за олеснување на електронска трговија; обработка
на финансиски трансакции онлајн (online)
преку глобална компјутерска мрежа или преку
телекомуникациски, мобилни или безжични уреди;

Trgovski marki

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и
варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти,
јајца, млеко и млечни производи, масла и масти
за јадење
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе, брашно и производи од
жита, леб, производи од тесто и слатки, 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
(111) 16998

(151) 16/03/2010

(210) TM 2009/374

(220) 22/04/2009

		

(181) 22/04/2019

		

(450) 30/04/2010

(732) PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC.,
680 North Lake Shore Drive, Chicago,
Illinois 60611, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје

16998
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(540)

PLAYBOY
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 - пиво, минерална, газирана вода, енергетски
пијалаци и други безалкохолни пијалаци; овошни
пијалаци и овошни сокови; сирупи и други
препарати за подготвување пијалаци
кл. 34 - пепелници; тутун за џвакање; тутун, пури,
кутии за пури; табакери (доза за пури); режачи за
пури; држачи за пури (муштикла); запалки за пури;
пакувања за цигари (доза за цигари); држачи за
цигари (муштикла); запалки за цигари; хартија за
цигари; цигари; држач за пакување за цигари и за
запалка; држачи за пури и цигари; навлажнувачи;
кутии за ќибритни стапчиња; ќибритни стапчиња;
бездимен тутун; тутун; лулиња за пушење, прибор
за пушачи
кл. 41 - образование, обезбедување обука,
забава, имено организирање и реализација на
концерти; организирање и реализација на забави
(прослави) во ноќни клубови; организирање и
реализација на забавни настани во ноќни клубови;
организирање и реализација на специјални
настани; организирање на резервации за билети
за шоу претстави и други забавни настани; услуги
за аудио и видео наснимување; резервирање на
сали за забава; кабареа; реализација на програми
за кабелска телевизија; казина; услуги за фоајеа
(сали) за пушачи; кинематографски студија; кино
театри; реализација и обезбедување објекти
за специјални настани од видот на натпревари
и турнири во разни игри карактеристични за
казино; реализација на забавни изложби; услуги
за објавување по пат на дигитално видео, аудио
и мултимедиски средства; давање насоки за
изработка на радио или телевизиски програми;
дистрибуција на кино-филмови; дистрибуција
на радио програми за други; дистрибуција на
телевизиски програми преку системи на кабелска
телевизија; забава од областа на телевизиски
програми во живо; забава од областа на визуелна
и аудио изведба, како и музички, вариететски,
новински и хумористични шоу претстави;
информации за забава; услуги за забава, имено,
обезбедување „онлајн” компјутерски игри; услуги
за забава, имено, реализирање на забави; услуги
за забава, имено, обезбедување музички изведби,
музички видео содржини, соодветни филмски
клипови, фотографии и други мултимедиски
материјали соодветни за прикажување преку веб
сајтови; услуги за забава, имено, обезбедување
„онлајн” ревии; услуги за забава, имено,
обезбедување фотографски, аудио, видео и
прозни презентации соодветни за прикажување
преку веб-сајтови; услуги за забава, имено, звуци
за дојава, претходно наснимена музика, видео и
графички содржини кои не може да се преземат
од мрежа, а кои се презентираат со помош на
уреди за мобилна комуникација преку глобална

16998

компјутерска мрежа и безжични мрежи; услуги
за забава од областа на телевизиски програми
засновани на шоу претстави во живо; услуги
за забава, имено емитување прекуред - лично
помагало; услуги за забава, имено, емитување
преку веб-сајтови; услуги за забава од областа
на хумористични шоу претстави; филмска
продукција;    услуги за коцкање; публикација на
часописи; продукција на кино-филмови; услуги
за забава со помош на мултимедиски средства,
од областа на наснимување, производство
и постпродукциски услуги во областа на
музиката, видео содржините и филмот; ноќни
клубови; електронска „онлајн” публикација
на книги и билтени; „онлајн” публикација на
часописи; управување со работата на дискотеки;
организирање на турнири во голф; организирање
спортски натпревари; организирање на настани
од областа на танцувањето; организирање
шоу претстави од областа на модата; услуги
за фотографија; производство и дистрибуција
на телевизиски шоу претстави и филмови;
производство и дистрибуција на радио програми;
производство
на
програми
за
кабелска
телевизија; производство на ДВД, видео ленти и
телевизиски програми; производство на звучни и
музички видео снимки; обезбедување простории
за билијард; обезбедување   објекти за казино;
обезбедување сали за танцување; обезбедување
објекти за голф; обезбедување упатства со
информации за покер; обезбедување игри со
карти „онлајн”; обезбедување игри на покер
„онлајн”; обезбедување на „онлајн” публикации
од областа на забавата; обезбедување на салони
за „pachinko”; обезбедување базени за капење;
обезбедување услуги за „theme park” (забавен парк
со одредени содржини за забава); обезбедување
филмови и телевизиски програми кои не може
да се преземат од мрежа, преку услуги за „видео
по избор”; публикација на часописи; публикација
на книги, ревии; публикација на електронски
часописи; изработка на радио програми;
телевизиска продукција; изработка на телевизиски
програми; распоред на телевизиските програми;
продукција на телевизиски шоу програми, како и
програми за спортски и културни настани
(111) 16997

(151) 16/03/2010

(210) TM 2009/375

(220) 22/04/2009

		

(181) 22/04/2019

		

(450) 30/04/2010

(732) PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC.,
680 North Lake Shore Drive, Chicago,
Illinois 60611, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4
П.О. Бокс 768,
1000, Скопје

Trgovski marki

Glasnik,

(540)

(510, 511)
кл. 32 - пиво, минерална, газирана вода, енергетски
пијалаци и други безалкохолни пијалаци; овошни
пијалаци и овошни сокови; сирупи и други
препарати за подготвување пијалаци
кл. 34 - пепелници; тутун за џвакање; тутун, пури,
кутии за пури; табакери (доза за пури); режачи за
пури; држачи за пури (муштикла); запалки за пури;
пакувања за цигари (доза за цигари); држачи за
цигари (муштикла); запалки за цигари; хартија за
цигари; цигари; држач за пакување за цигари и за
запалка; држачи за пури и цигари; навлажнувачи;
кутии за ќибритни стапчиња; ќибритни стапчиња;
бездимен тутун; тутун; лулиња за пушење, прибор
за пушачи

Trgovski marki
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обезбедување фотографски, аудио, видео и
прозни презентации соодветни за прикажување
преку веб-сајтови; услуги за забава, имено, звуци
за дојава, претходно наснимена музика, видео и
графички содржини кои не може да се преземат
од мрежа, а кои се презентираат со помош на
уреди за мобилна комуникација преку глобална
компјутерска мрежа и безжични мрежи; услуги
за забава од областа на телевизиски програми
засновани на шоу претстави во живо; услуги
за забава, имено емитување прекуред - лично
помагало; услуги за забава, имено, емитување
преку веб-сајтови; услуги за забава од областа
на хумористични шоу претстави; филмска
продукција;    услуги за коцкање; публикација на
часописи; продукција на кино-филмови; услуги
за забава со помош на мултимедиски средства,
од областа на наснимување, производство
и постпродукциски услуги во областа на
музиката, видео содржините и филмот; ноќни
клубови; електронска „онлајн” публикација
на книги и билтени; „онлајн” публикација на
часописи; управување со работата на дискотеки;
организирање на турнири во голф; организирање
спортски натпревари; организирање на настани
од областа на танцувањето; организирање
шоу претстави од областа на модата; услуги
за фотографија; производство и дистрибуција
на телевизиски шоу претстави и филмови;
производство и дистрибуција на радио програми;
производство
на
програми
за
кабелска
телевизија; производство на ДВД, видео ленти и
телевизиски програми; производство на звучни и
музички видео снимки; обезбедување простории
за билијард; обезбедување   објекти за казино;
обезбедување сали за танцување; обезбедување
објекти за голф; обезбедување упатства со
информации за покер; обезбедување игри со
карти „онлајн”; обезбедување игри на покер
„онлајн”; обезбедување на „онлајн” публикации
од областа на забавата; обезбедување на салони
за „pachinko”; обезбедување базени за капење;
обезбедување услуги за „theme park” (забавен парк
со одредени содржини за забава); обезбедување
филмови и телевизиски програми кои не може
да се преземат од мрежа, преку услуги за „видео
по избор”; публикација на часописи; публикација
на книги, ревии; публикација на електронски
часописи; изработка на радио програми;
телевизиска продукција; изработка на телевизиски
програми; распоред на телевизиските програми;
продукција на телевизиски шоу програми, како и
програми за спортски и културни настани

(551) индивидуална

кл. 41 - образование, обезбедување обука,
забава, имено организирање и реализација на
концерти; организирање и реализација на забави
(прослави) во ноќни клубови; организирање и
реализација на забавни настани во ноќни клубови;
организирање и реализација на специјални
настани; организирање на резервации за билети
за шоу претстави и други забавни настани; услуги
за аудио и видео наснимување; резервирање на
сали за забава; кабареа; реализација на програми
за кабелска телевизија; казина; услуги за фоајеа
(сали) за пушачи; кинематографски студија; кино
театри; реализација и обезбедување објекти
за специјални настани од видот на натпревари
и турнири во разни игри карактеристични за
казино; реализација на забавни изложби; услуги
за објавување по пат на дигитално видео, аудио
и мултимедиски средства; давање насоки за
изработка на радио или телевизиски програми;
дистрибуција на кино-филмови; дистрибуција
на радио програми за други; дистрибуција на
телевизиски програми преку системи на кабелска
телевизија; забава од областа на телевизиски
програми во живо; забава од областа на визуелна
и аудио изведба, како и музички, вариететски,
новински и хумористични шоу претстави;
информации за забава; услуги за забава, имено,
обезбедување „онлајн” компјутерски игри; услуги
за забава, имено, реализирање на забави; услуги
за забава, имено, обезбедување музички изведби,
музички видео содржини, соодветни филмски
клипови, фотографии и други мултимедиски
материјали соодветни за прикажување преку веб
сајтови; услуги за забава, имено, обезбедување
„онлајн” ревии; услуги за забава, имено,

17/2

(111) 16962

(151) 19/02/2010

(210) TM 2009/385

(220) 23/04/2009

		

(181) 23/04/2019

		

(450) 30/04/2010

(732) Дрита комерц ДООЕЛ
с. Палчиште, Тетово, MK
(540)

DALFA
16962
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(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 3 - прашок за перење, средства за белење
и други супстанции за перење; препарати за
чистење, полирање и сапуни
кл. 35 - услуги за продажба на големо и мало со
прашок за перење, средства за белење и други
супстанции за перење; препарати за чистење,
полирање и сапуни
(111) 16957

(151) 12/03/2010

(210) TM 2009/386

(220) 23/04/2009

		

(181) 23/04/2019

		

(450) 30/04/2010

(732) Друштво за трговија и производство
МАКПРОГРЕС ДОО Виница
ул. „Илинденска” бб 2310 Виница, MK

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

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

кл. 30 - медени слатки, медени печива со овошно
полнење прелиени со какао прелив

ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(111) 16955

(151) 12/03/2010

(210) TM 2009/388

(220) 23/04/2009

		

(181) 23/04/2019

		

(450) 30/04/2010

(732) Друштво за трговија и производство
МАКПРОГРЕС ДОО Виница
ул. „Илинденска” бб 2310 Виница, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)
(591) црна, бела, светло и темно жолта, светло и темно
портокалова, светло и темно кафена, светло и
темно црвена
(551) индивидуална

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

(510, 511)
кл. 30 - медени слатки, медени печива со овошно
полнење прелиени со какао прелив
(111) 16956

(151) 12/03/2010

(210) TM 2009/387

(220) 23/04/2009

		

(181) 23/04/2019

		

(450) 30/04/2010

(732) Друштво за трговија и производство
МАКПРОГРЕС ДОО Виница
ул. „Илинденска” бб 2310 Виница, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

(510, 511)
кл. 30 - торти, тортички
(111) 16985

(151) 12/03/2010

(210) TM 2009/389

(220) 24/04/2009

		

(181) 24/04/2019

		

(450) 30/04/2010

(300) 2008734566 31/10/2008 RU
(732) Japan Tobacco Inc.
2-2-1 Toranomon, Minato-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
(540)

ESSENTIAL
(551) индивидуална

16957
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(510, 511)
кл. 34 - тутун, преработен или непреработен;
тутун за пушење, тутун за луле, тутун за рачно
завиткување, тутун за џвакање, снус, цигари,
пури, цигарилоси; супстанции за пушење што се
продаваат одцелно или измешани со тутунот, што
не се употребуваат за медицински цели; бурмут;
пушачки артикли вклучително апсорбирачка
хартија за лулиња за тутун; садови со плин за
запалки; садови за тутун, не се од благородни
метали; тутун кеси; хартија за цигари; снопчиња
хартија за цигари; кутии за пури и цигари (не се
од благородни метали); кутии за кибрит ( не се
од благородни метали); кремен-запалки; лулуња
за тутун вклучително и лулуња за цигари; држач
за луле (за лулиња за тутун); чистачи за лулиња
(за лулиња за тутун); чибуци за пури и цигари (
не се од благородни метали); краеви од чибукот
за цигари без тутун; чибуци за пури и цигари
вклучително и од жолт калибар; чибуци за цигари;
џебни апарати за виткање цигари; пепелници ( не
се од благородни метали); кутии за пури и цигари,
( несе од благородни метали ); филтри за цигари;
секачи за цигари; држачи за кибрит ( не се од
благородни метали ); кутии за бурмут ( не се од
благородни метали ); запалки; кибрит

Trgovski marki

16985
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PREGLEDI
PREGLED NA TRGOVSKI MARKI SPORED ME|UNARODNATA KLASIFIKACIJA NA TRGOVSKITE
MARKI
(510) kod po Me|unarodnata klasifikacija na trgovski marki (Ni~enska)
(111) registarski broj na dokumentot
		

(510) 			

(111)

кл. 1
		
		
		
		
		
		
		

16905
16907
16908
16913
16914
16915
16929
16930

кл. 2
		
		
		

16905
16929
16930
16987

кл. 3
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

16905
16913
16914
16915
16919
16920
16921
16923
16924
16929
16930
16953
16962

кл. 4
		
		

16929
16930
16993

кл. 5
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

16925
16929
16930
16936
16940
16943
16946
16947
16949
16976
16977
16988
16994

Pregledi

		

(510) 			

(111)

кл. 6
		
		

16929
16930
16993

кл. 7
		
		

16929
16930
16993

кл. 8
		
		

16929
16930
17007

кл. 9
		
		
		
		
		
		
		
		

16905
16929
16930
16971
16972
16973
16986
16993
17009

кл. 10
		
		

16929
16930
16976

кл. 11
		
		

16929
16930
16993

кл. 12
		
		

16929
16930
16951

кл. 13
		

16929
16930

кл. 14
		
		

16929
16930
17009

кл. 15
		

16929
16930

кл. 16
		

16922
16929

		

(510) 			

(111)

		
		
		
		
		
		
		
		

16930
16938
16965
16971
16972
16973
16986
17008

кл. 17
		

16929
16930

кл. 18
		
		
		
		
		

16929
16930
16974
16978
16979
16980

кл. 19
		
		

16929
16930
16993

кл. 20
		

16929
16930

кл. 21
		
		
		
		

16913
16914
16915
16929
16930

кл. 22
		

16929
16930

кл. 23
		
		

16929
16930
16945

кл. 24
		
		
		
		
		

16929
16930
16931
16932
16945
16968
Trgovski marki

Glasnik,

		

(510) 			

(111)

кл. 25
		
		
		
		
		
		
		
		
		

16929
16930
16931
16932
16939
16968
16974
16978
16979
16980

кл. 26
		
		

16929
16930
17009

кл. 27
		

16929
16930

кл. 28
		
		
		
		
		

16929
16930
16978
16979
16980
16986

кл. 29
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

16904
16927
16929
16930
16948
16950
16952
16958
16966
16989
16990
16991

кл. 30
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

16904
16907
16908
16926
16927
16928
16929
16930
16936
16942
16944
16952
16955
16956
16957
16958
16959
16960
16961

Trgovski marki

		

(510) 			

17/2

(111)

		
		
		
		
		
		
		
		

16966
16989
16990
16991
17002
17004
17005
17006

кл. 31
		
		
		
		
		

16929
16930
16936
16948
16952
16958

кл. 32
		
		
		
		
		
		
		

16904
16929
16930
16933
16934
16935
16997
16998

кл. 33
		
		
		

16906
16917
16929
16930

кл. 34
		
		
		
		

16929
16930
16985
16997
16998

кл. 35
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

16909
16910
16911
16927
16928
16929
16930
16931
16932
16938
16939
16950
16953
16962
16963
16965
16971
16972
16973
16986
16993

str. 186-224 april 2010 Skopje

		

(510) 			
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(111)

		
		
		
		
		

16999
17000
17001
17002
17010

кл. 36
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

16910
16911
16929
16930
16941
16954
16964
16982
16983
16984
17010

кл. 37
		
		

16929
16930
16951

кл. 38
		
		
		
		
		
		
		
		

16909
16929
16930
16937
16971
16972
16973
16992
16993

кл. 39
		
		
		
		
		

16907
16908
16929
16930
16941
16993

кл. 40
		
		

16929
16930
16993

кл. 41
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

16929
16930
16967
16971
16972
16973
16975
16977
16995
16997
16998
16999
17000
17008
Pregledi
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(510) 			

(111)

кл. 42
		
		
		
		
		
		
		
		

16905
16929
16930
16971
16972
16973
16977
16993
17000

кл. 43
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

16916
16918
16928
16929
16930
16941
16966
16969
16970
16981
16993
17003

кл. 44
		
		

16912
16929
16930

кл. 45
		
		
		
		
		

16909
16929
16930
16941
16975
16996

Pregledi

Trgovski marki

Glasnik,

17/2

str. 186-224 april 2010 Skopje
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PREGLED PO NOSITELI NA TRGOVSKI MARKI
(732)
(111)
(210)

nositel na pravoto na trgovska marka
registarski broj na dokumentot
broj na prijavata

(732) AMVAC Chemical Corporation,
Corporation organized under the
laws of California
(111) 16947
(210) MK/T/ 2007/589

(732) Meggle AG
(111) 16989
(210)
16991		
16990		

MK/T/ 2006/808
MK/T/ 2006/807
MK/T/ 2006/809

ANTA (CHINA) CO., LTD.
16978		
MK/T/ 2009/297
16979		
MK/T/ 2009/298
16980		
MK/T/ 2009/299

PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL,
INC.,
16998		
MK/T/ 2009/374
16997		
MK/T/ 2009/375

Bayer Aktiengesellschaft
16994		
MK/T/ 2009/233

PODRAVKA prehrambena industrija
d.d.
16950		
MK/T/ 2009/269

BIONORICA AG
Kerschensteiner
16976		

MK/T/ 2007/930

CASTROL LIMITED
16905		

MK/T/ 2001/1134

Deichmann+Co. Ltd.
17009		

MK/T/ 2009/243

Early Learning Centre
Limited
16986		

MK/T/ 2008/1764

EUROPORTAL d.o.o.
17000		

MK/T/ 2009/251

Gabor Kovacs
17004		

MK/T/ 2008/727

PPG Industries Ohio, Inc.
16987		
MK/T/ 2008/1917
Schering-Plough Ltd.,
a Swiss corporation
16946		

MK/T/ 2007/79

THE GILLETTE
COMPANY
17007		

MK/T/ 2009/250

The Procter  & Gamble
Company
16925		

MK/T/ 2009/64

TORREX CHISSI
PHARMA
16940		

MK/T/ 2009/29

Geely Holding Group Co.,
Ltd.
16951		
MK/T/ 2007/928

Visa International Service
Association
16964		
MK/T/ 2009/366

HEMOFARM A.D.
farmaceutsko-hemijska industrija
Vrsac
16949		
MK/T/ 2009/244
16943		
MK/T/ 2004/357

Wm WRIGLEY Jr.
Company
16926		

Hyundai Corporation
17001		

MK/T/ 2009/359

INTERIA S.A. Confectioneries and
Dairy Products
16904		
MK/T/ 2004/231
Japan Tobacco Inc.
16985		
Trgovski marki

MK/T/ 2009/389

MK/T/ 2009/66

Z & U SPIRITUOSEN MARKETING
GmbH
16906		
MK/T/ 2008/1639
ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju,
trgovinu i usluge
16944		
MK/T/ 2007/218
АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ
НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
16999		
MK/T/ 2009/275
Pregledi
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(732) АД Електрани на
Македонија
(111) 16993
(210)

MK/T/ 2007/454

АЛФА БАНКА АД
СКОПЈЕ
17010		

MK/T/ 2009/237

БАЛКАНИКА ДОО
Скопје
16938		

MK/T/ 2009/1

БРАМС-ЕС ДООЕЛ
Скопје
16970		

MK/T/ 2009/20

ВИЛМА ТРАЈКОВСКА
16929		
16930		

MK/T/ 2004/333
MK/T/ 2004/334

ВИНОЕКСПОРТ - Д.О.О.
16981		
MK/T/ 2008/1004
4-ГАП доо експорт-импорт
Скопје
16974		
MK/T/ 2008/1695
ГеоВИЛД МАК дооел
16963		

MK/T/ 2009/268

ДЕ НОВО ГРОУП - Друштво за трговија и
услуги доо Скопје
16939		
MK/T/ 2009/14
ДППУ ДХС-КОМПАНИ Драгица ДООЕЛ
Скопје
16969		
MK/T/ 2009/19
ДПТУ „КЕНДИ” дооел експорт импорт
17002		
MK/T/ 2009/264
ДПТУ Глобал Креатива ВиС
Скопје
16995		
MK/T/ 2008/1152
ДПТУ Дигинет ДОО
Струмица
16992		

MK/T/ 2009/246

Дрита комерц ДООЕЛ
16962		

MK/T/ 2009/385

Друштво за изучување на странски јазици,
трговија и услуги ПИКАДИЛИ С Анита и
Весна
ДОО
Скопје
16975		
MK/T/ 2008/1932
Pregledi

(732) Друштво за производство и промет
КАДИНО ИНДУСТРИ ГРУП ДООЕЛ увозизвоз
(111) 16928
(210) MK/T/ 2009/112
Друштво за производство и трговија
ЕВРОАСИЈА ТЕХНИКА Ајдован
и др.експортимпорт ДОО
Скопје
16916		
MK/T/ 2007/565
16918		
MK/T/ 2007/566
Друштво за производство и трговија
ИНТЕРСНАК Л.Т.Д. ДОО експорт-импортНеготино
16942		
MK/T/ 2004/282
Друштво за производство, трговија
и услуги МАКПРИМАТ - ДООЕЛ
Скопје
16931		
MK/T/ 2008/1730
16932		
MK/T/ 2008/1731
Друштво за производство, трговија и
услуги на големо и мало
МУЛТИПРОМ ДООЕЛ експортимпорт Скопје
17006		
MK/T/ 2009/283
17005		
MK/T/ 2009/284
Друштво за произвоство, промет и услуги
КЛЕВЕР-МК увоз-извоз
Скопје
16965		
MK/T/ 2008/1333
Друштво за промет и услуги
Авто Мото Сојуз
ИСПИТЕН ЦЕНТАР ДОО увоз-извоз
Битола
16967		
MK/T/ 2008/1922
Друштво за промет и услуги
ФОБАС КОМПАНИ ДОО
16953		
MK/T/ 2009/355
Друштво за современи комуникации
ЈБТ ДОО Скопје
16913		
MK/T/ 2009/22
16914		
MK/T/ 2009/23
16915		
MK/T/ 2009/24
Друштво за странски јазици и услуги
АНГЛИСКИ ПАРТНЕРИ ИНТЕРНЕШНЕЛ
ДООЕЛ Скопје
17008		
MK/T/ 2009/300

Trgovski marki

Glasnik,

(732) Друштво за трговија и
производство
МАКПРОГРЕС ДОО 		
Виница
(111) 16957
(210) MK/T/ 2009/386
16956		
MK/T/ 2009/387
16955		
MK/T/ 2009/388
Друштво за трговија на големо
и мало ГРИГОР АРНАУДОВ ДОО експортимпорт
16917		
MK/T/ 2009/27
Друштво за трговија, услуги и транспорт
ПРИНЦИП-КОМЕРЦ-ПЕТАР ДООЕЛ експортимпорт
16948		
MK/T/ 2005/465
Друштво за туризам, трговија и услуги
МАГЕЛАН ТРАВЕЛ СЕРВИС ДООЕЛ увозизвоз Скопје
16941		
MK/T/ 2009/118
Друштво за угостителство, трговија  
и информатика
БОНДЕКС ДОО извоз-увоз
Скопје
17003		
MK/T/ 2009/340
ДТУ Телесмарт Телеком
д.о.о.
16937		
MK/T/ 2008/1961
Здружение за заштита на здравјето
„ЛЕКУВАЊЕ СО
ПРАНА”
16996		
MK/T/ 2009/262
ЗЛАТЕВСКИ ЉУБИША
16933		
16934		
16935		

MK/T/ 2008/1900
MK/T/ 2008/1902
MK/T/ 2008/1903

Линеа Прима ДООЕЛ
16968		

MK/T/ 2009/2

ЛИОН ДОО
16961		
16959		
16960		
16952		

MK/T/ 2009/293
MK/T/ 2009/294
MK/T/ 2009/295
MK/T/ 2009/303

Македонска берза на хартии
од вредност АД Скопје
16982		
MK/T/ 2009/247
16983		
MK/T/ 2009/248
16984		
MK/T/ 2009/249
Trgovski marki

17/2

str. 186-224 april 2010 Skopje

(732) МАКПРОГРЕС ДОО
(111) 16958
(210)

223

MK/T/ 2009/368

Мешано друштво со странски капитал со
ограничена одговорност во приватна
сопственост за производство, промет,
услуги, транспорт ФРОТИРЕКС Михаил
и Ангел ДОО увоз-извоз
Скопје
16945		
MK/T/ 2007/953
Мешовито друштво за производство
на сладолед, трговија на големо и мало,
превоз, услуги увоз-извоз
ЦЕРМАТ ДОО Битола
16927		
MK/T/ 2009/107
Мирјана Стеннес
16966		

MK/T/ 2008/1012

ПЗУ ПРАМАМЕДИКА
16912		

MK/T/ 2009/11

Производно услужно и трговско друштво
на големо и мало увоз-извоз
ДАМЕКС Мирчевски и др. Д.О.О.
Скопје
16907		
MK/T/ 2008/1940
16908		
MK/T/ 2008/1941
Радиодифузно Друштво НАША ТВ ДОО
Скопје
16971		
MK/T/ 2009/35
16972		
MK/T/ 2009/36
16973		
MK/T/ 2009/37
СЕНТ ПАНТЕЛЕИМОН ДОО
Скопје
16936		
MK/T/ 2008/1930
СТАТЕР БАНКА АД
Куманово
16910		
16911		

MK/T/ 2008/1967
MK/T/ 2008/1968

СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ
16954		
MK/T/ 2009/260
Трговско радиодифузно друштво
ТВ Студио ТЕРА
Манговски Зоран Битола
ДООЕЛ
16909		
MK/T/ 2008/1948

Pregledi
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(732) ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА
КОЗМЕТИЧКА ИНДУСТРИЈА
АЛКАЛОИД АД - Скопје
(111) 16919
(210) MK/T/ 2009/47
16920		
MK/T/ 2009/48
16922		
MK/T/ 2009/50
16923		
MK/T/ 2009/51
16924		
MK/T/ 2009/52
16921		
MK/T/ 2009/49
16988		
MK/T/ 2009/232
Фармацевтски факултет
16977		
MK/T/ 2008/1692

Pregledi

Trgovski marki

Glasnik,

17/2 str. 225-230 april 2010 Skopje 225

promeni
promena na imeto ili adresata na nositelot na pravoto na trgovska marka
(111) 00329

(111) 02715

(732) Bayer Schering Pharma
Aktiengesellschaft

(732) PODRAVKA prehrambena industrija, d.d.

Mullerstrasse 178, D-13353 Berlin, DE

Ante Starcevica 32
HR- 4800 Koprivnica Croatia, HR

(111) 00410

(111) 06052

(732) Bayer Schering Pharma
Aktiengesellschaft

(732) ALEXANDER DUCKHAM & CO. LIMITED

Mullerstrasse 178, D-13353 Berlin, DE

Chertsey Road, Sunbury on Thames,
Middlesex TW16 7BP, GB

(111) 03949

(111) 06284

(732) Illinois Tool Works Inc.,

(732) Hard Rock Limited

a Delaware corporation
3600 West Lake Avenue Glenview,
Illinois 60026, US

47 Esplanade, St. Helier, Jersey,
Channel Islands JE1 OBD, IS
(111) 06879

(111) 03823
(732) ILIRIJA, razvoj, proizvodnja in trzenje
kozmeticnih izdelkov d.d., Ljubljana
Trzaska cesta 40 1000 Ljubljana, SI
(111) 02964
(732) LUCAS INDUSTRIES LIMITED
Stratford Road, Solihull,

(732) ALEXANDER DUCKHAM & CO. LIMITED
Chertsey Road, Sunbury on Thames,
Middlesex TW16 7BP, GB
(111) 02299
(732) Esprit International and
Espirt International
1370 Broadway, New York,

West Midlans, B90 4AX, GB

New York 10018, US and

(111) 01930

1370 Broadway, New York,

(732) NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD
1-1, Nishinakajima 4-chome, Yodogawa-ku,
Osaka, JP
(111) 01424

New York 10018, US
(111) 02445
(732) ILIRIJA, razvoj, proizvodnja in trzenje
kozmeticnih izdelkov d.d., Ljubljana
Trzaska cesta 40 1000 Ljubljana, SI

(732) adidas AG
Adi-Dassler-Strasse 1-2,

(111) 07489

91074 Herrzogenuarach, DE

(732) Casio Keisanki Kabushiki Kaisha

(111) 02715

(Casio Computer Co., Ltd.)

(732) PODRAVKA prehrambena industrija, d.d.
Ante Starcevica 32 HR- 4800 Koprivnica
Croatia, HR
Trgovski marki

6-2, Hon-machi 1-chome Shibuya-ku,
Tokyo, JP

Prodol`uvawa, promeni, prenosi, prestanok na va`ewe, licenci
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(111) 07529

(111) 08979

(732) Droga Kolinska, Zivilska industrija, d.d.

(732) Bayer Schering Pharma Oy

Kolinska ulica 1 1544 Ljubljana, SI

Pansiontie 47 20210 Turku, FI

(111) 07529

(111) 08979

(732) Droga Kolinska, Zivilska industrija, d.d.

(732) Bayer Schering Pharma Oy

Kolinska ulica 1 1544 Ljubljana, SI

Pansiontie 47 20210 Turku, FI

(111) 07904

(111) 08888

(732) EROGLU GIYIM SANAYI VE TICARET
ANONIM SIRKETI

(732) Bayer Schering Pharma Oy

Firuzkoy Mah. Firuzkoy Bulvari No.216,
Avcilar, Istanbul, TR

Pansiontie 47 20210 Turku, FI
(111) 08888

(111) 07777

(732) Bayer Schering Pharma Oy

(732) Dyo Boya Fabrikalari Sanayi ve Ticaret
Anonim Sirketi

(111) 08988

Sehit Fethi Bey Caddesi No: 120 Izmir, TR
(111) 07759

Pansiontie 47 20210 Turku, FI
(732) Bayer Schering Pharma Oy
Pansiontie 47 20210 Turku, FI

(732) Esprit International

(111) 08988

1370 Broadway, New York, New York 10018, US

(732) Bayer Schering Pharma Oy

(111) 07906
(732) BASF SE
67056 Ludwigshafen am Rhein, DE
(111) 08011
(732) Bayer Schering Pharma Oy
pansiontie 47 20210 Turku, FI
(111) 08011
(732) Bayer Schering Pharma Oy
pansiontie 47 20210 Turku, FI
(111) 09091
(732) Bayer Schering Pharma Oy
Pansiontie 47 20210 Turku, FI
(111) 09091
(732) Bayer Schering Pharma Oy
Pansiontie 47 20210 Turku, FI
(111) 09045
(732) Lucasfilm Entertainment Company Ltd.
One Letterman Drive P.O.Box 29919

Pansiontie 47 20210 Turku, FI
(111) 08989
(732) Bayer Schering Pharma Oy
Pansiontie 47 20210 Turku, FI
(111) 08989
(732) Bayer Schering Pharma Oy
Pansiontie 47 20210 Turku, FI
(111) 09557
(732) Bayer Schering Pharma
Aktiengesellschaft
Mullerstrasse 178, D-13353 Berlin, DE
(111) 10360
(732) Bayer Schering Pharma
Aktiengesellschaft
Mullerstrasse 178, D-13353 Berlin, DE
(111) 10968
(732) PFIZER HEALTH AB
SE-112 87 STOCKHOLM, SE

San Francisco, California 94129-0908, US
Prodol`uvawa, promeni, prenosi, prestanok na va`ewe, licenci

Trgovski marki
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(111) 10954

(111) 11709

(732) SB Pharmco Puerto Rico Inc.
The Prentice Hall Corp. System c/o FGR
Corporate Services, Inc, BBV Tower, 8th floor
254 Munoz Rivera Avenue, San Juan 00918,
PR

(732) Mitsubishi Jidosha Kogyo Kabushiki
Kaisha

(111) 10896

(732) Mitsubishi Jidosha Kogyo Kabushiki
Kaisha

(732) Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft
Mullerstrasse 178, D-13353 Berlin, DE

33-8 , Shiba 5-Chome, Minato-ku,
Tokyo, JP
(111) 11724

33-8 , Shiba 5-Chome, Minato-ku,
Tokyo, JP

(111) 10897
(732) Bayer Schering Pharma
Aktiengesellschaft
Mullerstrasse 178, D-13353 Berlin, DE
(111) 11021

(111) 11984
(732) Mitsubishi Jidosha Kogyo Kabushiki
Kaisha
33-8 , Shiba 5-Chome, Minato-ku,
Tokyo, JP

(732) Bayer Schering Pharma
Aktiengesellschaft
Mullerstrasse 178, D-13353 Berlin, DE
(111) 11351
(732) EASTMAN CHEMICAL COMPANY
200 South Wilcox Drive Kingsport,
Tennessee 37660, US
(111) 11314
(732) UPM Raflatac Oy
Tesomankatu 31 33310 Tampere, FI

(111) 12684
(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
(111) 12683
(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

(111) 11786
(732) Mitsubishi Jidosha Kogyo Kabushiki
Kaisha
33-8, Shiba 5-Chome, Minato-ku,
Tokyo, JP

(111) 12682
(732) Акционерско друштво за производство
и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт импорт АД Скопје
ул.Трифун Хаџи Јанев бр.5,

(111) 11787

1000 Скопје, MK

(732) Mitsubishi Jidosha Kogyo Kabushiki
Kaisha
33-8 , Shiba 5-Chome, Minato-ku,
Tokyo, JP

(111) 12601
(732) Акционерско друштво за производство
и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт импорт АД Скопје

(111) 11985

ул.Трифун Хаџи Јанев бр.5,

(732) Mitsubishi Jidosha Kogyo Kabushiki
Kaisha

1000 Скопје , MK

33-8, Shiba 5-Chome, Minato-ku,
Tokyo, JP
Trgovski marki

(111) 16937
(732) ДТУ Телесмарт Телеком д.о.о.
бул.Војводина бр.4, 1000 Скопје, MK

Prodol`uvawa, promeni, prenosi, prestanok na va`ewe, licenci
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prenos
(111) 03949

(111) 12309

(732) Illinois Tool Works Inc.,

(732) Бошко Јанев

a Delaware corporation

бул.Јане Сандански бр.90/1-9,

3600 West Lake Avenue Glenview,

1000 Скопје, MK

Illinois 60026, US
(111) 03823
(732) ILIRIJA, razvoj, proizvodnja in trzenje
kozmeticnih izdelkov d.d., Ljubljana
Trzaska cesta 40 1000 Ljubljana, SI
(111) 02445
(732) ILIRIJA, razvoj, proizvodnja in trzenje
kozmeticnih izdelkov d.d., Ljubljana
Trzaska cesta 40 1000 Ljubljana, SI
(111) 12310
(732) Бошко Јанев
бул.Јане Сандански бр.90/1-9,
1000 Скопје, MK
(111) 12311
(732) Бошко Јанев
бул.Јане Сандански бр.90/1-9,
1000 Скопје, MK
(111) 12307
(732) Бошко Јанев
бул.Јане Сандански бр.90/1-9,
1000 Скопје, MK

(111) 12308
(732) Бошко Јанев
бул.Јане Сандански бр.90/1-9,
1000 Скопје, MK
(111) 12305
(732) Бошко Јанев
бул.Јане Сандански бр.90/1-9,
1000 Скопје, MK
(111) 1477
(732) Reckitt & Colman (Overseas) Limited
Dansom Lane, Hull , HU8 7DS, UK
(111) 1477
(732) Reckitt & Colman (Overseas) Limited
Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, UK
(111) 1479
(732) Reckitt & Colman (Overseas) Limited
Danson Lane, Hull, HU8 7DS, UK
(111) 1479
(732) Reckitt & Colman (Overseas) Limited
Danson Lane, Hull, HU8 7DS, UK

(111) 12312

(111) 2715

(732) Бошко Јанев

(732) PODRAVKA prehrambena industrija, d.d.

бул.Јане Сандански бр.90/1-9,
1000 Скопје, MK

Ante Starcevica 32 HR- 4800 Koprivnica
Croatia, HR

(111) 12306
(732) Бошко Јанев
бул.Јане Сандански бр.90/1-9,
1000 Скопје, MK

Prodol`uvawa, promeni, prenosi, prestanok na va`ewe, licenci
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(111) 6366

(111) 13320

(732) Procter & Gamble Business Services
Canada Company c/o Stewart McKelvey
Stirling Scales

(732) Red Chip Company Ltd.

Suite 900, 1959 Upper Water Street P.O.
Box 997 Halifax, Nova Scotia, Canada B3J
2X2, CA
(111) 6613
(732) Reckitt & Colman (Overseas) Limited

Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O.Box
146, Road Town, Tortola, VG
(111) 15027
(732) THE CHIC CORPORATION WORKDWIDE,
S.L.
C/San Bernardo, 23 28015 Madrid, ES

Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, GB
(111) 6613
(732) Reckitt & Colman (Overseas) Limited
Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, GB
(111) 2407
(732) Rust-Oleum Brands Company
11, Hawthorn Parkway, Vernon Hills, Illinois
60061, US
(111) 8253
(732) E.R. Squibb & Sons, L.L.C. a Delaware
Limited Liability Company
Lawrenceville-Princeton Road, Princeton,
New Jersey 08540, US
(111) 9247
(732) Reckitt & Colman (Overseas) Limited
Dansom Lane, Hull , HU8 7DS,, UK
(111) 9247
(732) Reckitt & Colman (Overseas) Limited
Dansom Lane, Hull , HU8 7DS,, UK
(111) 9081
(732) Procter & Gamble Business Services
Canada Company c/o Stewart McKelvey
Stirling Scales
Suite 900, 1959 Upper Water Street P.O.
Box 997 Halifax, Nova Scotia,
Canada B3J 2X2, CA
(111) 13319
(732) Red Chip Company Ltd.
Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O.Box
146, Road Town, Tortola, VG
Trgovski marki

Prodol`uvawa, promeni, prenosi, prestanok na va`ewe, licenci
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spojuvawe na FIRMA
(111) 02715

(111) 07777

(732) PODRAVKA prehrambena industrija, d.d.

(732) Dyo Boya Fabrikalari Sanayi ve Ticaret
Anonim Sirketi

Ante Starcevica 32
HR- 4800 Koprivnica Croatia, HR

Sehit Fethi Bey Caddesi No: 120 Izmir, TR

(111) 07290

(111) 08606

(732) Earthrise Nutritionals LLC

(732) Lycos, Inc.,

2151 Michelson Drive, Suite 258, Irvine,
California 92612, US

a Virginia corporation
100 Fifth Avenue, Waltham, Massachusetts
02451, US

Prodol`uvawa, promeni, prenosi, prestanok na va`ewe, licenci

Trgovski marki

Glasnik,

17/2 str. 231-232 april 2010 Skopje 231

OD REGISTAROT NA ZASTAPNICITE
PROMENI VO REGISTAROT NA ZASTAPNICI

Reg.
br.
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

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
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IZBRI[ANI OD REGISTAROT NA ZASTAPNICI

Reg.
br.
146. Петро Јонура, адвокат

Ул. Орце Николов бр. 94
1000 Скопје
Република Македонија
Моб. 389 70 228 619
e-mail: petro_janura@mt.net.mk

Zastapnici
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II MANIFESTACII
СВЕТСКИ ДЕН НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 2010
Државниот завод за индустриска сопственост на ден 26.04.2010 година, во Клубот
на пратеници со свечена манифестација го одбележи Светскиот ден на интелектуалната
сопственост.
На манифестацијата поздравен говор имаше г-дин Сафет Емрули, директор на
Државниот завод на индустриска сопственост.. На настанот беше прочитана и пораката
на г-дин Франсис Гари, генерален директор на Светската организација за интелектуална
сопственост.
Манифестацијата беше искористена и за промоција на книга во издание на Заводот
“Трговска марка, апсолутни и релативни причини за одбивање на пријавата за трговска
марка - со случаи на практиката на Заводот”.

Порака од Франсис Гари
Генерален директор
сопственост (СОИС)

на

Светската

организација

за

интелектуална

Иновациите го поврзуваат светот
Пред само неколку децении, се мислеше дека светот е огромен и во голема мера
непознат за повеќето луѓе. Патувањето беше скапо и долго. Знаењето беше засновано
на хартија и беше тешко да се сподели. На многу места во светот не постоеше ниту
телефонска служба. Надвор од големите градови, пристапот до странските култури и
уметности, беше ограничен.
Брзата иновација и нејзиното глобално прифаќање, ја смени нашата иднина. Ние
сме сега поврзани - физички, интелектуално, социјално и културно - на начин на кој беше
невозможно да се замисли. Можеме да ги поминуваме континентите за неколку часа. Речиси
од секое место на планетава, можеме да имаме пристап до информации, да се видиме и да
зборуваме едни со други, да одбереме музика, и да направиме и испратиме фотографии
со користење на уред доволно мал да се вклопи на дланката на раката.
Ова универзално поврзување, поддржано од страна на веб и безжичната технологија,
има огромни импликации за иднината. Со “смртта на далечината”, ние повеќе не сме
ограничени од физичката локација - и придобивките се многубројни.
Учењето засновано на веб го ослободува интелектуалниот потенцијал во
некогаш изолираните заедници, помагајќи да се намали јазот на знаењето помеѓу
народите. Софистицираните видео-конференциски техники ги намалуваат бизнис
патувањата, намалувајќи го присуството на јаглерод. Мобилната телефонија,
која веќе ја користи повеќе од половина од светската популација, ги менува
животите и заедниците: Мобилните телефони на соларна енергија помагаат во
надминување на постоечките недостатоци, започнување на малите бизниси, и
координирање на помошта при катастрофи во области претходно недостапни.
Брзото управување и размена на податоци го забрзуваат иновативниот циклус, ги
олеснуваат колективните иновации и ја промовираат взаемно корисната соработка помеѓу
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компаниите, истражувачките институции и поединците. Во исто време, дигиталните
технологии овозможувааат на луѓето со слично мислење да креираат виртуелни
платформи, кои претставуваат основа за понатамошна работа на заеднички проекти и
остварување на заеднички цели - како платформата на СОИС веб-страната, која има за
цел да го олесни на пристапот до содржините заштитени со авторски права за околу 314
милиони лица ширум светот, кои имаат различни визуелни можности.
Иновативните технологии создаваат вистинско глобално општество. Системот на
интелектуална сопственост е дел од овој поврзувачки процес. Тој ја олеснува размената
на информации - како што е изобилството на технолошки кноњ-хоњ содржан во банките
на податоци на СОИС. Тој обезбедува рамка за трговија и дисеминација на технологии. Тој
претставува поттик за пронаоѓаштвото и конкуренцијата. Тој им помага на структурите
да остварат соработка потребна за да се задоволат глобалните предизвици, како што се
климатските промени и незапирливите енергетски потреби,со кои сите ние се соочуваме.
Определба на СОИС е да обезбеди системот на интелектуална сопственост да
продолжи да функционира кон остварување на неговата основна цел - поттикнување на
иновативноста и креативноста, а придобивките од системот да бидат достапни за сите помагајќи светот да биде поблиску до нас.

Glasnik,

17/2

str. 233-236 april 2010 Skopje

III izvestuvawa
I.
Генералниот директор на Светската организација за интелектуална
сопственост упати комплименти кон министерот за надворешни
работи и го извести за приемот на 5 јануари 2010 година на документ
со дата 30 декември 2009 година, од страна на Владата на Народна
Република Кина, кој се однесува на промени во адресата, видовите на
микроорганизми прифатливи за депонирање како и во висината на
таксите наплатливи во корист на China General Microbiological Culture
Collection Center (CGMCC), Меѓународна институција за депонирање
според Будимпештанскиот договор за меѓународно признавање на
депонирање на микроорганизми за потребите на патентна постапка,
усвоен на 28 април 1977 година и дополнет на 26 септември 1980 година.
Генералниот директор на Светската организација за интелектуална
сопственост WIPO свечено го поздрави министерот за надворешни
работи и според член 68(4) од Договорот за соработка во областа на
патентите ДСП (усвоен во Вашингтон на 19 јуни 1970 година, дополнет
на 28 септември 1979 година, изменет на 3 февруари 1984 година и 3
октомври 2001 година), имаше чест да му достави примерок од измените
на Правилникот според Договорот, применливи од 1 јули 2010 година,
усвоени од страна на Собранието на Меѓународната унија за соработка
во областа на патентите, на нејзината сесија одржана во Женева од 22
септември до 1 октомври 2009 година.
На 17 март 2010 година, Владата на Кралството Норвешка
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, на територијата на Кралството Норвешка, ќе
стапи во сила на 17 јуни, 2010 година.
На 24 февруари 2010 година Владата на Украина депонира
инстримент за ратификација на Сингапурскиот договор за право на
трговска марка донесен во Сингапур на 27 март 2006 година.
Согласно член 28 (3), споменатиот договор ќе стапи на сила во поглед
на Украина на 24 март 2010 година.
На 26 февруари 2010 година Владата на Република Македонија
депонира инструмент за пристапување кон Виенскиот договор составен
во Виена на 12 јуни 1973 година, како што е изменет и дополнет на 01
октомври 1985 година.
Наведениот договор ќе влезе во сила во поглед на Република Македонија
на 26 мај 2010 година.
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На 05 мај 2004 година Владата на Сириската Арапска
Република  депонира инструмент за пристапување кон Протоколот
на Мадридскиот договор кој се однесува на меѓународната заштита
на трговски марки, донесен во Мадрид на 27 јуни 1989 година (Мадрид
Протокол (1989))
Поради тоа, на 21 декември 2009 година Сириската Арапска
Република ја депонираше декларацијата која се однесува на член 5
(2)(д) од Мадридскиот Протокол (1989) и член 5 (2)(б), а според член
5(2)(а) известувањата за одбивање на заштитата согласно членот
5(2)(ц) од наведениот Протокол, може да се достават и по истекот
на периодот од 18 месеци.
Наведената декларација во поглед на Сириска Арапска Република
ќе влезе во сила на 21 март 2010 година.

