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AP - Afrikanska regionalna organizacija za industriska     
 sopstvenost (ARIPO)

BX - Biroto na Beneluks za `igovi i modeli

EA  - Evroaziska patentna organizacija

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

EP - Evropsko patentno biro (EPO)

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

OA - Afrikanska organizacija za intelektualna      
 sopstvenost (OAPI)

WO - Svetska organizacija za intelektualna sopstvenost (WIPO)

GC - Kooperativen sovet na arapskite zemji vo Zalivot

AD - Andora
AE - Zdru`enite Arapski   

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

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

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

Republika
DZ - Al`ir
EC  - Ekvador

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

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

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

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

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

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

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

Ostrovi
VN - Vietnam
VU - Vanuatu
WS - Samoa
YE - Jemen
YU - Jugoslavija
ZA - Ju`noafri~ka Repubika
ZM - Zambija
ZR - Zair
ZW - Zimbabve
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I SLU@BENI OBJAVI

OGLASUVAWE ZA NI[TOVNO  RE[ENIE 
ZA PRIZNAVAWE NA PRAVO OD 
INDUSTRISKA SOPSTVENOST

Soglasno ~lenot 224 od Zakonot za indu–
striskata sopstvenost (“Slu`ben vesnik na 
Republika Makedonija” br.47/02 42/03 09/04) 
re{enieto za priznavawe na pravoto na indutriska 
sopstvenost  }e se oglasi za ni{tovno ako se utvrdi 
deka ne postoele uslovi predvideni so Zakonot za 
industriskata sopstvenost za priznavawe na toa 
pravo.

Predlog za oglasuvawe za ni{tovno re{enie za 
priznavawe na pravoto od industriska sops tvenost 
soglasno ~lenot 225 od Zakonot za industriskata 
sopstvenost mo`e da podnese zainteresirano 
lice javniot obvinitel ili Zavodot po slu`bena 
dol`nost.

Predlogot za oglasuvawe za ni{tovno 
re{enie za priznavawe na pravata od industriska 
sopstvenost mo`e da se podnese za seto vreme na 
traeweto na za{titata.
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PATENTI
Vo soglasnost so ~lenot 60 od Zakonot za industriskata sopstvenost (“Slu`ben vesnik na Republika 
Makedonija” br. 47/02 42/03 09/04 Dr`avniot zavod za za{tita na industriska sopstvenost gi objavuva 
podatocite od re{enieto na patent.

Vo soglasnost so ~lenot 52 od Zakonot za industriskata sopstvenost (“Slu`ben vesnik na Republika 
Makedonija” br. 47/02 42/03 09/04 so denot na objavuvaweto na podatocite od re{enieto na patent i 
apstraktot so nacrt ako go ima patentot se priznava i se zapi{uva vo registarot na patentite. 

Vo soglasnost so ~lenot 58 i ~lenot 60 stav 3 od ZIS (“Slu`ben vesnik na Republika Makedonija br. 
47/02 42/03 09/04) kon podatocite na re{enieto vrz osnova na dokaz za potpolno ispituvawe se objavuva 
prvoto patentno barawe.

Vo soglasnost so ~lenot 2 od odredbite koi va`at pri pro{iruvawe na evropskite patenti (“Slu`ben 
vesnik na Republika Makedonija br. 49/97) DZIS go objavuva sekoe barawe za pro{iruvawe vo najkus 
mo`en rok dokolku e platena propi{anata taksa.

Podatocite se ozna~eni so INID* kodovi za patenti (WIPO standard ST.9). Za specifi~nite podatoci 
koi ne postojat vo INID vovedeni se dopolnitelni kodovi.

(11)  Registarski broj na dokumentot

(13)  Vid na dokumentot:

 A-patent A1-patent so dokaz

 A2-dopolnitelen patent

 T1-prevod na patentni barawa za priznaen evropski patent

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

(21)  Broj na prijavata    

(22)  Datum na podnesuvaweto

(23)  Data na izlo`beno ili saemsko prvenstvo

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

(45)  Data na objavuvawe

(45)   Objava na prvi~nite patentni barawa

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

(54)  Naziv na pronajdokot

(56) Citirani dokumenti

(57)  Apstrakt ili patentno barawe

(60) Podatoci za prijavata podnesena do SZP na SFRJ 

 (datum na prijavuvaweto ex- YU broj na prijavata

 godina  ex- YU  broj na patentot) 

(61)  Broj na osnovnata prijava

(62)  Broj na prvobitnata prijava

(72)  Pronajduva~ (i)

(73)  Nositel na pravoto na patentot

(74)  Zastapnik

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

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

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

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

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data
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(51) C 02F 3/12, 3/30 (11) 903236
  (13) А
(21) 2008/184 (22) 19/06/2008
  (45) 30/06/2010
(30) 20060000624  04/10/2006  CZ
(86) 20/10/2006 PCTCZ2006000069
(87) 10/04/2008 WO2008040261
(73) Environment Commerce CZ S.R.O.
 Papirenska, 6 PRG, 16000 Prague 6, CZ
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(72)	 Bidenko,	Ivan
(54) ПОСТРОЈКА ЗА ОБРАБОТКА НА 

ОТПАДОЦИ
(57)	 Постројката	 за	 обработка	 на	 отпадоци	

вклучува	дво	ѕидната	верзија	на	вертикалниот	
активиран	цилиндричен	резервоар	за	кал	(1),	
назначена со тоа што	 двата	 паралелни	
разделувачки	 ѕидови	 (4)	 се	 поставени	
во	 централниот	 дел	 од	 резервоарот	 (1),	
кој	 го	 одредува	 централниот	 дел	 (5)	 на	
постројката	 за	 обработка	 на	 отпадоци	 за	
аеробната	 стабилизација	 на	 активираната	
кал,	и	истовремено,	во	рамките	на	просторот	
помеѓу	нив	и	надворешниот	ѕид	(3),	создава	
две	 функционално	 симетрично	 поставени	
области	за	отпадната	вода	и	преработените	
култури.	Одделните	резервоари	за	таложење	
(6)	 од	 надолен	 стеснет	 дел	 се	 сместени	 во	
овие	 две	 области.	 Шуплив	 цилиндер	 (20)	
e	 вертикално	 сместен	 во	 оската	 на	 секој	
резервоар	 за	 таложење	 (6).	 Овие	 шупливи	

цилиндери	 се	 поврзани	 преку	 напречниот	
канал	за	довод	 (19)	 за	внатрешната	област	
на	 активираниот	 резервоар	 за	 кал	 како	 и	
за	 внатрешната	 област	 на	 резервоарот	 за	
таложење	 (6)	 чија	 што	 надворешна	 страна	
се	 граничи	 со	 био-филтер	 единицата	 (7).	
Перфориран	 цевовод	 (13)	 од	 системот	 за	
испорака	на	воздух	под	притисок	е	поставен	
на	 дното	 од	 активираниот	 резервоар	 за	
кал.	 Централниот	 дел	 (5)	 од	 резервоарот	
на	 постројката	 за	 обработка	 на	 отпадоци	
е	 поделен	 во	 неколку	 споени	 вертикални	
комори	 кои	 создаваат	 селектор	 (9)	 кој	 е	
поврзан	 преку	 неговиот	 влез	 со	 излезот	
на	 грубиот	 сепаратор	 на	 контаминација	
(10)	 или	 со	 излезот	 на	 сепараторот	 во	
вид	 на	 тапан	 (11)	 поставен	 надвор	 од	
резервоарот	 на	 постројката	 за	 обработка	
на	 отпадоци	 (1),	 и	 со	 неговиот	 излез	 на	
кружната	денитрификациона	област	 (16)	 во	
рамките	на	резервоарот	(1)	која	е	поставена	
помеѓу	обата	ѕида	 (2,	3)	на	резервоарот	на	
постројката	за	обработка	на	отпадоци	(1)	во	
кој	се	сместени	мешалки	(18)	за	да	се	осигура	
движењето	на	мешавината	од	вода	и	кал	низ	
целиот	 капацитет	 на	 дентрификационата	
област	 (16).	Оваа	дентрификациона	област	
(16)	 е	 поврзана	 преку	 директните	 дупки	 до	
делот	 на	 активираниот	 резервоар	 за	 кал	
(1)	во	областа	на	био-филтер	единиците	(7)		
во	 кој	врската	со	резервоарот	за	таложење	
(6)	е	разделена	со	напречниот	цевовод	(19)	
додека	 долната	 олбаст	 на	 резервоарот	 за	
таложење	(6)	е	поврзана	со	централниот	дел	
од	постројката	за	обработка	на	отпадоци.

903236
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903204

(51) B 60K 6/00 (11) 903204
  (13) А
(21) 2008/374 (22) 14/11/2008
  (45) 30/06/2010
(30)	 П-20080374		14/11/2008		MK
(73) МАРКОВСКИ Никола 
 нас:Карпош 11-1/9 7000 Битола, MK
(72)	 МАРКОВСКИ	Никола	
(54) ЕЛЕКТРОМАГНЕТЕН ПУЛС ХИБРИД 

МОТОР ЗА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА
(57)	 ЕМП	 (Електромагнетен	 пулс)	 додадокот	

претставува	 алтернативен	 извор	 на	
енергија	 кој	 може	 да	 биде	 имплементиран	
во	секој	вид	мотор	на	хемиско	гориво.	Како	
алтернативна	енергија	ја	користи	магнетната	
сила	која	со	помош	на	електричната	енергија	
ги	 електризира	 намотките	 (1)генерирајќи		
магнетно	поле,	кое	служи	за	придвижување	
на	клипот	(2),	кој	пак	по	својата	содржина	е	
магнет	(како	на	слика	1	и	2).

	 Со	помош	на	ЕМП	додатокот,	моторот	може	
да	работи	во	повеќе	режими	односно	само	на	
струја	или	хемиско	гориво,	и	комбинирано.

	 Движењето	 на	 клипот	 може	 да	 биде	
овозможено	од	една,	две	или	повеќе	намотки,	
кои	 го	 вовлекуваат	 односно	 оттурнуваат	
клипот,	или	во	еден	момент	една	намотка	го	
вовлекува	а	друга	го	оттурнува.

	 Вртежите	 во	 минута	 се	 контролираат	 со	
контрола	 на	 интензитетот	 на	 напонските	
интервали	 и	 со	 контрола	 на	 јачината	 на	
електричната	 струја	 која	 протекува	 низ	
калемите.
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(51) C 06B 00/00 (11) 903252
  (13) А
(21) 2009/27 (22) 27/01/2009
  (45) 30/06/2010
(30)	 П-20090027		27/01/2009		MK
(73) Дончо Анчовски
 ул.Бојмија бр,8-1/12  1000 Скопје, MK
(54) ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ  ПИРО–

ТЕХНИЧКА СМЕСА ЗА ГРАДОБИЈНА 
ЗАШТИТА

(57)	 Суштинскиот	дел	на	пронајдокото	е	заштита	
на	 која	 било	 хигроскопна	 компонента	 од	
пиротехничка	 смеса	 на	 градобиен	 реагенс.	
Тоа	 се	 врши	 со	 нејзино	 растворање	 во	
соодветен	 растворувач,во	 кој	 претходно	
е	 растворено	 некое	 заштитно	 средство	
(најчесто	некој	вид	на	смола,парафин	и	др.).

	 	 	 	 	 Ако	 растворувањето	 не	 се	 врши	 на	 ладно,	
растворот	 се	 загрева	 на	 умерена	
температура.	 Вишокот	 на	 растворувачот	 се	
отпарува		со			загревање		на		температура		на		
испарување		на	растворувачот.

	 Супстанцијата	 која	 не	 се	 раствора,	 а	
заштитното	средство	е	растворено,	на	истата	
и	 се	 додава	 од	 растворот	 до	 добивање	 на	
суспензиона	маса	од	која	потоа	се	отпарува	
вишокот	 од	 	 растворувачот	 на	 заштитното	
средство.	 На	 тој	 начин	 секоја	 	 хигроскопна	
супстанција	 од	 пиротехничката	 смеса	 на	
градобиен	 реагенс	 може	 да	 се	 заштити	 од	
влага,	 со	 што	 се	 овозможува	 	 намалување	
на	процентот		на			сребро			јодидот			и			негово	
максимално			искористување			во			однос			на			
метеоролошката	активност.
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903231

(51) A 01K 67/02,  (11) 903231
 A 01G 16/00 (13) А
(21) 2009/107 (22) 03/04/2009
  (45) 30/06/2010
(30)	 П-20090107		03/04/2009		MK
(73) САШО КУТЛЕШОВСКИ
 ул.Палмиро Тољати 192  1000 Скопје, MK
(74)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(54) НОВА ПОСТАПКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО 

НА ТОПЛОВОДНИ ВИДОВИ РИБА ВО 
ОРИЗОВИ ПОЛИЊА И ОДГЛЕДУВАЊЕ НА 
ОРИЗОТ

(57)	 Нова	 постапка	 за	 производство	 на	
топловодни	видови	риби	во	оризови	полиња	и	
одгледување	на	оризот	којашто	се	одвива	во	
четири	фази	и	вклучува	специфични	физичко	
хемиски	 и	 микробиолошки	 анализи	 како	
и	 ихтиолошки	 и	 морфолошко	 технолошки	
истражувања	 за	 време	 на	 одгледувачката	
сезона.
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Patenti 903232

(51) C 07D 261/20,  (11) 903232
 A	61K	31/423,  (13) А
 A 61P 25/00 (22) 27/08/2009
(21) 2009/266 (45) 30/06/2010
(30)	 MI2006A002102		02/11/2006		IT
(86)	 31/10/2007	IB2007/003291
(87) 08/05/2008 WO2008/053325
(73) ABIOGEN PHARMA S.P.A
 Via Meucci, 36, Localita Ospedaletto, 
 I-56014 Pisa, IT
(74)	 ЖИВКО	МИЈАТОВИЌ	АНД
	 ПАРТНЕРС	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(72)	 NEGGIANI,	Fabio	and	DINI,	Laura
(54) СОЛ НА 3-БЕНЗИЛ-2-МЕТИЛ-

2,3,3А,4,5,6,7,7А-ОКТАХИДРОБЕНЗО[Д]
ИЗОКСАЗОЛ-4-ОНЕ

(57)	 Овој	 изум	 се	 однесува	 на	 фумаратната	
сол	 на	 соединението	 со	 формула	 (I)	 во	
сите	 негови	 стереохемиски	 конфигурации,	
процес	 за	 нејзина	 подготовка	 и	 нејзината	
употреба	 при	 третирање	 на	 растројства	 на	
расположението,	 анксиозност,	 депресија	 и	
конвулзивно	 растројство,	 за	 подобрување	
на	 способноста	 за	 учење,	 за	 промена	 на	
состојба	 на	 амнезија,	 за	 разрешување	 на	
синдромот	 на	 апстиненција	 од	 употреба	
на	дроги	и	дроги	 за	 злоупотреба.	Пожелно,	
изумот	 е	 релевантен	 за	 фумаратна	 сол	
на	 rel-(3R,3аЅ,7аЅ)-3-бензил-2-метил-
2 ,3 ,3а ,4 ,5 ,6 ,7 ,7а -ок тахидробензо [d ]
изоксазол-4-он.
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pregledi

PREGLED NA objavENI PATENTI SPORED ME\UNARODNATA KLASIFIKACIJA NA PATENTITE 

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

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

Pregledi

PREGLED PO NOSITELI NA OBJAVENI PATENTI

(73)  nositel na pravoto na patent
(51)  kod po Me|unarodnata klasifikacija na patentite (MKP) 
(11,13)  registarski broj na dokumentot vid na dokumentot

C02F3/12	 C02F3/12	 903236	A
C02F3/30	 C02F3/12	 903236	A
B60K6/00	 B60K6/00	 903204	A
C06B00/00 C06B00/00 903252 A
A01K67/02	 A01K67/02	 903231	A

A01G16/00	 A01K67/02	 903231	A
C07D261/20	 C07D261/20	 903232	A
A61P25/00	 C07D261/20	 903232	A
A61K31/423	 C07D261/20	 903232	A

(73) ABIOGEN PHARMA  
 S.P.A 
(51)	 C	07D	261/20,	
	 A	61K	31/423,	
	 A	61P	25/00	 (11,13)	903232	A

 Environment Commerce CZ  
	 S.R.O.	
	 C	02F	3/12,	3/30	 	 903236	A

 Дончо Анчовски 
 C 06B 00/00  903252 A

(73) МАРКОВСКИ Никола   
(51)	 B	60K	6/00		 (11,13)	903204	A

 САШО КУТЛЕШОВСКИ 
	 A	01K	67/02,	
 A 01G 16/00 903231 A
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(51) C 07D 495/04,  (11) 903203
 C	07C	209/68,	211/08,  (13) Т1
 C	07D	333/20 (22) 25/02/2008
(21) 2008/60 (45) 30/06/2010
(30) 20040009280  20/04/2004  EP
(96) 03/12/2004	EP	04803495.3
(97) 27/02/2008 EP 1737868 B1
(73) Ratiopharm GmbH
 Graf-Arco-Strasse 3  89070 Ulm, DE
(74)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(72)	 STOHANDL,	Jiri;	
	 FRANTISEK,	Jaroslav	and	
	 NESS,	Winfried
(54) СТЕРЕОСЕЛЕКТИВНА ПОСТАПКА ЗА 

ДОБИВАЊЕ НА КЛОПИДРОГЕЛ
(57) 1.	Постапка	за	подготвување	на	соединение	

со	општа	формула	(Ia)

	 каде	 што	 X	 e	 халоген	 атом,	 или	 негова	
фармацевтски	 прифатлива	 сол,	 содржи	
чекор	на	постапка	така	што	соединението	со	
фoрмулата	(II)

 
	 каде	што	X	e	како	што	е	дефинирано	погоре	

и	Y	и	Z	секој	независно	претставува	група	на	
напуштање	реагира	со	опционално	активен	
амино	алкохол	за	да	формира	прва	смеса	од	
диастереоизомерите.	

	 Има	уште	49	патентни	барања.
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(51) C 07D 401/06,  (11) 903205
 A	61K	31/41,	31/435,  (13) Т1
 A	61P	7/00,  (22) 28/02/2008
 C	07D	401/14,	409/14,		 (45)	 30/06/2010
 417/06 
(21) 2008/63  
(30)	 200410020186		22/04/2004		DE
(96)	 07/04/2005	EP	05731221.7
(97) 20/02/2008 EP 1740569
(73) Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
 Bruningstrasse 50, 
 65929 Frankfurt am Main, DE
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(72)	 HEITSCH,	Holger;	
	 KALLUS,	Christopher;	
	 LENDENSCHMIDT,	Andreas;	
	 GRUENBERG,	Sven	and	
	 SZILLAT,	Hauke
(54) ДЕРИВАТИ НА ИМИДАЗОЛ КОИ СЕ 

КОРИСТАТ КАКО ИНХИБИТОРИ НА TAFIA
(57)	 1.	Соединение	со	формулата	(Ia):
  

	 и/или	 сите	 стереоизомерни	 форми	 на	
соединението	 со	 формулата	 (Ia)	 и/или	
мешавина	на	овие	форми	во	кој	било	однос,	
и/или	 физиолошки	 прифатлива	 сол	 на	
соединението	со	формулата	(Ia),	назначено 
со тоа што:

	 U	е	атом	на	водород,
	 X	е	радикал	со	формулата	(II):
	 -(A1)m-A2	 (II)
	 каде	што:
	 m	е	цел	број	1,
	 A1	е	-CH2-,
	 A2	е	аминопиридил,	каде	што	аминопиридилот	

може	 да	 биде	 несупституиран	 или	
супституиран,	независно	еден	од	друг,	еднаш,	
двапати	или	трипати	со	халоген	или	-CH3,

	 Y	 е	 -	 (C3-C8)-циклоалкил,	 каде	 што	 цикло–
алкилот	 може	 да	 биде	 несупституиран	 или	
супституиран,	независно	еден	од	друг,	еднаш,	
двапати	или	трипати	со	R1,	каде	што	R1	е:

	 a)	фенил,	 каде	што	фенилот	може	да	биде	
несупституиран	 или	 супституиран	 еднаш,	
двапати	или	трипати,	независно	еден	од	друг,	
со	-(C1-C4)-алкил;

	 b)	триазолил	или	пиридинил;
	 c)	-(C1-C4)-алкил;
	 d)	-(C3-C6)-циклоалкил;
	 e)	-CF3;
	 f)	-O-CF3;
	 g)	флуор	или
	 h)	хлор;	и
	 Z	е:
	 1)	атом	на	водород,
	 2)	-(C1-C6)-алкил,
	 3)	-(C1-C6)-алкил-OH,
	 4)	-(C0-C4)-алкил-(C3-C6)-циклоалкил	или
	 5)	 -(C1-C10)-алкил-O-C(O)-O-(C3-C6)-цикло–

алкил.	
	 Има	уште	6	патентни	барања.
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Patenti

(51) C 07H 17/02,  (11) 903206
 A	61K	31/7056,  (13) Т1
 A 61P 3/10 (22) 28/02/2008
(21) 2008/64 (45) 30/06/2010
(30)	 200410028241		11/06/2004		DE
(96)	 03/06/2005	EP	05746637.7
(97) 21/11/2007 EP 1758914 
(73) Aventis Pharma Deutschland GmbH
 Bruningstrasse 50, 
 65929 Frankfurt am Main, DE
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(72)	 FRICK,	Wendelin;	
	 GLOMBIK,	Heiner;	
	 HEUER,	Hubert;		
	 BICKEL,	Martin;	
	 BRUMMERHOP,	Harm;	
	 PLETTENBURG,	Oliver	and	
	 THEIS,	Stefan
(54) НОВИ ФЛУОРОГЛИКОЗИДНИ ДЕРИВАТИ 

НА ПИРАЗОЛИ, ЛЕКОВИ КОИ ГИ СОДРЖАТ 
ОВИЕ СОЕДИНЕНИЈА И НИВНА УПОТРЕБА

(57)	 1.	Соединение	со	формулата	(I):

 

 назначено со тоа што:
	 R1	и	R2,	независно	еден	од	друг,	се	F	или	H,	

каде	што	 едниот	 од	 радикалите	R1	 или	R2	
мора	да	биде	F;

	 A	е	O,	NH,	CH2,	S	или	врска;
	 R3	е	водород,	F,	Cl,	Br,	I,	OH,	CF3,	NO2,	CN,	

COOH,	CO-(C1-C6)-алкил,	COO(C1-C6)-алкил,	
CONH2,	 CONH-(C1-C6)-алкил,	 CON[(C1-C6)-
алкил]2,	 (C1-C6)-алкил,	 (C3-C6)-циклоалкил,	
(C2-C6)-алкенил,	 (C2-C6)-алкинил,	 O-(C1-
C6)-алкил,	 HO-(C1-C6)-алкилен,	 (C1-C6)-
алкилен-O-(C1-C6)-алкил,	 фенил,	 бензил,	
(C1-C6)-алкоксикарбоксилна	 киселина,	 каде	
што	 еден,	 повеќе	 од	 еден,	 или	 сите	 атоми	
на	 водород	 во	 алкилниот,	 алкенилниот,	
алкинилниот	 и	 O-алкилниот	 радикал	 може	
да	 се	 заменат	 со	 флуор;	 SO2-NH2,	 SO2-

NH(C1-C6)-алкил,	 SO2N[(C1-C6)-алкил]2,	
S-(C1-C6)-алкил,	 S-(CH2)о-фенил,	 SO-(C1-C6)-
алкил,	 SO-(CH2)о-фенил,	 SO2-(C1-C6)-алкил,	
SO2-(CH2)o-фенил,	каде	што	o	може	да	биде	
0-6,	 а	 фенилниот	 радикал	 може	 да	 биде	
супституиран	 до	 двапати	 со	 F,	 Cl,	 Br,	 OH,	
CF3,	NO2,	CN,	OCF3,	O-(C1-C6)-алкил,	(C1-C6)-
алкил,	NH2;

 NH2,	 NH-(C1-C6)-алкил,	 N((C1-C6)-алкил)2,	
NH-CO-(C1-C7)-алкил,	 фенил,	 O-(CH2)
о-фенил,	 каде	 што	 o	 може	 да	 биде	 0-6,	
каде	 што	 фенилниот	 прстен	 може	 да	 биде	
супституиран	 од	 еднаш	 до	 трипати	 со	 F,	
Cl,	Br,	 I,	OH,	CF3,	NO2,	CN,	OCF3,	O-(C1-C6)-
алкил,	 (C1-C6)-алкил,	 NH2,	 NH(C1-C6)-алкил,	
N((C1-C6)-алкил)2,	SO2-CH3,	COOH,	COO-(C1-
C6)-алкил,	CONH2;

	 R4	е	водород,	(C1-C6)-алкил,	(C2-C6)-алкенил,	
(C1-C6)-циклоалкил,	 или	фенил	 кој	 може	 да	
биде	 супституиран	 со	 халоген	 или	 (C1-C4)-
алкил;

	 B	 е	 (Co-C15)-алкилен,	 каде	 што	 еден	 или	
повеќе	 C	 атоми	 на	 алкиленскиот	 радикал	
може	 да	 се	 заменат,	 независно	 еден	 од	
друг,	 со	 -O-,	 -(C=O)-,	 -CH=CH-,	 -CєC-,	 -S-,	
-CH(OH)-,	 -CHF-,	 -CF2-,	 -(S=O)-,	 (SO2)-,	
-N((C1-C6)-алкил)-,	 -N((C1-C6)-алкилфенил)-	
или	-NH-;

	 R5,	 R6,	 R7,	 независно	 еден	 од	 друг,	 се	
водород,	F,	Cl,	Br,	I,	OH,	CF3,	NO2,	CN,	COOH,	
COO(C1-C6)-алкил,	CO(C1-C4)-алкил,	CONH2,	
CONH(C1-C6)-алкил,	CON[(C1-C6)-алкил]2,	(C1-
C6)-алкил,	 (C2-C6)-алкенил,	 (C2-C6)-алкинил,	
O-(C1-C6)-алкил,	 HO-(C1-C6)-алкилен,	 (C1-
C6)-алкилен-O-(C1-C6)-алкил,	каде	што	еден,	
повеќе	од	еден,	или	сите	атоми	на	водород	
во	 алкилниот,	 алкенилниот,	 алкинилниот	 и	
O-алкилниот	радикал	може	да	се	заменат	со	
флуор;

 SO2-NH2,	 SO2NH(C1-C6)-алкил,	 SO2N[(C1-C6)-
алкил]2,	 S-(C1-C6)-алкил,	 S-(CH2)о-фенил,	
SCF3,	 SO-(C1-C6)-алкил,	 SO-(CH2)о-фенил,	
SO2(C1-C6)-алкил,	 SO2-(CH2)о-фенил,	 каде	
што	o	може	да	биде	0-6,	а	фенилниот	прстен	
може	 да	 биде	 супституиран	 до	 двапати	 со	
F,	Cl,	Br,	OH,	CF3,	NO2,	CN,	OCF3,	O-(C1-C6)-
алкил,	 (C1-C6)-алкил,	 NH2;	 NH2,	 NH-(C1-C6)-
алкил,	 N((C1-C6)-алкил)2,	 NH-CO-(C1-C6)-
алкил,	 фенил,	 O-(CH2)о-фенил,	 каде	 што	
o	 може	 да	 биде	 0-6,	 каде	 што	 фенилниот	
прстен	може	да	биде	супституиран	од	еднаш	
до	трипати	со	F,	Cl,	Br,	 I,	OH,	CF3,	NO2,	CN,	
OCF3,	 O-(C1-C8)-алкил,	 (C1-C6)-алкил,	 NH2,	
NH(C1-C6)-алкил,	N((C1-C6)-алкил)2,	SO2-CH3,	
COOH,	COO-(C1-C6)-алкил,	CONH2;	или
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	 R6	и	R7,	заедно	со	C	атомите	коишто	ги	носат,	
формираат	 5-	 до	 7-член	 заситен,	 делумно	
или	 целосно	 незаситен	 прстен	 Cyc1,	 каде	
што	 1	 или	 2	C	 атоми	 на	 прстенот	 може	 да	
се	 заменат	 со	N,	O	или	S,	 а	Cyc1	може	да	
биде	супституиран	со	(C1-C6)-алкил,	(C2-C5)-
алкенил,	 (C2-C5)-алкинил,	каде	што	во	секој	
случај	 една	 CH2	 група	 може	 да	 се	 замени	
со	O,	или	да	биде	супституирана	со	H,	F,	Cl,	
OH,	CF3,	NO2,	CN,	COO(C1-C4)-алкил,	CONH2,	
CONH(C1-C4)-алкил,	OCF3;

	 X	е	CO,	O,	NH,	S,	SO,	SO2	или	врска;
	 L	 е	 (C1-C6)-алкилен,	 (C2-C5)-алкенилен,	 (C2-

C5)-алкинилен,	каде	што	во	секој	случај	една	
или	две	CH2	групи	може	да	се	заменат	со	O	
или	NH;

	 Y	е	CO,	NHCO,	SO,	SO2,	или	врска;
	 R8,	R9,	независно	еден	од	друг,	се	водород,	

SO3H,	 шеќерен	 остаток,	 (C1-C6)-алкил,	 каде	
што	една	или	повеќе	CH2	групи	на	алкилниот	
радикал	 може	 да	 се	 заменат,	 независно	
една	 од	 друга,	 со	 (C1-C6)-алкил,	 OH,	 (C1-
C6)-алкилен-OH,	 (C2-C6)-алкенилен-OH,	
O-шеќерен	 остаток,	 OSO3H,	 NH2,	 NH-(C1-
C6)-алкил,	 N[(C1-C6)-алкил]2,	 NH-CO-(C1-C6)-
алкил,	 NH-шеќерен	 остаток,	 NH-SO3H,	 (C1-
C6)-алкилен-NH2,	(C2-C6)-алкенилен-NH2,	(Co-
C6)-алкилен-COOH,	 (Co-C6)-алкилен-CONH2,	
(Co-C6)-алкилен-CONH-(C1-C6)-алкил,	(Co-C6)-
алкилен-SONH2,	 (Co-C6)-алкилен-SONH-(C1-
C6)-алкил,	 (Co-C6)-алкилен-SO2NH2,	 (Co-C6)-
алкилен-SO2NH-(C1-C6)-алкил,	 адамантил;	
или

	 R8	и	R9,	заедно	со	N	атомот	којшто	ги	носи,	
формираат	 5-	 до	 7-член	 заситен	 прстен	
Cyc2,	 каде	што	 една	 или	 повеќе	CH2	 групи	
може,	 исто	 така,	 да	 се	 заменат	 со	 O,	 S,	
NH,	 NSO3H,	 N-шеќерен	 остаток,	 N-(C1-
C6)-алкил,	 каде	 што	 една	 или	 повеќе	 CH2 
групи	на	алкилниот	радикал	може	да	бидат	
супституирани,	независно	една	од	друга,	со	
(C1-C6)-алкил,	 OH,	 (C1-C6)-алкилен-OH,	 (C2-
C6)-алкенилен-OH,	 NH2,	 NH-(C1-C6)-алкил,	
N[(C1-C6)-алкил]2,	 NH-CO-(C2-C6)-алкил,	 NH-
шеќерен	 остаток,	 (C1-C6)-алкилен-NH2,	 (C2-
C6)-алкенилен-NH2,	 (Co-C6)-алкилен-COOH,	
(Co-C6)-алкилен-CONH2,	 (Co-C6)-алкилен-
CONH-(C1-C6)-алкил,	(Co-C6)-алкилен-SONH2,	
(Co-C6)-алкилен-SONH-(C1-C6)-алкил,	 (Co-C6)-
алкилен-SO2NH2,	(Co-C6)-алкилен-SO2NH-(C1-
C6)-алкил;

	 и	неговите	фармацевтски	прифатливи	соли.	
	 Има	уште	16	патентни	барања.
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(51) C 07D 211/60,  (11) 903207
 A	61K	31/4025,  (13) Т1
 31/407,	31/438,		 (22)	 28/02/2008
 C	07D	207/14,	211/28,  (45) 30/06/2010
 211/32,	211/42,	211/56,	
 211/72,	211/76,	401/04,	
 401/12,	401/14,	403/04, 
 413/12,	471/10,	487/10,	
	 491/10,	498/10,	513/10 
(21) 2008/65  
(30)	 20010341452P		18/12/2001		US
(96)	 17/12/2002	EP	02805167.0
(97) 13/02/2008 EP 1463716
(73) Schering Corporation
 2000 Galloping Hill Road, Kenilworth, 
 NJ 07033-0530, US
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(72)	 PALANI,	Anandan;	
	 WROBLESKI,	Michelle	Laci;	
	 ARREDONDO,	Juan	D.;	
	 SHIH,	Neng-Yang;	
	 TSUI,	Hon-Chung;	
	 XIAO,	Dong;	
	 WANG,	Cheng;	
	 REICHARD,	Gregory	A.	and	
	 PALIWAL,	Sunil
(54) ДЕРИВАТИ НА ПИРОЛИДИН И ПИПЕРИДИН 

КАКО АНТАГОНИСТИ НА NK1
(57)	 1.	Соединение	со	формулата	(I):

  

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

	 Ar1	 и	 Ar2,	 обата	 претставуваат	 група	 со	
формулата:

 

	 X1	е	-O-;
	 R1	и	R2	се,	независно	еден	од	друг,	одбрани	

од	групата	која	се	состои	од	H,	C1-C6	алкил,	
хидрокси(C1-C3	 алкил),	 C3-C8	 циклоалкил,	
-CH2F,	 -CHF2	 и	 -CF3;	 или	 R1	 и	 R2,	 заедно	
со	 јаглеродниот	 атом	 за	 кој	 се	 прикачени,	
формираат	прстен	на	C3	до	C6	алкилен;	или	
R1	и	R2,	заедно	со	јаглеродниот	атом	за	кој	се	
прикачени,	формираат	група	C=O;

	 R3	е	одбран	од	групата	која	се	состои	од	H,	
C1-C6	 алкил,	 хидрокси(C1-C3	 алкил),	 C3-C8 
циклоалкил,	-CH2F,	-CHF2	и	-CF3;

	 секој	R6	е	независно	одбран	од	групата	која	
се	состои	од	H,	C1-C6-алкил	и	-OH;

	 секој	R7	е	независно	одбран	од	групата	која	
се	состои	од	H	и	C1-C6	алкил;

 n2	е	1	до	4;
	 R4	и	R5,	заедно	со	јаглеродниот	атом	за	кој	се	

прикачени,	формираат	4-	до	8-член	прстен	на	
хетероциклоалкил	 или	 хетероциклоалкенил	
кој	може	да	содржи	од	1	до	3	групи	одбрани	
од	X2,	под	услов	најмалку	еден	X2	 да	биде	
-NR35-,	 -O-,	 -S-,	 -S(O)-	 или	 -SO2-,	 при	 што	
прстенот	 може	 да	 биде	 супституиран	 со	 1	
до	 6	 супституенти	 независно	 одбрани	 од	
групата	која	се	состои	од	R30	и	R31;

	 R8,	 R9	 и	 R10	 се,	 независно	 еден	 од	 друг,	
одбрани	од	групата	која	се	состои	од	H,	C1-
C6	 алкил,	C3-C8	 циклоалкил,	 -OR12,	 халоген,	
-CN,	 -NO2,	 -CF3,	 -CHF2,	 -CH2F,	 -CH2CF3,	
-OCF3,	-OCHF2,	-OCH2F,	-OCH2CF3,	-COOR12,	
-CONR21R22,	 -OC(O)NR21R22,	 -OC(O)R12,	
-NR21COR12,	 -NR21CO2R15,	 -NR21CONR21R22,	
-NR21SO2R15,	 -NR21R22,	 -SO2NR21R22,	 -S(O)
n6R15,	(R19)r-арил	и	(R19)r-хетероарил;

	 R12	е	H,	C1-C6	алкил	или	C3-C8	циклоалкил;
	 R13	и	R14	се,	независно	еден	од	друг,	одбрани	

од	групата	која	се	состои	од	H,	C1-C6	алкил,	
C3-C8	 циклоалкил,	 (C3-C8)циклоалкил(C1-C6)
алкил,	-CH2CF3,	арил	и	хетероарил;	или

	 R13	и	R14,	заедно	со	азотниот	атом	за	кој	се	
прикачени,	формираат	4-	до	7-член	заситен	
или	 незаситен	 прстен	 кој	 може	 да	 биде	
супституиран	 со	 -OR12,	 каде	 што	 еден	 од	
јаглеродните	атоми	во	прстенот	може	да	се	
замени	со	хетероатом	одбран	од	групата	која	
се	состои	од	-O-,	-S-	и	-NR34-;

 n6	е	0,	1	или	2;
	 R15	е	C1-C6	алкил,	C3-C8	циклоалкил,	-CF3	или	

-CH2CF3;
	 R18	е	H,	C1-C6	алкил,	C3-C8	циклоалкил,	 (C3-

C8)циклоалкил(C1-C6)алкил,	 хидрокси(C2-C6)
алкил	или	-P(O)(OH)2;

	 секој	 R19	 е	 супституент	 врз	 арилниот	 или	
хетероарилниот	 прстен	 за	 кој	 се	 прикачени	
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и	 се,	 независно	 еден	 од	 друг,	 одбрани	 од	
групата	која	се	состои	од	H,	C1-C6	алкил,	C3-
C8	циклоалкил,	C1-C6	алкокси,	-OH,	халоген,	
-CN,	 -NO2,	 -CF3,	 -CHF2,	 -CH2F,	 -OCF3,	
-OCHF2,	 -OCH2F,	 -O-(C1-C6	 алкил),	 -O-(C3-C8 
циклоалкил),	 -COOR12,	 -CONR21R22,	 -OC(O)
NR21R22,	 -OC(O)R12,	 -NR21R22,	 -NR21COR12,	
-NR21CO2R12,	 -NR21CONR21R22,	 -NR21SO2R15	 и	
-S(O)n6R15;

	 R21	и	R22	се,	независно	еден	од	друг,	одбрани	
од	групата	која	се	состои	од	H,	C1-C6	алкил,	
C3-C8	циклоалкил	и	бензил;	или

	 R21	и	R22,	заедно	со	азотниот	атом	за	кој	се	
прикачени,	формираат	4-	до	7-член	заситен	
или	 незаситен	 прстен,	 каде	 што	 еден	 од	
јаглеродните	атоми	во	прстенот	може	да	се	
замени	со	хетероатом	одбран	од	групата	која	
се	состои	од	-O-,	-S-	и	-NR34-;

	 R30	 и	 R31	 се,	 независно	 еден	 од	 друг,	
одбрани	 од	 групата	 која	 се	 состои	 од	 H,	
-OH,	C1-C6	 алкил,	C3-C8	 циклоалкил,	 (C3-C8)
циклоалкил(C1-C6)алкил	и	-C(O)NR13R14;	или

	 R30	и	R31,	заедно	со	јаглеродниот	атом	за	кој	
се	прикачени,	формираат	=O,	=S,	прстен	на	
циклопропил	или	=NR36;

	 R32	и	R33	се,	независно	еден	од	друг,	одбрани	
од	групата	која	се	состои	од	H	и	C1-C6	алкил;

	 R34	е	H,	C1-C6	алкил,	C3-C8	циклоалкил,	(C3-C8)
циклоалкил(C1-C6)алкил	или	хидрокси(C2-C6)
алкил;

	 R35	е	H,	C1-C6	алкил,	C3-C8	циклоалкил,	(C3-C8)
циклоалкил(C1-C6)алкил,	 -P(O)(OH)2,	 алил,	
хидрокси(C2-C6)алкил,	 (C1-C6)алкокси(C1-C6)
алкил,	-SO2R15	или	-(CH2)2-N(R12)-SO2-R15;

	 R36	 е	H,	C1-C6	 алкил,	C3-C8	 циклоалкил,	 (C3-
C8)циклоалкил(C1-C6)алкил,	 -NO2,	 -CN	 или	
OR12;

	 r	е	1	до	3;	и
	 X2	е	-NR35-,	-O-,	-S-,	-S(O)-,	-SO2-,	-CH2-,	-CF2-	

или	-CR12F-;
	 или	 негов	 диастереомер,	 енантиомер,	

стереоизомер,	региостереомер,	ротомер	или	
тавтомер.	

	 Има	уште	27	патентни	барања.
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(51) C 07D 471/04,  (11) 903209
 A 61K 31/519,  (13) Т1
 A 61P 15/00, 19/10,  (22) 29/02/2008
 35/00, 9/06 (45) 30/06/2010 

 
(21) 2008/66  
(30)	 20030529994P		16/12/2003		US
(96)	 06/12/2004	EP	04801323.9
(97) 27/02/2008 EP 1697356 B1
(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
(72)	 MORRELL,	Andrew,	Ian;	
	 BEYER,	Thomas	Arthur;	
	 CHAMBERS,	Robert	James;	
	 LAM,	Kelvin;	
	 LI,	Mei	and	
	 THOMPSON,	David	Duane
(54) ПИРИДО[2,3-D] ПИРИМИДИН-2,4-ДИА–

МИНИ КАКО ИНХИБИТОРИ НА PDE 2
(57)	 1.	Соединение	со	формулата	(I):

 

	 и	 фармацевтски	 прифатливите	 соли	 на	
наведените	 соединенија,	 назначено	 со	 тоа,	
што:

	 R1	 и	R2	 се	 водород	или	метокси,	 под	 услов	
R1	и	R2	да	не	бидат	обата	водород	или	обата	
метокси;

	 n	е	1,	2,	3	или	4;
	 X	 е	 врска;	O;	S;	C=O;	 -N(R)-,	 каде	што	R	е	

водород	 или	 -(C1-C3)алкил;	 -C(OH)-;	 или	
-SO2;	и

	 Y	 е	 бензоксазолил;	 бензотиазолил;	
бензофуразанил;	 бензофуранил;	 бен–
зотиадиазолил;	 бензизоксазолил;	 бен–
зизотиазолил;	 бензимидазолил;	 пиридил;	
изатинил;	оксиндолил;	индазолил;	индолил;	
фенил;	тиенил;	или	фуранил;	каде	што	Y	може	
да	 биде	 супституиран	 независно	 со	 еден	
до	 три	 атоми	 на	 халоген;	 трифлуорометил;	
метокси;	 -C(=O)CH3;	 цијано;	 -C(CH3)2OH;	
-CH(CH3)OH;	 -CH(CF3)OH;	 -C(C=O)CF3;	
-SO2NH2;	-C(=O)OCH3;	-CH2COOH;

  

	 тиазолил;	или	оксадиазолил.	
	 Има	уште	16	патентни	барања.
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(51) A 61K 31/454, 31/702,  (11) 903210
 A 61P 7/02 (13) Т1
(21) 2008/67 (22) 29/02/2008
  (45) 30/06/2010
(30)	 9707368		13/06/1997		FR
(96)	 09/06/1998	EP	98929521.7
(97) 23/01/2008 EP 0986376 B1
(73) Sanofi-Aventis
 174, Avenue de France, 75103 Paris, FR
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(72)	 PETITOU,	Maurice;		
	 HERBERT,	Jean,	Marc;	
	 VAN	AMSTERDAM,	Ronald		and	
	 BERNAT,	Andre
(54) УПОТРЕБА НА ОЛИГОСАХАРИД КАКО 

ИНХИБИТОР НА ФАКТОРОТ „XA” ВО 
КОМБИНАЦИЈА СО СРЕДСТВО ЗА 
СПРЕЧУВАЊЕ НА НАТРУПУВАЊЕТО НА 
КРВНИТЕ ПЛОЧКИ, ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА 
АРТЕРИСКА ТРОМБОЗА

(57)	 1.	 Употреба	 на	 олигосахарид	 којшто	 е	
индиректен	 инхибитор	 на	 факторот	 „Xa”	
кој	 дејствува	 преку	 антитромбинот	 III,	 во	
комбинација	со	едно	или	повеќе	соединенија	
чиешто	 дејство	 е	 насочено	 кон	 спречување	
на	 натрупувањето	 на	 крвните	 плочки	
преку	 антагонистичко	 дејствување	 врз	
гликопротеинот	IIb/IIIa,	одбран	од:

	 -	етил	N-(1-етоксикарбонилметилпиперидин-
4-ил)-N-{4-[4-{(N-етоксикарбонилимино)
(амино)метил}фенил]-тиазол-2-ил}-3-
аминопропионат;

	 -	 N-(1-карбоксиметилпиперидин-4-ил)-N-{4-
[4-{(амино)-(имино)метил}фенил]тиазол-2-
ил}-3-аминопропионска	киселина;

	 и	нивните	фармацевтски	прифатливи	соли,	за	
добивање	на	лекови	наменети	за	спречување	
и	 за	 третирање	 на	 тромбоемболиски	
артериски	заболувања.	

	 Има	уште	5	патентни	барања.
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(51) C 07D 487/00 (11) 903211
  (13) Т1
(21) 2008/68 (22) 04/03/2008
  (45) 30/06/2010
(30)	 20040571653	P		14/05/2004		US	and
	 20040617221	P		08/10/2004		US
(96) 12/05/2005 EP	05779921.5
(97) 19/12/2007 EP 1771450 B1
(73) MILLENNIUM PHARMACEUTICALS, INC.
 40 Landsdowne Street, Cambridge, 
 MA 02139, US
(74)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(72)	 CLAIBORNE,	Christopher,	F;	
	 Payne,	Lloyd;	
	 Boyce,	Richard	J.;	
	 SELLS,	Todd,	B.;	
	 STROUD,	Stephen,	G.;	
	 Travers,	Stuart;	
	 VOS,	Tricia,	J.	and	
	 Weatherhead,	Gabriel	S.
(54) СОЕДИНЕНИЈА И ПОСТАПКИ ЗА 

ИНХИБИЦИЈА НА МИТОТИЧНАТА 
ПРОГРЕСИЈА СО ИНХИБИЦИЈА НА 
АУРОРА КИНАЗА

(57)	 1.	Соединение	со	формула	(A):	
 

	 или	негова	фармацевтски	прифатлива	сол;
	 кадешто:
	 Rf1	e	водород	или	Rf1	и	Rf2	заедно	формираат	

врска;	
	 Rf2	e	водород	или	Rf2	формира	врска	со	Rf1 

или	Rk;	
	 Секој	 од	 Rx	 и	 Ry	 независно	 е	 водород,	

флуоро	 или	 опционално	 супституиран	 C1-6 
алифатичен;	 или	Rx	 и	Ry	 земени	 заедно	 со	
јаглеродниот	 атом	 за	 којшто	 се	 сврзани,	
формираат	 опционално	 супституиран	 3-	 до	

6-член	циклоалифатичен	прстен;	или	Rx	и	Rf2 
заедно	формираат	врска;

	 G	 е	 водород,	 опционално	 супституиран	
алифатичен	или	Прстен	B	кога	Rf1	е	водород;	
и	G	е	водород,	-ОR5,	-N(R4)2,	-SR5,	опционално	
супституиран	 алифатичен,	 или	 Прстен	
B	 кога	 Rf1	 и	 Rf2	 заедно	 формираат	 врска;	
Прстен	А	е	супституиран	или	несупституиран	
5-	 или	 6-член	 арилен,	 хетероарилен,	
циклоалифатичен	 или	 хетероцикличен	
прстен;	

	 Прстен	B	е	супституиран	или	несупституиран	
арилен,	 хетероарилен,	 хетероцикличен	 или	
циклоалифатичен	прстен;	

	 Прстен	C	е	супституиран	или	несупституиран	
арилен,	 хетероарилен,	 хетероцикличен	 или	
циклоалифатичен	прстен;	

	 Ra	 е	 водород,	 -C(O)R1,	 -CO2R1,	 -SO2R1	 или	
C1-3	алифатичен	којшто	има	0-2	супституенти	
независно	избрани	од	R3	или	R7;

	 Re	е	водород,	-OR5,	-N(R4)2,	-SR5,	-NR4C(O)R5,	
-NR4C(O)(R4)2,	-NR4CO2R6,	-N(R4)SO2R6,	-N(R4)
SO2N(R4)2	 или	 C1-3	 алифатичен	 опционално	
супституиран	со	R3	или	R7;

	 R1	 е	 C1-6	 алифатичен	 или	 опционално	
супституирана	 арилна,	 хетeроарилна	 или	
хетероциклична	група;	

	 Секој	 R3	 независно	 е	 избран	 од	 групата	
составена	 од	 -хало,	 -OH,	 -O(C1-3алкил)-CN,	
-N(R4)2,	 -C(O)(C1-3алкил),	 -CO2H,	 -CO2(C1-

3алкил),	-C(O)NH2	и	-C(O)NH(C1-3алкил);
	 Секој	 R4	 независно	 е	 водород	 или	

опционално	супституиран	алифатичен,	арил,	
хетероарил	или	хетероциклил	група;	или	два	
R4	 на	 истиот	 азотен	 атом,	 земени	 заедно	
со	 азотниот	 атом,	 формираат	 опционално	
супституиран	5-до	6-член	хетероарил	или	4-	
до	8-член	хетероцикличен	прстен	којшто	има	
во	дополнение	азотен	атом,	0-2	хетероатоми	
во	прстенот	избрани	од	N,	O	и	S;	

	 Секој	 R5	 независно	 е	 водород	 или	
опционално	 супституирана	 алифатична,	
арилна,	 хетероарилна	 или	 хетроциклична	
група;	

	 Секој	 R6	 независно	 е	 опционално	
супституирана	алифатична	или	арил	група;	и	

	 Секој	 R7	 независно	 е	 опционално	
супституирана	 арилна,	 хетероциклична	 или	
хетероарилна	група.	

	 Има	уште	55	патентни	барања.
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(51) C 07C 381/00 (11) 903214
  (13) Т1
(21) 2008/69 (22) 04/03/2008
  (45) 30/06/2010
(30)	 10353204		13/11/2003		DE
(96)	 03/11/2004	EP	04797536.2
(97) 13/02/2008 EP 1685097 B1
(73) Aventis Pharma Deutschland GmbH
 Bruningstrasse 50, 
 65929 Frankfurt am Main, DE
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(72)	 KLEEMANN,	Heinz-Werner	and	
	 SCHUBERT,	Gerrit
(54) ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ  4-ПЕНТАФЛУ–

ОРОСУЛФАНИЛ-БЕНЗО–ИЛГВАНИДИНИ
(57)	 1.	Постапка	за	добивање	на	соединенија	со	

формулата	(I):
  

	 каде	што:
	 R1	е	водород,	алкил	со	1,	2,	3	или	4	јаглеродни	

атоми,	 алкокси	 со	 1,	 2,	 3	 или	 4	 јаглеродни	
атоми,	 NR10R11,	 -Op-(CH2)n-(CF2)o-CF3	 или	
-(SOm)q-(CH2)r-(CF2)s-CF3;

	 R10	 и	 R11	 се,	 независно	 еден	 од	 друг,	
водород,	 алкил	 со	 1,	 2,	 3	 или	 4	 јаглеродни	
атоми	или	-CH2-CF3;

	 m	е	нула,	1	или	2;

	 n,	 o,	 p,	 q,	 r	 и	 s	 се,	 независно	 еден	 од	 друг,	
нула	или	1;

	 R2	 е	 водород,	 -(SOh)z-(CH2)k-(CF2)l-CF3,	
алкил	со	1,	2,	3,	4,	5	или	6	јаглеродни	атоми,	
циклоалкил	со	3,	4,	5,	6,	7	или	8	 јаглеродни	
атоми,	каде	што	1,	2,	3	или	4	атоми	на	водород	
може	да	се	заменат	со	атоми	на	флуор;

	 h	е	нула,	1	или	2;
	 z	е	нула	или	1;
	 k	е	нула,	1,	2,	3	или	4;
	 l	е	нула	или	1;
	 или
	 R2	е	 -(CH2)t-фенил	или	 -O-фенил,	 кои	може	

да	бидат	несупституирани	или	супституирани	
со	 1,	 2	 или	 3	 радикали	 одбрани	 од	 групата	
која	се	состои	од	-Ou-(CH2)v-CF3,	алкокси	со	1,	
2,	3	или	4	јаглеродни	атоми,	алкил	со	1,	2,	3	
или	4	јаглеродни	атоми	и	-SO2CH3;

	 t	е	нула,	1,	2,	3	или	4;
	 u	е	нула	или	1;
	 v	е	нула,	1,	2	или	3;
	 или
	 R2	 е	 -(CH2)w-хетероарил,	 кој	 може	 да	 биде	

несупституиран	 или	 супституиран	 со	 1,	 2	
или	 3	 радикали	 одбрани	 од	 групата	 која	 се	
состои	 од	 -Ox-(CH2)y-CF3,	 алкокси	 со	 1,	 2,	 3	
или	4	јаглеродни	атоми	и	алкил	со	1,	2,	3	или	
4	јаглеродни	атоми,	-SO2CH3;

	 w	е	нула,	1,	2,	3	или	4;
	 x	е	нула	или	1;
	 y	е	нула,	1,	2	или	3;
	 R3	и	R4	се,	независно	еден	од	друг,	водород	

или	F;
	 и	нивните	соли;
 назначена со тоа што опфаќа:
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	 a)	 редукција	 на	 дериват	 на	
4-нитрофенилсулфур	 пентафлуорид	 со	
формулата	(II)	до	амин	со	формулата	(III);	и

	 б)	 халогенација	 на	 соединението	 со	
формулата	(III)	во	орто	положбата	до	амино	
група	со	средство	за	халогенација,	со	што	се	
добива	соединението	со	формулата	(IV);	и

	 в)	заменување	на	халогенскиот	супституент	
во	 соединението	 со	 формулата	 (IV)	 со	
соодветно	 нуклеофилно	 или	 соединение	
на	 органоелемент,	 на	 пример,	 алкилборно	
соединение,	 каде	 што	 е	 соодветно	 со	
катализа,	со	супституент	R2;	и

	 г)	 заменување	 на	 амино	 групата	 во	
соединението	 со	 формулата	 (V)	 со	
халогенски	супституент;	и

	 д)	заменување	на	халогенскиот	супституент	
во	 соединението	 со	 формулата	 (VI)	 со	
нитрилна	група;	и

	 ѓ)	 хидролиза	 на	 нитрилната	 група	 на	
соединението	 со	 формулата	 (VII)	 до	
карбоксилна	киселина;	и

	 е)	претворување	на	карбоксилната	киселина	
со	 формулата	 (VIII)	 во	 ацилгванидин	 со	
формулата	(I),

	 каде	што	во	соединенијата	со	формулите	(II),	

(III),	 (IV),	 (V),	 (VI),	 (VII)	 и	 (VIII),	R1	 до	R4	 се	
како	што	е	дефинирано	во	формулата	(I),	а	X	
и	Y	се,	независно	еден	од	друг,	F,	Cl,	Br	или	I.	

	 Има	уште	6	патентни	барања.
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903215

(51) C 12N 5/00 (11) 903215
  (13) Т1
(21) 2008/70 (22) 06/03/2008
  (45) 30/06/2010
(30)	 20030104440		28/11/2003		EP	and
	 20030526414P		02/12/2003		US
(96)	 26/11/2004	EP	04819263.7
(97) 16/01/2008 EP 1699916 B1
(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) BERNARD,	Alain	and	
	 PAPP,	Frederic

(54) ПОСТАПКА ЗА РЕЦИКЛИРАЊЕ НА ЦВРСТА 
ПОДЛОГА ЗА КУЛТИВАЦИЈА НА КЛЕТКИ 
ЗАВИСНИ ОД ВКОТВУВАЊЕТО

(57)	 1.	 Постапка	 за	 рециклирање	 на	 цврста	
подлога	 за	 култивација	 на	 клетки	 зависни	
од	 вкотвувањето	 лоцирани	 во	 систем	 за	
култивација	 на	 клетки	 којашто	 ги	 содржи	
чекорите	на:

	 а)	 празнење	 на	 наведениот	 систем	 од	
течност;

	 б)	измивање	на	наведениот	систем	со	воден	
раствор;

	 в)	 измивање	 на	 наведениот	 систем	 со	
раствор	на	натрим	хидроксид;	и

	 г)	измивање	на	наведениот	систем	со	воден	
раствор.	

	 Има	уште	27	патентни	барања.



Glasnik 17/3  str. 1-87 juni 2010 Skopje 21

Patenti 903216

(51) C 07D 295/096,  (11) 903216
 A	61K	31/44,	31/4965,		 (13)	 Т1
 A	61P	25/00,		 (22)	 06/03/2008
 C	07D	211/20,	211/70,  (45) 30/06/2010
 241/04,	243/08 
(21) 2008/71  
(30)	 20010001466		04/10/2001		DK
(96)	 02/10/2002	EP	02800051.1
(97) 20/02/2008 EP 1436271 B1
(73) H. LUNDBECK A/S
 Ottiliavej 9, DK-2500 Valby-Copenhagen, DK
(74)	 ТОНЕВСКИ		ДРАГАН,	АДВОКАТ	
	 бул.	„Кочо	Рацин”	бр.	14/4	-	13,	1000	Скопје
(72)	 SMITH,	Garrick	Paul;	
	 BANG-ANDERSEN,	Benny;	
	 MOLTZEN	Ejner	Knud;	
	 ANDERSEN	Kim,	Ridgewood;	
	 PUSCHL	Ask		and	
	 RULAND	Thomas
(54) ДЕРИВАТИ НА ФЕНИЛ-ПИПЕРАЗИН 

КАКО ДОПОЛНИТЕЛНО-ПОВТОРНО 
КОРИСТЕНИ СЕРОТОНИН ИНХИБИТОРИ

(57)	 1.	 Соeдинeниe	 прeтставeно	 на	 општата	
формула	I	

 

 

	 кадe	што	
	 Y	e	N;
	 X	прeтставува	S;	
	 m	e	1	или	2;
	 p	e	0,	1,	2,	3,	4,	5,	6,	7	или	8;
	 q	e	0,	1,	2,	3	или	4;
	 s	e	1	или	2.
	 Сeкој	 R1	 e	 нeзависно	 одбран	 од	 групата	

прeтставeна	 со	 C1-6-алкил	 или	 двe	 R1	
прикачeни	 на	 истиот	 јаглeродeн	 атом	можe	
да	формираат	 3-6-члeн	 спирално	 прикачeн	
цикло-алкил;

	 Сeкој	 R2	 e	 нeзависно	 одбран	 од	 групитe	
прeтставeни	 од	 халогeн,	 цијан,	 азот,	 C1-6-

алк(eн/ин)ил,	 C1-6-алк(eн/ин)илокси,	 C1-6-
алк(eн/ин)илсулфанил,	 хидрокси,	 хидрокси-
C1-6-алк(eн/ин)ил,	 хало-C1-6-алк(eн/ин)ил,	
хало-C1-6-алк(eн/ин)илокси,			C3-8-циклоалк(eн)
ил,	 C3-8-циклоалк(eн)ил-C1-6-алк(eн/ин)ил,	
ацил,	 C1-6-алк(eн/ин)илоксикарбонил,	 C1-6-
алк(eн/ин)илсулфонил,	или	-	NRxRy;	-NRxCO-
C1-6-алк(eн/ин)ил;

	 Сeкој	 R3	 e	 нeзависно	 одбран	 од	 група	
прeтставeна	 од	 халогeн,	 цијан,	 азот,	 C1-

6-алк(eн/ин)ил,	 C1-6-алк(eн/ин)илокси,	
С1-6-алк(eн/ин)илсулфанил,	 хидрокси,	
хидрокси-С1-6-алк(eн/ин)ил,	 хало-С1-6-алк(eн/
ин)ил,	 хало-С1-6-алк(eн/ин)илокси,	 	 	 С3-8-
циклоалк(eн)ил,	 С3-8-циклоалк(eн)ил-С1-6-
алк(eн/ин)ил,	 С1-6-алк(eн/ин)илсулфонил,	
арил,	 С1-6-алк(eн/ин)илоксикарбонил,	 ацил,	
-NRxSO-C1-6-алк(eн/ин)ил,	 -CONRxRy	 или	
NRxRy;

	 или	 два	 сосeдни	 R3	 субституeнти	 заeдно	
формираат	 хeтeроциклус	 стопeн	 кон	
фeнилниот	прстeн	одбран	од	групата	која	сe	
состои	од

	 кадe	што	W	e	О	или	S,	и	R’	и	R’’	сe	водород	
или	С1-6-алкил;

	 или	два	сосeдни	R3	субституeнти	кои	заeдно	
формираат	стопeн	хeтeроароматичeн	систeм	
кој	содржи	eдeн,	два	или	три	хeтeроатоми,

	 кадe	што	сeкој	Rx	и	Ry	сe	назависно	одбрани	
од	 групата	 прeтставeна	 од	 водород,	 С1-

6-алк(eн/ин)ил,	 С3-8-циклоалк(eн)ил,	 С3-8-
циклоал(eн)ил-C1-6-алк(eн/ин)ил	 или	 арил;	
или	Rx	 и	Ry	 заeдно	 со	 нитрогeнот	 на	 кој	 сe	
прикачeни	 формираат	 3-7-члeн	 прстeн	 кој	
по	 избор	 можe	 понатаму	 да	 содржи	 eдeн	
хeтeроатом;

	 или	 фармацeвтски	 прифатливи	 кисeлински	
додатоци	 на	 соли	 од	 тоа	 за	 употрeба	 при	
тeрапија.	

	 Има	уште	23	патентни	барања.
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903217

(51) C 07D 307/87,  (11) 903217
 A	61K	31/343,  (13) Т1
 A	61P	25/00,	25/22,  (22) 10/03/2008
 25/24,	25/30 (45) 30/06/2010
(21) 2008/72  
(30)	 20020002005		23/12/2002		DK
(96)	 18/12/2003	EP	03779759.4
(97) 12/03/2008 EP 1578738 B1
(73) H. LUNDBECK A/S
 Ottiliavej 9, DK-2500 Valby-Copenhagen, DK
(74)	 ТОНЕВСКИ		ДРАГАН,	АДВОКАТ	
	 бул.	„Кочо	Рацин”	бр.	14/4	-	13,	1000	Скопје

(72)	 PETERSEN,	Hans;		
	 DANCER,	Robert;	
	 ELLEGAARD,	Peter	and	
	 MARTEL,	Lawrence
(54) ХИДРОБРОМИД НА ЕСЦИТАЛОПРАМ И 

ПОСТАПКА ЗА НЕГОВОТО ПРОИЗВОДСТВО
(57)	 1.	 Хидропбромид	 на	 есциталопрам	 во	

кристална	форма.	
	 Има	уште	2	патентни	барања.

(51) A 61K 47/18,  (11) 903218
 31/4439,	47/02,	9/19 (13) Т1
(21) 2008/73 (22) 10/03/2008
  (45) 30/06/2010
(30) 20000125569  22/11/2000  EP
(96)	 17/11/2001	EP	01997314.8
(97) 26/12/2007 EP 1339430 B1
(73) Nycomed GmbH
 Byk-Gulden-Strasse 2  78467 Konstanz, DE
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(72)	 LINDER,	Rudolf	and	
	 DIETRICH,	Rango
(54) ПАНТОПРАЗОЛ ПРЕПАРАТ И ПАНТО–

ПРАЗОЛ ИНЕКЦИЈА ДОБИЕНИ СО 
СУШЕЊЕ СО ЗАМРЗНУВАЊЕ

(57)	 1.	 Постапка	 за	 добивање	 препарат	 по	 пат	
на	 сушење	 со	 замрзнување	 кој	 содржи	
5-дифлуорометокси-2-[(3,4-диметокси-
2 - п и р и д и н и л ) м ет и л с улфин и л ) - 1H -
бензимидазол(пантопразол),	 негова	 сол,	
солват	на	пантопразол	или	негова	 сол,	 која	
постапка	опфаќа	сушење	со	замрзнување	на	
воден	раствор	кој	се	состои	од	пантопразол,	
негова	сол,	солват	на	пантопразол	или	негова	
сол,	 етилендиамин	 тетраоцетна	 киселина	
и/или	 нејзина	 соодветна	 сол,	 и	 натриум	
хидроксид	и/или	натриум	карбонат.	

	 Има	уште	20	патентни	барања.
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(51) А 61К 31/155,  (11) 903219
 A 61P 31/04, 31/10 (13) Т1
(21) 2008/74 (22) 10/03/2008
  (45) 30/06/2010
(30) 20030000453  20/03/2003  AT
(96)	 17/03/2004	EP	04721079.4
(97) 09/01/2008 EP 1605927 B1
(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)	 GEORGOPOULOS,	Apostolos
(54) ДЕРИВАТИ НА ГВАНИН БАЗИРАНИ НА 

АНТИ-МИКРОБНО АКТИВЕН ДИАМИН

(57)	 1.	 Употребата	 на	 деривати	 на	 полимерен	
гуанидин	 врз	 основа	 на	 диамин	 којшто	
содржи	 низи	 на	 оксиалкилен	 помеѓу	 две	
амино	 групи,	 со	 деривати	 на	 гванидин		
коишто	 	 претставуваат	 	 производ	 	 на		
поликондензација		помеѓу	додадена			сол			на			
гванидинска			киселина			и			диамин			којшто			
содржи	полиоксоалкиленски	низи	помеѓу	две	
амино	 групи,	 за	 производство	 на	 состав	 на	
лек	со	антимикробна	активност.	

	 Има	уште	4	патентни	барања.
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903220

(51) C 07D 491/10,  (11) 903220
 A	61K	31/403,	31/407,  (13) Т1
 31/438,		 (22)	 13/03/2008
 A	61P	11/06,  (45) 30/06/2010
 C	07D	209/54,	221/20, 
 471/10 
(21) 2008/75  
(30) 20020002133  08/07/2002  SE
(96) 07/07/2003	EP	03762957.3
(97) 30/01/2008 EP 1521757 B1
(73) AstraZeneca AB
 151 85 Sodertalje, SE
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(72)	 HOSSAIN,	Nafizal;	
	 IVANOVA,	Svetlana	and	
	 MENSONIDES-HARSEMA,	Marguerite
(54) ТРИЦИКЛИЧНИ СПИРОПИПЕРИДИНИ ИЛИ 

СПИРОПИРОЛИДИНИ
(57) 1.	Соединение	со	формулата

  назначено со тоа што
	 m	е	0,	1,	2,	3	или	4;
	 секое	 R1	 независно	 претставува	 халоген,	

циано,	 хидроксил,	 C1-C6	 алкил,	 C1-C6 
халоалкил,	C1-C6	алкокси	или	сулфонамидо;

	 секое	 X	 претставува	 врска,	 -CH2-,	 -O-	 и	 Y	
претставува	 врска,	 -CH2-,	 -O-	 или	 X	 и	 Y	
заедно	претставува	група	-CH=C(CH3)-CH-,	и	
Z	претставува	врска,	-O-,	-NH-	или	-CH2-,	под	
услов	само	едно	од	X,	Y	и	Z	да	претставуваат	
врска	во	било	кое	време	и	под	услов	да	X	и	Y	
двете	истовремено	да	не	претставуваат	-O-;

	 n	e	0,	1	или	2;
	 секое	R2	независно	претставува	халоген	или	

C1-C6	алкил;
	 q	е	0	или	1;
	 R3	 претставува	 -NHC(O)R10,	 -	 C(O)NR11R12 

или	-COОR12а;
	 R4,	R5,	R6,	R7	и	R8	секој	независно	претставува	

водороден	атом	или	C1-C6	алкил	група;
	 t	e	0,	1	или	2;
	 секое	 R9	 независно	 претставува	 халоген,	

циано,	хидроксил,	карбоксил,	C1-C6	алкокси,	
C1-C6	 алкоксикарбонил,	 C1-C6	 халоалкил,	
или	 C1-C6	 алкил	 евентуално	 супституиран	
од	 најмалку	 еден	 супституент	 одбран	 од	
карбоксил	и	C1-C6	алкоксикарбонил;

	 R10	 претставува	 група	 C1-C6	 алкил,	 C2-C6 
алкенил,	 C3-C6	 циклоалкил,	 адамантил,	 C5-
C6	 циклоалкенил,	 фенил	 или	 заситен	 или	
незаситен	 5-	 до	 10-член	 хетероци-кличен	
прстенест	 систем	 кој	 содржи	 барем	 еден	
прстенест	 хетероатом	 одбран	 од	 азот,	
кислород	 и	 сулфур,	 секој	 од	 нив	 може	
евентуално	 да	 е	 супституиран	 од	 еден	 или	
повеќе	 супституенти	 независно	 одбрани	 од	
нитро,	 хидроксил,	 оксо,	 халоген,	 карбоксил,	
C1-C6	алкил,	C1-C6	алкокси,	C1-C6	алкилтио,	C1-
C6	 алкил-карбонил,	 C1-C6	 алкоксикарбонил,	
фенил	и	-NHC(O)-R13,	или

	 R10	претставува	група	-NR14R15	или	-O-R16;
	 R11	 и	 R12	 секој	 независно	 претставува	 (i)	

водороден	 атом,	 (ii)	 3-	 до	 6-член	 заситен	
или	незаситен	прстен	кој	евентуално	содржи	
барем	 еден	 прстенест	 хетероатом	 одбран	
од	 азот,	 кислород	 и	 сулфур	 и	 евентуално	
понатаму	содржи	премостена	група,	прстенот	
е	 евентуално	 супституиран	 со	 барем	 еден	
супституент	 одбран	 од	 халоген,	 хидроксил,	
C1-C6	 алкил,	 C1-C6	 хидроксиалкил	 и	 C1-C6 
халоалкил,	(iii)	C1-C6	алкил	група	евентуално	
супституирана	 со	 барем	 еден	 супституент	
одбран	од	халоген,	амино,	хидроксил,	C1-C6 
халоалкил,	 карбоксил,	 C1-C6	 алкокси,	 C1-C6 
алкоксикарбонил,	C1-C6	алкилкарбониламино	
и	3-	до	6-член	заситен	или	незаситен	прстен	
евентуално	 содржи	 барем	 еден	 прстенест	
хетероатом	 одбран	 од	 азот,	 кислород	 и	
сулфур	 и	 евентуално	 понатаму	 содржи	
премсотена	 група,	 прстенот	 е	 евентуално	
супституиран	 со	 барем	 еден	 супституент	
одбран	 од	 халоген,	 хидроксил,	 оксо	 (=O),	
C1-C6	 алкил,	 C1-C6	 хидроксиалкил	 и	 C1-C6 
халоалкил,	 или	 (iv)	 C1-C6	 алкилсулфонил,	
или

	 R11	 и	 R12	 заедно	 со	 азотниот	 атом	 на	 кој	
се	 прикачени	 формираат	 4-	 до	 7-член	
заситен	 хетероцикличен	 систем	 кој	
евентуално	 понатаму	 содржи	 прстенест	
азотен,	 кислороден	 или	 сулфурен	 атом	 и	
кој	 е	 евентуално	 заситен	 до	 бензен	 прстен	
за	 да	 формира	 8-	 до	 11-член	 прстенест	
систем,	 хетероцикличниот	 прстен	 или	
прстенест	систем	е	евентуално	супституиран	
со	 барем	 еден	 супституент	 одбран	 од	
халоген,	 хидроксил,	 амидо,	 C1-C6	 алкил,	
C1-C6	 хидроксиалкил,	 C1-C6	 алкокси,	 C1-C6 
алкоксикарбонил,	 C1-C6	 халоалкил,	 C1-C6 
алкиламино,	 ди-C1-C6	 алкиламино,	 C1-C6 
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алкилкарбонил,	C1-C6	 алкилкарбониламино,	
C1-C6	 алкиламинокарбонил,	 ди-C1-C6 
алкиламинокарбонил,	 фенил,	 халофенил,	
фенилкарбонил,	 фенилкарбонилокси	 и	
хидроксидифенилметил;

	 R12a	 претставува	 водороден	 атом	 или	 C1-C6 
алкил	група;

	 R13	 претставува	 C1-C6	 алкил,	 amino	 или	
фенил	група;

	 R14	 и	 R15	 секој	 независно	 претставува	
водороден	атом,	или	 група	C1-C6	 алкил,	C1-
C6	 алкилсулфонил,	фенил	 или	 заситен	 или	
незаситен	 5-	 до	 10-член	 хетероцикличен	
прстенест	 систем	 кој	 содржи	 барем	 еден	
прстенест	 хетероатом	 одбран	 од	 азот,	
кислород	и	сулфур,	секоја	група	е	евентуално	
супституирана	 како	 што	 е	 дефинирано	
горе	 за	 R10,	 или	 хетероцикличниот	 прстен	
е	 евентуално	 супституиран	 со	 барем	 еден	
хидроксил;	и

	 R14	 и	R15	 заедно	со	азотниот	атом	на	 кој	 се	

прикачени	формираат	4-	до	7-член	 заситен	
хетероцикличен	 систем	 кој	 евентуално	
понатаму	 содржи	 прстенест	 азотен,	
кислороден	или	сулфурен	атом,	

	 R16	 претставува	 водороден	 атом,	 или	 група	
C1-C6	 алкил	 група,	 фенил	 или	 заситен	 или	
незаситен	 5-	 до	 10-член	 хетероцикличен	
прстенест	 систем	 кој	 содржи	 барем	 еден	
хетероатом,	 одбран	 од	 азот,	 кислород	
и	 сулфур,	 секоја	 група	 е	 евентуално	
супституирана	како	што	е	дефинирано	горе	
за	R10;

	 или	 негова	 фармацевтски	 прифатлива	 сол	
или	солват.	

	 Има	уште	20	патентни	барања.
   



Glasnik 17/3  str. 1-87 juni 2010 Skopje

Patenti

26

903136

(51) A 01N 43/56, 37/50,  (11) 903234
 43/653,	43/76 (13)	 Т1
(21) 2008/339 (22) 15/10/2008
  (45) 30/06/2010
(30)	 20040613430P		27/09/2004		US
(96)	 27/09/2005	EP05798763.8
(97) 17/09/2008 EP1796465
(73) E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY
 Wilmington, DE 19898, US
(74)	 ЖИВКО	МИЈАТОВИЌ	АНД
	 ПАРТНЕРС	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(72)	 FOOR,	Stephen,	Ray
(54) СМЕСИ ОД ТИОФЕН ДЕРИВАТ ПРОТИВ 

ГАБИЧКИ
(57)	 1.	Смеса	против	габички	која	вклучува:
	 (а)	 тиофен	 дериват	 од	 Формула	 I	 или	

земјоделски	погодна	сол	од	тоа

  

	 (б)	 најмалку	 едно	 соединение	 селектирано	
од	групата	која	се	состои	од	соединенија	од	
формула	 III	или	формула	 IV	кој	дејствуваат	
во	 bc1	 комплексот	 на	 место	 на	 трансфер	
на	 габичен	 митохондриски	 респираторен	
елемент;

 

	 каде
	 W	е	една	од	следните	групи
 

 W1	е	N	или	СН;
 W2	е		NН,	О	или	СН2;
 W3	е	О	или	СН2;
	 А	е	една	од	следните	групи	(каде	ѕвездичката	

(*)	е	додадена	на	фенил	прстенот	од												
	 Формула	III),																																																																																																
 

	 В	е	1,2-пропандион-бис(О-метилоксим)-1-ил;	
или	фенил,	фенокси	или	пиридинил,	секој

	 незадолжително	 заменет	 со	 1	 или	 2	
субституенти	селектирани	од	С1,	СN,	метил	
или

	 трифлуорометил;	или
	 А	 и	 В	 заедно	 се	 -СН2О(1-[4-

хлорофенил]-пиразол-3-ил)	 или	 -СН2О(6-
трифлуорометил-2-	пиридинил).

	 D	е	еднаод	следните	групи	(каде	ѕвездичката	
(*)	 е	 додадена	 на	 јаглеродот	 веднаш	 до	
фенил	прстенот	од	Формула	IV	(јаглерод	1)	и	
знак	за	фунта	(#)	е	додаден	на	прстенот	aзот	
од	Формулата	IV	(азот	2).

	 R5	е	Н	или	фенокси;	и	R6	е	О	или	Ѕ;
	 и	 земјоделски	 погодни	 соли	 од	 тоа;	 и	

незадолжително
	 (в)	 најмалку	 едно	 соединение	 селектирано	

од	 групата	 која	 се	 состои	 од	 соединенија	
кои	 дејствуваат	 на	 деметилаза	 ензимот	 на	
патот	на	биосинтеза	на	стерол	и	земјоделски	
погодни	соли	од	тоа.	

	 Има	уште	9	патентни	барања.
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(51) A 61K 38/49,  (11) 903238
 A	61P	9/00,	9/10,  (13) Т1
 C 12N 9/72 (22) 16/10/2008
(21) 2008/340 (45) 30/06/2010
(30)	 20011053601		02/11/2001		DE	and	
 20010130006  17/12/2001  EP
(96)	 31/10/2002	EP02785348.0
(97) 23/07/2008 EP1441757
(73) Paion Deutschland GmbH
 Martinstrasse 10-12 / 52062 Aachen, DE
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(72)	 SOHNGEN,	Mariola;	
	 SOHNGEN,	Wolfgang;	
	 SCHLEUNING,	Wolf-Dieter	and	
	 MEDCALF,	Robert

(54) НЕ-НЕВРОТОКСИЧНИ ФАКТОРИ КОИ 
АКТИВИРААТ ПЛАЗМИНОГЕН ЗА 
ТРЕТИРАЊЕ УДАР

(57)	 1.	Употреба	на	DSPA	алфа	1	за	добивање	лек	
за	терапевтскиот	третман	на	удар	кај	луѓето	
после	истекување	на	три	часа	од	почетокот	
на	ударот,	без	комбинација	со	дополнително	
терапевтско	средство.	

	 Има	уште	4	патентни	барања.
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903243

(51) B 67D 1/08 (11) 903243
  (13) Т1
(21) 2008/341 (22) 16/10/2008
  (45) 30/06/2010
(30)	 20011017742		30/03/2001		NL
(96)	 02/04/2002	EP02720674.7
(97) 20/08/2003 EP1383703
(73) Heineken Supply Chain B.V.
 2e Weteringplantsoen 21 / 1017 ZD
 Amsterdam, NL
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(72)	 VAN	DER	KLAAUW,Guido,	Petrus,	Johannes;
	 BAX,	Bart,	Jan;	
	 VAN	DUUREN,	Marius,	Corstiaan	and
	 PAAUWE,	Arie-Maarten
(54) УРЕД И МЕТОДА ЗА ПОВРЗУВАЊЕ НА 

ИЗВОР НА ПРИТИСОК НА ИЗВОР НА 
ПРИТИСОК КОН КОНТЕЈНЕР

(57)	 1.	Склоп	од	контејнер	(D),	уред	за	поврзување	
(1)	и	уред	за	разделување	(А)	за	поврзување	
на	 контејнерот	 (D)	 кон	 извор	 на	 притисок	
кој	 доставува	 средина	 под	 притисок	 во	
контејнерот,	 каде	 што	 контејнерот	 (D)	 е	
обезбеден	со	прачка	 (F)	 која	содржи	барем	
еден	вентил	(Е)	за	ослободување	влезен	и/
или	излезен	отвор	 од	 контејнерот	 (D),	 каде	
што	 уредот	 за	 поврзување	 (1)	 е	 обезбеден	
со	 куќиште	 со	 први	 средства	 за	 спојување	
(4,	 70,	 73)	 и	 контејнерот	 е	 обезбеден	
подобро	 со	 метално	 надворешно	 куќиште	
со	цилиндричен	врат	 (200),	 кој	врат	 (200)	е	

осигуран	од	прв	крај	на	надворешното	куќиште	
и	соседно	спортивниот	втор	крај	е	обезбеден	
со	обод	 кој	продолжува	надворешно	 (5),	 кој	
дефинира	 втори	 спојувачки	 средства	 (5)	 за	
соработка	 со	првите	 средства	 за	 спојување	
(4,	 70,	 73),	 каде	 што	 вратот	 (200),	 помеѓу	
ободот	 и	 првиот	 крај,	 е	 супстанцијално	
мазно	 завршен	 на	 надворешноста,	 и	 има	
барем	супстанцијално	дијаметар	кој	е	помал	
од	 максималниот	 дијаметар	 на	 ободот,	
распоредот	е	таков	да	во	споена	положба	на	
уредот	 за	поврзување	 (1)	и	 контејнeрот	 (D),	
првите	средства	 за	спојување	 (4;	70,	73)	 се	
барем	 поддржани	 спроти	 долната	 страна	
на	 ободот	 (5)	 приближно	 на	 првиот	 крај	 на	
вратот,	наведениот	вентил	(Е)	содржи	вентил	
за	течност	и	вентил	за	гас,	наведениот	уред	
за	 разделување	 (А)	 е	 обезбеден	 спроти	
наведените	вентил	за	течност	и	вентил	за	гас	
(Е)	и	содржи	прва	пломба	(H)	за	поставување	
помеѓу	вентилот	за	течност	и	втората	пломба	
(G)	за	опкружување	на	гасниот	вентил	преку	
ангажирање	 на	 прачката	 (F),	 средства	 (15)	
се	 обезбедени	 за	 отварање	 на	 наведените	
вентили,	 наведените	 средства	 (15)	 се	
распоредени	за	придвижување	на	наведениот	
уред	за	разделување	(А)	со	обете	пломби	(H,	
G)	во	правец	на	контејнерот,	назначен	со	тоа,	
што	прачката	(F)	е	осигурана	во	вратот	(200)	
и	е	во	наведената	споена	положба	заклучена	
во	 вратот	 (200)	 барем	 преку	 уредот	 за	
поврзување	 (1),	 и	наведените	средства	 (15)	
се	 распоредени	 така	 да	 се	 придвижуваат	
преку	наведената	средина	под	притисок.	

	 Има	уште	20	патентни	барања.
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(51) A 61K 31/473,  (11) 903247
 A 61P 25/14 (13) Т1
(21) 2008/343 (22) 16/10/2008
  (45) 30/06/2010
(30) 20050014501  14/07/2005  GB
(96)	 13/07/2006	EP06764942.6
(97) 01/10/2008 EP1885363
(73) Cambridge Laboratoires (Ireland) Limited
 Alexander House, The Sweepstakes,
 Ballsbridge, Dublin 4, IE
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(72)	 TRIDGETT,	Robert	and	
	 FILLOUX,T.,

(54) УПОТРЕБА НА 3,11-B-CIS ДИХИДРО–
ТЕТРАБЕНАЗИН ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА 
СИМПТОМИ НА ХАНИНГТОНОВА БОЛЕСТ

(57)	 1.	 Соединение	 за	 употреба	 за	 задржување	
или	намалување	на	прогресивноста	на	еден	
или	 повеќе	 симптоми	 на	 Хантингтонова	
болест,	 кај	 пациент	 каде	 што	 симптомите	
се	 одбрани	 од	 несакани	 движења	 и	
дегенерирање	 на	 начинот	 на	 одење,	
назначено со тоа што	соединението	е	(+)	
изомер	 на	 3,11b-cis-дихидротетрабеназин	
или	негова	фармацевтски	прифатлива	сол.	

	 Има	уште	14	патентни	барања.
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903245

(51) A 43B 7/12, 13/14,  (11) 903245
	 13/38,	17/08,  (13) Т1
 17/10,	7/08 (22) 21/10/2008
(21) 2008/355 (45) 30/06/2010
(30)	 2005TV00084		15/06/2005		IT
(96)	 01/06/2006	EP06763461.8
(97) 08/10/2008 EP1830673
(73) Asolo SPA
 31040 Nervesa della Battaglia, IT
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(72)	 ZANATTA,	Marco;	
	 MARTINI,	Giovanni	and	
	 BERNADEL,	Livio
(54) ЧЕВЕЛ СО ЃОН КОЈ ВРШИ АСПИРАЦИЈА
(57)	 1.	 Ѓон	 (100;	 200;	 300;	 400)	 за	 чевел	 кој	 е	

непропустлив	и	кој	врши	аспирација,	чија	што	
структура	 содржи	 потпорен	 слој	 (101;	 201;	
301;	401),	кој	има	најмалку	еден	регион	(103;	
203;	 303;	 403)	 кој	 овозможува	 поминување	
на	 воздухот	 низ	 наведениот	 потпорен	 слој	
(101;	201;	301;	401),	при	што	наведениот	ѓон	
додатно	содржи:

	 -	еден	или	повеќе	армирачки	елементи	(111;	
211,	311;	411)	кои	се	споени	на	едната	страна	
на	наведениот	потпорен	слој	(101;	201;	301;	
401)	 од	 наведениот	 најмалку	 еден	 регион	
(103;	 203;	 303;	 403)	 и	 се	 перфорирани	 со	
пропустливи	 отвори	 (113;	 213;	 313;	 413)	

заради	евакуација	на	воздухот	што	поминува	
низ	наведениот	регион;

	 -	мембрана	(117;	290,	390;	417)	направена	од	
материјал	којшто	е	водоотпорен	и	пропустлив	
за	 испарување	 (кондензација),	 којашто	 е	
поставена	 над	 наведениот	 најмалку	 еден	
регион	 (103;	 203;	 303,	 403)	 на	 страната	 на	
наведениот	потпорен	слој	(101;	201;	301,	401)	
наспроти	 наведениот	 армирачки	 елемент	
(111;	211,	311;	411),

 назначена со тоа што
	 наведената	 мембрана	 е	 прицврстена	

(втисната)	врз	наведениот	потпорен	слој	(101;	
201;	301;	401)	најмалку	по	должината	на	една	
контура	 (115;	 215;	 305)	 околу	 наведениот	
најмалку	 еден	 регион	 (103;	 203;	 303;	 403)	
и	 се	 потпира	 во	 незатегната	 состојба	 врз	
наведениот	 регион	 (103;	 203;	 303),	 при	што	
над	 наведениот	 најмалку	 еден	 регион	 (103;	
203;	 303;	 403)	 формира	 воздушна	 комора	
(140;	 288;	 388;	 488)	 и	 при	 што	 е	 оставен	
најмалку	 еден	 слободен	 осцилирачки	 дел	
кој	 дејствува	 како	 површина	 за	 пумпање	со	
помош	на	движењето	на	стопалото,	при	што	
последичната	 компресија	 и	 ширењето	 на	
воздушната	 комора	 може	 да	 предизвикува	
проток	на	воздух	кој	поминува	низ	наведениот	
најмалку	еден	регион	 (103;	203;	303;	403)	и	
отворите	(113;	213;	313;	413)	на	наведените	
еден	 или	 повеќе	 армирачки	 елементи	 (111;	
211,	311;	411).	

	 Има	уште	19	патентни	барања.
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Patenti 903235

(51) A 61K 51/12, 9/14,  (11) 903235
 A 61P 35/04 (13) Т1
(21) 2008/364 (22) 04/11/2008
  (45) 30/06/2010
(30)	 20040005036		10/05/2004		FR
(96) 09/05/2005 EP05769516.5
(97) 06/08/2008 EP1744789
(73) NANOBIOTIX
 60 rue de Wattignies, 75012 Paris, 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)	 LEVY,	Laurent;	
	 HOCHEPIED,	Jean-Francois;	
	 BALENCIE,	Jeremy;	
	 PRASAD,	Paras,	Nath;	
	 BERGEY,	Earl,	Jim;	
	 PANAK,	Edouard,	Andre	and	
	 BOUSSAHA,	Abdel,	Kader

(54) ЧЕСТИЧкИ ШТО МОЖАТ ДА СЕ 
АКТИВИРААТ СО РЕНДГЕНСКИ И/ИЛИ 
УЛТРАВИОЛЕТОВИ ЗРАЦИ, НИВНА 
ПОДГОТОВКА И ТЕРАПЕВТСКА ИЛИ 
ДИЈАГНОСТИЧКА УПОТРЕБА

(57)	 1.	 Био-компатибилен	 компактен	 агрегат	
составен	 од	 честичкии	 или	 наночестички,	
кој	 може	 да	 соэдава	 слободни	 радикали	
или	топлина	доколку	се	воэбуди	со	рендген	
эраци,	и	кој	содржи:

										-	 јадро	 што	 содржи	 прво	 неорганско	
соединение	коe	апсорбира	рендгенски	эраци	
и	емитува	видлива	ултравиолетова	енергија	
и	второ,	неорганско	или	органско	соединение,	
кое	ja	апсорбира	видливата	ултравиолетова	
енергија	 и	 ослободува	 слободни	 радикали	
при	контакт	со	вода	или	кислород,	и	

	 -	по	иэбор,	био-компатибилна	обвивкa	
	 Има	уште	27	патентни	барања.
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903237

(51) C 01B 3/26,  (11) 903237
 D	01F	9/127,	9/133 (13) Т1
(21) 2008/365 (22) 06/11/2008
  (45) 30/06/2010
(30)	 03778504.5		21/11/2003		EP
(96)	 21/11/2003	EP03778504.5
(97) 13/08/2008 EP1694599
(73) StatoilHydro ASA
 4035 Stavanger, NO
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(72)	 EDWIN,	Emil;	
	 ARNESEN,	Tore;	
	 AASER,	Knut-Ivar;	
	 RYTTER,	Erling	and	
	 JOHANSEN,	Johan,	Arnold
(54) МЕТОДА ЗА КОНВЕРЗИЈА НА 

ЈАГЛЕВОДОРОДИ

(57)	 1.	Метода	за	конверзија	во	јаглерод	на	гасни	
јаглеводороди	 извлечени	 од	 резервоар	 на	
природен	 јаглеводород,	 која	метода	опфаќа	
контактирање	 на	 наведениот	 гасовит	
јаглеводород	 на	 зголемена	 температура	
во	 реактор	 со	 катализатор	 способен	 да	 го	
конвертира	 наведениот	 јаглеводород	 во	
јаглерод	и	водород;	разделување	на	водород	
произведен	од	неконвертиран	 јаглеводород;	
согорување	 на	 наведениот	 водород	 за	
да	 се	 создаде	 енергија;	 и	 користење	 на	
создадената	 енергија	 за	 загревање	 на	
наведениот	реактор	или	протокот	на	гасовит	
јаглеводород	низ	него,	или	да	се	загрее	или	
снабди	 со	 енергија	 апарат	 кој	 употребува	
топлина	или	енергија.	

	 Има	уште	10	патентни	барања.
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(51) C 07D 281/10,  (11) 903221
 C 07C 271/28 (13) Т1
(21) 2009/92 (22) 23/03/2009
  (45) 30/06/2010
(30)	 20030014574		12/12/2003		FR
(96)	 07/12/2004	EP04805651.9
(97) 25/02/2009 EP1694658
(73) Aventis Pharma S.A.
 20, avenue Raymond Aron, 
 92160 Antony, FR
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(72)	 MUTTI,	Stephane;	
	 CHEVE,	Michel;	
	 MALPART,	Joel	and	
	 LAVIGNE,	Michel
(54) МЕТОДА ЗА ДОБИВАЊЕ ПРОИЗВОД 

ОД ВИДОТ НА ТИАЗОЛО [3,4,5-DE] [4,1] 
БЕНЗОТИАЗЕПИН

(57)	 1.	 Постапка	 за	 добивање	 на	 2-имино-
9-трифлуорометил-4,5-дихидро-2H,7H-
тиазоло[3 ,4 ,5 -de ] [4 ,1 ]бензотиазепин	
6,6-диоксид	 метансулфонат,	 назначена	 со	
тоа,	што:

	 a)	 се	 врши	 заштита	 на	 4-трифлуоро–
метиланилин	во	присуство	на	ди-терц-бутил	
дикарбонат	 во	 монохлоробензен	 во	 услови	
на	рефлукс,	а	потоа

	 б)	 терц-бутил	 4-трифлуорометил–
фенилкарбамат	 кој	 беше	
изолиран	 во	 претходната	 етапа,	 се	
претворува	 во	 2-хидроксиметил-4-
трифлуорометилфенилкарбамат,	 без	 при	
тоа	да	се	изолира	интермедиерот	2-формил-
4-трифлуорометилфенилкарбамат,	а	потоа

	 в ) 2 - х и д р о к с им ет и л - 4 - т р ифл у о р о –
метилфенилкарбамат	кој	беше	изолиран	во	
претходната	етапа,	 директно	 се	 претворува	
во	 7-трифлуорометил-1,5-дихидро-
3H-[4,1]бензотиазепин-2-он	 во	 присуство	
на	 тиогликолна	 киселина	 и	 каталитичко	
количество	на	p-толуенсулфонска	киселина,	
а	потоа

	 г)	се	врши	редукција	на	7-трифлуорометил-
1,5-дихидро-3H-[4,1]бензотиазепин-2-он	 кој	
беше	 изолиран	 во	 претходната	 етапа,	 при	
што	 се	 добива	 7-трифлуорометил-1,2,3,5-
тетрахидро-[4,1]бензотиазепин,	а	потоа

	 д)	 7-трифлуорометил-1,2,3,5-тетрахидро-
[4,1]-бензотиазепин	 кој	 беше	 изолиран	
во	 претходната	 етапа,	 се	 претворува	 во	
2-имино-9-трифлуорометил-4,5-дихидро-
2H,7H-тиазоло[3,4,5-de][4,1]бензотиазепин	
хидробромид	во	присуство	на	бром,	калиум	
тиоцијанат	во	оцетна	киселина,	а	потоа

	 ѓ)	 наведениот	 2-имино-9-трифлуорометил-
4,5-дихидро-2H,7H-тиазоло[3,4,5-de][4,1]
бензотиазепин	 хидробромид	 се	 оксидира	
до	 2-имино-9-трифлуорометил-4,5-дихидро-
2H,7H-тиазоло[3,4,5-de][4,1]бензотиазепин	
6,6-диоксид	 и	 потоа,	 во	 присуство	 на	
метансулфонска	 киселина,	 се	 претворува	
во	 2-имино-9-трифлуорометил-4,5-дихидро-
2H,7H-тиазоло[3,4,5-de][4,1]бензотиазепин	
6,6-диоксид	метансулфонат.	

	 Има	уште	14	патентни	барања.
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903222

(51) C 07D 471/04,  (11) 903222
 A	61K	31/519,  (13) Т1
 A 61P 35/00 (22) 23/03/2009
(21) 2009/93 (45) 30/06/2010
(30)	 20050007032		01/07/2005		FR
(96)	 29/06/2006	EP06778710.1
(97) 18/02/2009 EP1902054
(73) Sanofi - Aventis
 174, Avenue de France, 75013 Paris, FR
(74) БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(72)	 CASELLAS,	Pierre;	
	 BOURRIE,	Bernard;	
	 PERREAUT,	Pierre;	
	 MUNEAUX,	Claude	and	
	 JEGHAM,	Samir
(54) ДЕРИВАТИ НА ПИРИДО[2,3-D]ПИРИ–

МИДИН, НИВНО ДОБИВАЊЕ И 
ТЕРАПЕВТСКА УПОТРЕБА

(57)	 1.	Соединение	претставено	со	формулата:
 

 назначено со тоа што	Ar2	и	R1	се	одделно:
	 2,6-дихлорофенил	и	терц-бутил;
	 или	2-бромо-6-хлорофенил	и	терц-бутил;
	 или	2,6-дихлорофенил	и	етил;
	 или	2,6-дибромофенил	и	терц-бутил;
	 или	2,6-дибромофенил	и	етил;
	 или	2,6-дихлорофенил	и	фенил;
	 или	3,5-диметоксифенил	и	терц-бутил;
	 или	фенил	и	терц-бутил;
	 или	2,6-диметилфенил	и	терц-бутил;
	 или	2,6-дифлуорофенил	и	терц-бутил;
	 или	2,6-дихлорофенил	и	изопропил.	
	 Има	уште	10	патентни	барања.
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Patenti 903258

(51) C 07D 211/04,  (11) 903258
 A	61K	31/415,	31/44,  (13) Т1
 31/445,	31/48,		 (22)	 24/03/2009
 A	61P	25/04,		 (45)	 30/06/2010
 C	07D	211/06,	235/24, 
 235/26,	401/04,	401/06, 
 403/04,	403/06,	413/04 
(21) 2009/96  
(30)	 20010284666P		18/04/2001		US;	
	 20010284667P		18/04/2001		US;	
	 20010284668P		18/04/2001		US	and
	 20010284669P		18/04/2001		US
(96)	 18/04/2002	EP05014117.5
(97) 04/03/2009 EP1598340
(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;	
	 Chen,	Zhengming;	
	 Victory,	Sam;	
	 Whitehead,	John	and	
	 Goehring,	Richard	R.
(54) ДЕРИВАТИ НА 1(1-4-ПИПЕРИДИНИЛ)-

1,3-ДИХИДРО-2Н-БЕНЗОКСАЗОЛ-2-ОН 
И ПОВРЗАНИ СОЕДИНЕНИЈА КАКО 
АНАЛОЗИ НА НОЦИЦЕПТИН И ЛИГАНДИ 
НА ORL1 ЗА ТРЕТИРАЊЕ БОЛКА

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

 назначено со тоа што
	 Z	 е	 одбрано	 од	 групата	 составена	 од	

врска,	 -NH-,	 -CH2O-,	 -CH2NH-,	 -CH2N(CH3)-,															
-NHCH2-,	 -CH2CONH-,	 -NHCH2CO-,	 -CH2CO-,	
-CH2COCH2-,	 -CH(CH3)-,	 -CH=,	 и	 -HC=CH-,	
каде	што	јаглеродните	и/или	азотните	атоми	
се	 несупституирани	 или	 супституирани	

со	 понизок	 алкил,	 халоген,	 хидрокси	 или	
алкокси	група;

	 R1	е	одбрано	од	групата	составена	од	водород,	
C3-12циклоалкил,	 C2-10алкенил,	 амино,	 C1-

10алкиламино,	 C3-12циклоалкиламино,	
бензил,	 C3-12циклоалкенил,	 моноцикличен,	
бицикличен	 или	 трицикличен	 арилен	 или	
хетероарилен	 прстен,	 хетеро-моноцикличен	
прстен,	хетеро-бицикличен	прстенест	систем,	
и	спиро	прстенест	систем	со	формулата	(V):

 

	 каде	што	 X1	 и	 X2	 се	 независно	 одбрани	 од	
групата	составена	од	NH,	O,	S	и	CH2;

	 каде	 што	 наведениот	 алкил,	 циклоалкил,	
алкенил,	 C1-10алкиламино,	 C3-

12циклоалкиламино,	или	бензил	е	евентуално	
супституиран	 со	 1-3	 супституенти	 одбрани	
од	групата	составена	од	халоген,	C1-10алкил,	
C1-10алкокси,	нитро,	трифлуорометил,	циано,	
фенил,	 бензил,	 бензилокси,	 наведениот	
фенил,	 бензил	 и	 бензилокси	 евентуално	 е	
супституиран	 со	 1-3	 супституенти	 одбрани	
од	групата	составена	од	халоген,	C1-10	алкил,	
C1-10	алкокси,	и	циано;

	 каде	што	наведениот		C3-12	циклоалкил,	C3-12 
циклоалкенил,	 моноцикличен,	 бицикличен	
или	 трицикличен	 арилен,	 хетероарилен	
прстен;	 хетеро-моноцикличен	 прстен,	
хетеро-бицикличен	 прстенест	 систем,	 и	
спиро	 прстенест	 систем	 со	 формулата	
(V)	 се	 евентуално	 супституирани	 со	 1-3	
супституенти	одбрани	од	групата	составена	
од	 халоген,	 C1-10алкил,	 C1-10алкокси,	 нитро,	
трифлуорометил,	фенил,	бензил,	фенилокси	
и	 бензилокси,	 каде	 што	 наведениот	
фенил,	 бензил,	 фенилокси	 и	 бензилокси	
се	 евентуално	 супституирани	 со	 1-3	
супституенти	одбрани	од	групата	составена	
од	халоген,	C1-10	алкил,	C1-10	алкокси,	и	циано;

	 но	не	соединение	со	следнава	формула
 



Glasnik 17/3  str. 1-87 juni 2010 Skopje

Patenti

36

903258

	 каде	што	Ar	 е	моноцикличен	арилен	 прстен	
евентуално	 супституиран	 со	 халоген,	 C1-5	
алкокси,	C1-5	алкил	и	циано	и	каде	што	R7 и	R8 
независно	се	водород,	C1-5	алкил	и	C1-5	алкокси	
или	 халоген;	 алтернативно,	 R7	 и	 R8	 можат	
да	 бидат	 земени	 заедно	 за	 да	 формираат	
евентуално	 супституиран	 5-	 до	 7-член	

карбоцикличен	 или	 хетероцикличен	 прстен,	
кој	прстен	може	да	е	заситен,	незаситен	или	
ароматски;

	 или	негова	фармацевтски	прифатлива	сол.	
	 Има	уште	18	патентни	барања.
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Patenti 903257

(51) C 09D 11/02,  (11) 903257
 B	41M	3/14 (13) Т1
(21)  2009/97 (22) 25/03/2009
  (45) 30/06/2010
(30)	 05111295.1		25/11/2005		EP
(96)	 25/11/2005	EP05111295.1
(97) 07/01/2009 EP1790701
(73) SICPA HOLDING S.A.
 Avenue de Florissant 41,  1008 Prilly, CH
(74)	 ПЕТОШЕВИЌ	ДОО	ДРУШТВО	ЗА
	 ОСТВАРУВАЊЕ	И	ЗАШТИТА	НА
	 ИНТЕЛЕКТУАЛНА	СОПСТВЕНОСТ	СКОПЈЕ	
	 п.факс:301,	ул.29	Ноември	17-2/3М,	
	 1000	Скопје
(72)	 DESPLAND,	Claude-Alain;	
	 Demartin	Maeder,	Marlyse;	
	 Muller,	Edgar	and	
	 Degott,	Pierre

(54) ИНТАГЛИО МАСТИЛО ШТО ВПИВА 
ИНФРАЦРВЕНИ ЗРАЦИ

(57)	 1.	 Мастило	 эа	 процеси	 на	 печатење	 со	
енгравиран	 челик	 кој	 содржи	 полимерен	
органски	 врэувач	 и	 материјал	 што	
апсорбира	 инфрацрвени	 эраци,	 при	 што	
именото	 мастило	 има	 пастовидна	 густина	
со	 вискоэност	 од	 40оC	 на	 најмалку	 3	 Pa·s,	
пожелно	е	најмалку	5	Pa.s,	карактеристично	
со	тоа	што	имениот	материјал	што	апсорбира	
инфрацрвени	эраци	содржи	соединение	како	
елемент	на	транэиција,	со	тоа	што	неговата	
апсорбција	на	инфрацрвени	эраци	се	должи	
на	електронското	транэитирање	во	рамките	
на	 d	 -	 школката	 на	 атомите	 и	 јоните	 на	
елементот	на	транэитирање.	

	 Има	уште	22	патентни	барања.
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903144

(51) C 07K 14/505 (11) 903212
  (13) Т1
(21) 2009/98 (22) 26/03/2009
  (45) 30/06/2010
(30)	 20030469993P		12/05/2003		US	and
	 20030470244P		12/05/2003		US
(96)	 12/05/2004	EP04760998.7
(97) 15/04/2009 EP1629007
(73) Affymax, Inc.
 4001 Miranda Avenue  Palo Alto, 
 CA 94303, US
(74)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(72)	 HOLMES,	Christopher,	P.;	
	 YIN,	Qun;	
	 LALONDE,	Guy;	
	 SCHATZ,	Peter;	
	 TUMELTY,	David;	
	 PALANI,	Balu	and	
	 ZEMEDE,	Germete,	H.
(54) НОВИ ПЕПТИДИ КОИШТО СЕ ВРЗУВААТ 

ЗА ЕРИТРОПОЕТИНСКИОТ РЕЦЕПТОР
(57)	 1.	 Соединение	 коешто	 се	 поврзува	 со	 и	

го	 активира	 еритропоетинскиот	 рецептор	
(ЕPO-R),	 кое	 што	 соединение	 содржи	
пептиден	димер	којшто	ја	има	формулата:

 
 

	 каде	што
	 (i)	во	секој	пептиден	мономер	од	пептидниот	

димер,	секоја	амино	киселина	е	претставена	
со	стандардна	скратеница	од	една	буква,	АcG	
e	N-ацетилглицин,	и	1-нал	е	1-нафтилаланин;	

	 (ii)	 секој	 пептиден	 мономер	 на	 пептидниот	
димер	 содржи	 интрамолекуларна	
дисулфидна	 врска	 помеѓу	 две	 цистеин	 (C)	
остатоци	од	секој	мономер

	 (iii)	 [„PEG”]	 содржи	 барем	 еден	 линеарна	
полиетилен	 гликол	 (PEG)	 половина,	 секоја	
PEG	 половина	 има	 молекуларна	 маса	 од	
околу	20,000	до	околу	40,	000	далтони.	

	 Има	уште	14	патентни	барања.
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Patenti 903213

(51) B 42D 15/10, 15/00 (11) 903213
  (13) Т1
(21) 2009/103 (22) 01/04/2009
  (45) 30/06/2010
(30)	 20030000242		24/09/2003		SI
(96) 17/08/2004	EP04775678.8
(97) 25/02/2009 EP1667849
(73) CETIS, graficne in dokumentacijske storitve,  

d.d.
 Copova Ulica 24, 3000 Celje, SI
(74)	 ТОНЕВСКИ		ДРАГАН,	АДВОКАТ	
	 бул.	„Кочо	Рацин”	бр.	14/4	-	13,	1000	Скопје
(72)	 SUSIN	Barbara
(54) ЛИЧЕН ДОКУМЕНТ ВО ФОРМА НА 

БРОШУРА
(57)	 1.	 Персонален	 документ	 направен	 како	

брошура,	направена	од	централно	и	по	име	
надолжно	со	централната	линија,	превиткана	
предна	страна	 (1)	 како	и	посакуван	број	 на	
листови	хартија	(2,3),	кои	се	свиткани	барем	
во	 суштина	 на	 ист	 начин	 и	 се	 поврзани	 на	
свитканиот	дел	 со	 средства	 за	 порабување	

(4),	 и	 барем	 една	 пресонализирана	 страна	
(20)	 е	 достапна	 на	 припаѓачкиот	 лист	 (2)	
на	 документот,	 кој	 треба	 да	 е	 ефективно	
осигуран	 од	 фалсификување	 или	
преправање,	карактеризиран во тоа што 
флексибилна	непробојна	трака	(6)	составена	
од	полипропилен	или	полиетилен	или	ПВЦ	е	
поставена	над	листот	хартија	(2)	во	делот	по	
должина	на	работ	(4)	и	неговата		граница,	и	
во	тоа	што	заштитниот	слој	(5),	кој	е	направен	
од	 поликарбонат	 и	 е	 уреден	 со	 соодветни	
податоци,	 кои	 треба	 да	 бидат	 осигурани	
од	 фалсификување	 или	 злоупотреба,	 е	
поставен	 над	 поголем	 дел	 од	 површината	
на	 листот	 хартија	 за	 припадност	 (2)	 	 и	 е	
прикачена	на	тоа	со	средства	од	еластичен	
дуропластичен	лепак	и	тоа	што	споменатата	
трака	(6)	е	делумно	преклопена	со	заштитен	
слој	(5),	со	тоа	што	внатрешниот	раб	(50)	на	
споменатиот	заштитен	слој	 (5),	 кој	е	свртен	
кон	 споменатиот	 раб	 (4),	 е	 поставен	 на	
траката	(6).	

	 Нема	други	патентни	барања.
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903244

(51) C 07D 205/08,  (11) 903244
 A	61K	31/397,  (13) Т1
 A	61P	3/06,  (22) 01/04/2009
 C 07C 235/74 (45) 30/06/2010
(21) 2009/105  
(30) 20031014610		01/04/2003		DE
(96)	 16/03/2004	EP07016889.3
(97) 25/02/2009 EP1862455
(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)	 JAEHNE,	Gerhard,	Dr.;	
	 FRICK,	Wendelin,	Dr.;	
	 LINDENSCHMIDT,	Andreas,	Dr.;	
	 FLOHR,	Stefanie,	Dr.;	
	 HEUER,	Hubert,	dr.;	

	 SCHAEFER,	Hans-Ludwig;	
	 KRAMER,	Werner,	Prof.Dr.;	
	 GALIA,	Eric,	Dr.	and	
	 GLOMBIK,	Heiner,	Dr.
(54) 11 - ( (4R ,6R) -4 ,5 ,6 -ТРИХИДРОКСИ-3 -

( R ) - Х И Д Р О К С И - 2 - ( S ) - Х И Д Р О К С И -
ХЕКСИЛКАРБАМОИЛ)-УНДЕКАНСКА 
КИСЕЛИНА

(57)	 1.	Интермедиерно	соединение	со	формулата	
(I):	

 

	 Нема	други	патентни	барања.
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(51) A 61K 9/48, 31/473, 9/66 (11) 903233
  (13) Т1
(21) 2009/113 (22) 09/04/2009
  (45) 30/06/2010
(30)	 854342P		24/10/2006		US
(96)	 19/10/2007	EP07819163.2
(97) 08/04/2009 EP1940366
(73) Helsinn Healthcare S.A.
 P.O.Box 357, 6915 Pambio-Noranco, CH
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(72) CALDERARI,	Giorgio;	
	 BONADEO,	Daniele;	
	 BRAGLIA,	Enrico	and	
	 BRAGLIA,	Riccardo
(54) МЕКИ КАПСУЛИ КОИ СОДРЖАТ 

ПАЛОНОСЕТРОН ХИДРОХЛОРИД 
СО ПОДОБРЕНА СТАБИЛНОСТ И 
БИОРАСПОЛОЖИВОСТ

(57)	 1.	 Мека	 желатинска	 капсула	 за	 орална	
апликација,	назначена	со	тоа,	што	содржи:

	 a)	надворешна	обвивка	од	мек	желатин,	чија	
што	пропустливост	на	кислород	е	помала	од	
околу	1,0	x	10-3	ml.cm/(cm2.24	hr.atm);	и

	 б)	 внатрешно	 полнење	 од	 состав	 на	
липофилна	течност	кој	содржи:

	 i)	повеќе	од	околу	50	теж.%	една	или	повеќе	
липофилни	компоненти;

	 ii)	од	околу	1	до	околу	20	теж.%	вода	помешани	
или	хомогенизирани	во	наведената	една	или	
повеќе	липофилни	компоненти;

	 iii)	од	околу	0,05	до	околу	2,0	mg	палоносетрон	
хидрохлорид,	растворен	или	дисперзиран	во	
водата;	и

	 iv)	површински	активно	средство,
	 при	 што	 наведената	 капсула	 покажува	

фармакокинетички	 својства	 при	
орална	 апликација	 на	 гладно,	 кои	 се	
биоеквивалентни	 на	 формулација	 која	 има	
повеќе	од	95%	апсолутна	биорасположивост,	
при	што	биорасположивоста	се	воспоставува	
со	90%	интервал	на	доверба	за	AUC,	којшто	
се	движи	од	80%	до	125%.	

	 Има	уште	26	патентни	барања.
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903208

(51) C 07D 487/04,  (11) 903208
 207/34,	519/00,  (13) Т1
 C	07F	7/18 (22) 14/04/2009
(21) 2009/119 (45) 30/06/2010
(30)	 19990335090		08/04/1999		NZ	and	
 19990336168  08/06/1999  NZ
(96)	 07/04/2000	EP00917509.2
(97) 11/03/2009 EP1165564
(73) ALBERT EINSTEIN COLLEGE OF MEDICINE
 OF YESHIVA UNIVERSITY and 
 INDUSTRIAL RESEARCH LIMITED
 1300 Morris Park Avenue, Bronx, 
 New York 10461, US and 
 Gracefield Research Centre 69 Gracefield 

Road Lower Hutt, NZ
(74)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(72)	 FURNEAUX,	Richard,	Hubert;	
	 TYLER,	Peter,	Charles	and	
	 SCHRAMM,	Vern,	L
(54) ПОСТАПКА ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ 

ИНХИБИТОРИ НА НУКЛЕОТИДЕН 
МЕТАБОЛИЗАМ

(57)	 1.	Постапка	за	подготвување	на	соединение	
со	формулата

 

	 кадешто	 B	 e	 избрано	 од	 OH,	 NH2,	 NHR,	 H	
или	халоген;	D	е	избрано	од	OH,	NH2,	NHR,	
H	халоген	или	SCH3;	R	e	алкил,	аралкил	или	
арил	 групи	 опционално	 супституирани	 со	
еден	или	повеќе	халогени	супституенти;	и	Z	
e	избран	од	ОH,	водород,	халоген,	хидрокси,	
SQ	 или	 OQ,	 Q	 e	 алкил,	 аралкил	 или	 арил	
групи	 опционално	 супституирани	 со	 еден	
или	 повеќе	 халоген	 супституенти;	 или	
негови	таутомери;	или	негова	фармацевтска	
прифатлива	сол	или	негов	естер;	

	 каде	 што	 постапката	 ги	 содржи	 следните	
чекори:

	 (а)	реакција	на	соединение	со	формулата	(II)	

 

	 каде	што,	Z’	e	водороден	или	халоген	атом,	група	
со	формула	SQ	или	OQ	или	триалкилизилокси	
група,	 алкилдиарилизилокси	 група	 или	
триарилметокси	група	којашто	е	опционално	
супституирана	 со	 една	 или	 повеќе	 метокси	
супституенти	 и	 и	 Q	 e	 алкил,	 аралкил	 или	
арил	 групи	 опционално	 супституирани	 со	
еден	 или	 повеќе	 халогени	 супституенти,	
секвенцијално	 со	 халогенирачки	 агенси	 и	
стерично	 поврзана	 база	 за	 да	 се	 формира	
имин;	

	 (б)	 кондензација	 на	 така	 подготвениот	
иминот	 со	 анјон	 добиен	 со	 абстракција	 на	
бромниот	или	јодниот	атом	од	соединението	
со	формула	(XIX):

 

	 каде	што	R5	 e	 бромен	или	 јоден	 атом,	R6 e 
алкоксиметил,	 арилметил	 или	 силил	 група,	
B’	e	избран	од	H,	OR7	и	N(R8)2,	каде	што	R7 e 
алкил	или	арилметил	група	и	R8	e	арилметил	
група	или	две	R8	групи	заедно	формираат	од	
2,4-хексадиен-2,5-ил	групи	и	D’	e	избран	од	H,	
OR7	и	N(R8)2,	каде	што	R7	e	алкил	група	и	R8 

e	алкилметил	група	или	две	R8	групи	коишто	
заедно	 формираат	 2,4-хексадиен-2,5-ил-
група,	за	да	се	произведе	1-C-(пироло[3,2-d]
пиримидин-7-ил)-1,4-дидеокси-1,4-имино-
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2,3-О-изопропилиден-D-рибитол	 дериват	 со	
формула	(XX):

	 каде	 што	 R9	 e	 водороден	 атом,	 Z’	 e	
дефиниран	 погоре	 за	 соединенијата	 со	
формула	 (II)	 и	 R6,	 B’	 и	 D’	 се	 дефинирани	
погоре	за	соединенијата	со	формула	(XIX);

	 (в)	опционално,	претворање	на	соединението	
со	 формула	 (XX)	 во	 соединение	 со	
формула	 (XX)	 каде	 што	 Z’,	 R6,	 B’	 и	 D’	 се	

како	 што	 е	 дефинирано	 погоре	 но	 R9 e 
алкоксикарбонил	 или	 аралкоксикарбонил	
или	опционално	кадешто	Z’	во	соединението	
со	 формула	 (XX)	 e	 триалкилсилилокси	
група,	 алкилдиарилсилилокси	 група	 или	
триарилметокси	група	којашто	е	опционално	
супституирана	 со	 еден	 или	 повеќе	 метокси	
супституенти.	 Претварајќи	 го	 соединението	
со	формула	(XX)	во	соединение	со	формула	
(XX)	 кадешто	R6,	R9,	B’	 и	D	се	дефинирани	
погоре	но	Z’	e	ОH;	и	

	 (г)	N-	 и	O-отстранувањето	од	 соединението	
со	формула	(XX)	подготвени	во	чекор	(б)	или	
(в)	 со	 кисела-	 или	 алкално-	 катализирана	
хидролиза	или	алкохолиза	или	 каталитичка	
хидрогенолиза	како	што	е	потребно	за	О-	и	
N-заштитните	 групи	 во	 употреба	 за	 да	 се	
добие	соединение	со	формула	(I)	како	што	е	
дефинирано	погоре.	

	 Има	уште	31	патентни	барања.
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903256

(51) A 61K 39/395,  (11) 903256
 C	07K	16/28 (13) Т1
(21) 2009/126 (22) 24/04/2009
  (45) 30/06/2010
(30)	 20030461481P		09/04/2003		US
(96)	 06/04/2004	EP04759142.5
(97) 18/03/2009 EP1613350
(73)  Genentech, Inc.
 1DNA Way, South San Francisco, 
 CA 94080-4990, US
(74)	 МАРГАРИТА		ПЕКЕВСКА,		адвокат	
	 ул.	„Народен	Фронт”	21/4-5	1000	Скопје
(72)	 BENYUNES,	Mark
(54) ТЕРАПИЈА НА АВТОИМУНО ЗАБОЛУВАЊЕ 

КАЈ ПАЦИЕНТ СО ИНАДЕКВАТНА 
РЕАКЦИЈА НА TNF-ALPHA ИНХИБИТОР

(57)	 1.	 Употреба	 	 на	 антитело	 	 кое	 се	 	 врзува	
за	СD20	 	и	 	кое	во	текот	на	врзувањето	 	за			
СD20		уништува			или			исцрпува			В			ќелии			
во			цицач			во	производство	на	медикамент	
за	 третирање	 реуматоиден	 артритис	 преку	
администрација	 на	 2	 дози	 на	 антитело	 на	
1000mg	 на	 цицач	 кој	 искусил	 инадекватна			
реакција			на			ТNF			а-инхибитор,			кадешто			
првата		доза			е	администрирана	на	денот	1	
на	третманот	и	втората	доза	на	денот	15.	

	 Има	уште	15	патентни	барања.
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(51) C 07H 17/08,  (11) 903259
 A	61K	31/7048,  (13) Т1
 A 61P 31/04 (22) 24/04/2009
(21) 2009/128 (45) 30/06/2010
(30)	 20050002664		09/02/2005		EP	and	
 20050011419  26/05/2005  EP
(96)	 08/02/2006	EP06701650.1
(97) 01/04/2009 EP1846430
(73) Basilea Pharmaceuticals AG
 Grenzacherstrasse 487, 4005 Basel, CH
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(72)	 KELLENBERGER,	Johannes,	Laurenz;
	 SHAPIRO,	Stuart,	Robert;	
	 MATHEWS,	Salima;	
	 GUERRY,	Philippe	and	
	 BARBIER,	Pierre,	Jacques,	Noel
(54) НОВИ МАКРОЛИДИ
(57)	 1.	 Антибиотско	 макролидно	 соединение	 со	

општата	формула	(I):
  

	 каде	што:
	 R1	е	остаток	-Y-X-Q;
	 Y	е	S,	SO	или	SO2;
	 X	е	врска	или	праволиниска	група	со	најмногу	

9	атоми	одбрани	од	C,	N,	O	и/или	S,	од	кои	
најмногу	2	атоми	може	да	бидат	N,	еден	атом	
може	да	биде	O	или	S,	еден	јаглероден	атом	
може	да	биде	присутен	како	CO	група,	еден	
сулфурен	атом	може	да	биде	присутен	како	
SO2	 група	 и	 два	 соседни	C	 атоми	може	 да	
бидат	присутни	како	-CH=CH-	или	-C≡C-;

	 Q	е	водород,	алкил,	или	група	со	формулата:
 

	 каде	што:
 

	 е	 прстен	 на	фенил	 или	 x-член	 заситен	 или	
незаситен	 хетероциклоолифатски	 или	
хетероароматски	прстен	кој	може	да	содржи	
од	2	до	(x-1)	јаглеродни	атоми,	при	што	x	е	5	
или	6,	како	и	од	1	до	3	хетероатоми	одбрани	
од	 групата	која	се	состои	од	азот,	 кислород	
и	сулфур,	R2	и	R3	се	независно	одбрани	од	
групата	 која	 се	 состои	 од	 водород,	 алкил,	
C1-C4алкокси,	 C3-C7циклоалкилокси,	 C3-
C7циклоалкил-C1-C4алкокси,	халоген,	алкилни	
групи	 супституирани	 со	 халоген,	 цијано,	
нитро,	 амино,	 алкиламино,	 диалкиламино,	
алкилтио,	 меркапто,	 хидрокси,	 карбамоил,	
карбоксилна	 група,	 оксо	 група;	 или	 арил	
или	 хетероциклил,	 кои	 може	 да	 бидат	
несупституирани	или	супституирани	со	еден	
или	повеќе	од	горенаведените	супституенти	
кои	се	различни	од	арил	или	хетероциклил,	
или	 кога	 и	 двата	 супституенти	 R2	 и	 R3	 се	
поставени	 на	 соседни	 јаглеродни	 атоми	 на	
прстенот:

 

	 овие	два	супституенти,	заедно	со	наведените	
соседни	јаглеродни	атоми	може	да	формираат	
5-	 до	 6-член	 ароматски	 или	 x-член	 заситен	
или	 незаситен	 хетероциклоалифатски	 или	
хетероароматски	прстен	кој	може	да	содржи	
од	2	до	(x-1)	јаглеродни	атоми,	при	што	x	е	5	
или	6,	како	и	од	1	до	3	хетероатоми	одбрани	
од	 групата	која	се	состои	од	азот,	 кислород	
и	 сулфур,	 каде	што	Q	може	да	 има	 вкупно	
еден	до	четири	супституенти	од	видот	 како	
што	е	наведено	за	R2	и	R3;	и

	 *	означува	хирален	центар	којшто	е	во	вид	на	
(R)	или	(S);

	 и	 негови	 фармацевтски	 прифатливи	
киселински	 адитивни	 соли	 или	 естри	 кои	
може	да	се	разделуваат	ин	виво.	

	 Има	уште	22	патентни	барања.
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903260

(51) C 12N 15/30,  (11) 903260
 A	61K	31/70,	38/16,  (13) Т1
 39/395,  (22) 04/05/2009
 A	61P	33/02,  (45) 30/06/2010
 C	07K	14/44,	16/20, 
 C 12N 15/62 
(21) 2009/136  
(30)	 19982256124		23/12/1998		CA	and
	 19980113825P		23/12/1998		US
(96) 23/12/1999 EP05109393.8
(97) 22/04/2009 EP1624063
(73) Laboratorios LETI, S.L.
 C/. del Sol 5, Poligono Industrial Norte, 

28760 Tres Cantos Madrid, ES
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје

(72)	 Bedate	Alonso,	Carlos
(54) ХИМЕРИСКИ ГЕН КОЈ ГИ ШИФРИРА 

АНТИГЕНСКИТЕ ДЕТЕРМИНАНТИ НА 
ЧЕТИРИ ПРОТЕИНИ НА L.INFANTUM

(57)	 1.	 Фармацевтски	 состав	 за	 спречување	
и	 третирање	 на	 лешманијаза	 кај	 човек	 и	
животни,	назначен со тоа што	содржи:

	 a)	 протеин	 Q	 којшто	 ја	 содржи	
аминокиселинската	 секвенца	 прикажана	
во	 SEQ	 ID	 NO:1,	 или	 кој	 има	 најмалку	
90%	 аминокиселинска	 идентичност	 со	
аминокиселинската	 секвенца	 SEQ	 ID	 NO:1	
и	кој	генерира	имунолошка	реакција	против	
лешманијаза,	во	комбинација	со:

	 б)	 протеинот	 LiHsp70	 -	 целосен	 или	
фрагментиран.	

	 Има	уште	9	патентни	барања.
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(51) A 61K 9/16, 31/485, 9/70 (11) 903223
  (13) Т1
(21) 2009/143 (22) 11/05/2009
  (45) 30/06/2010
(30)	 20040457196P		23/02/2004		US
(96)	 15/02/2005	EP05713575.8
(97) 25/03/2009 EP1718258
(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)	 SHEVCHUK,	Ihor;	
	 TAVARES,	Lino;	
	 REIDENBERG,	Bruce;	
	 LONG,	Kevin;	
	 MASKIEWICZ,	Richard	and	
	 SHAMEEM,	Mohammed

(54) УРЕД ЗА ТРАНСДЕРМАЛНА ИСПОРАКА 
НА ОПИОИД ОТПОРЕН НА ЗЛОУПОТРЕБА

(57)	 1.	 Уред	 за	 трансдермална	 испорака	 кој	
содржи:

	 слој	со	лек	кој	содржи	ефективно	количество	
на	 опиоиден	 агонист	 и	 мноштво	 на	
микросфери	 разместени	 во	 слојот	 со	 лек,	
микросферите	содржат	опиоиден	антагонист	
и	 каде	 што	 микросферите	 се	 со	 средна	
големина	на	дијаметар	од	1	до	300	мm.	

	 Има	уште	22	патентни	барања.



Glasnik 17/3  str. 1-87 juni 2010 Skopje

Patenti

48

903224

(51) C 07C 235/78,  (11) 903224
 A	61K	31/16,	31/18,  (13) Т1
 A	61P	29/00,  (22) 11/05/2009
 C	07C	231/16,	233/11,  (45) 30/06/2010
 311/51,	
 C	07D	213/74,	213/75, 
 263/32,	277/30, 
 307/46,	307/80 
(21) 2009/144  
	(96)	 13/12/2005	EP05817430.1
(97) 25/02/2009 EP1856031
(73) DOMPE’  pha.r.ma S.p.A.
 Via Campo di Pile,   67100 L’Aquila, IT
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(72)	 ALLEGRETTI,	Marcello;	
	 BERTINI,	Riccardo;	
	 COLOTTA,	Francesco;	
	 BIZZARRI,	Cinzia;	
	 BECCARI,	Andrea;	
	 MORICONI,	Alessio	and	
	 ARAMINI,	Andrea
(54) ДЕРИВАТИ НА 2-АРИЛПРОПИОНСКА 

КИСЕЛИНА И ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ 
КОИ ГИ СОДРЖАТ ИСТИТЕ

(57)	 1.	 (R)-2-арил-пропионамиди	 со	 формулата	
(I):

 

 назначени со тоа што
	 Ar	е	фенил	група	супституирана	во	3	(мета)	

положба	од	група	R1	одбрана	од:
	 линеарен	или	разгранет	C1-C8-алканоил,	C1-C6-

циклоалканоил,	хетероарил-карбонил,	C1-C6-
алкиламинокарбонил,	 ариламинокарбонил,	
C1-C6-алкиламино,	 C1-C6-ациламино,	
ариламино,	 бензоиламино,	 арилокси,	
хетероарил,	 C1-C6-алкоксикарбонил,	 C1-C6-
арилоксикарбонил,	 C1-C8-алкансулфонил,	
или	

	 кога	R1	е	амино	група	како	што	е	дефинирано	
горе,	 R1	 формира	 5-7	 член	 прстен	 со	
дополнителен	супституент	во	4	положба;	R	е	
одбрано	од:

	 -	 H,	 OH,	 C1-C5-алкил,	 C3-C6-циклоалкил,	 C2-
C5-алкенил,	C1-C5-алкокси;

	 -	 хетероарил	 група	 одбрана	 од	 пиридин,	
пиримидин,	 пирол,	 тиофен,	 фуран,	 индол,	
тиазол,	оксазол;

	 -	α	или	β	карбоксиалкил	остаток	кој	се	состои	
од	праволиниски	или	разгранет	C1-C6-алкил,	
C3-C6-циклоалкил,	 C2-C6-алкенил,	 C1-C6-
фенилалкил,	 евентуално	 супституиран	 со	
дополнителна	карбокси	(COOH)	група;

	 -	 остаток	 со	 формулата	 SO2Rd	 каде	 што	
Rd	 е	 C1-C6-алкил,	 C3-C6-циклоалкил,	 C2-C6-
алкенил,	арил,	хетероарил;

	 под	 услов	 да	 соединенијата	 со	 општата	
формула	(I)	не	се:

	 (R ) -2 - (3 -феноксифенил) -пропаноил-
фенилглицин;

	 (R)-2-(3-феноксифенил)-пропаноил-глицин;
	 R(-)-2-[(3’-ацетил)фенил]-N-(4”-пиримидил)

пропионамид.	
	 Има	уште	6	патентни	барања.
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(51) C 07D 205/04,  (11) 903225
 A	61K	31/396 (13) Т1
(21)  (22) 11/05/2009
  (45) 30/06/2010
(30) 20020001661  31/05/2002  SE
(96)	 27/05/2003	EP03728206.8
(97) 18/03/2009 EP1513806
(73) AstraZeneca AB
 151 85 Sodertalje , SE
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(72) INGHARDT,	Tord;		
	 LUNDBLAD,	Anita;	
	 BOHLIN,	Martin;	
	 AHLQVIST,	Matti	and	
	 SIGDRIDSSON,	Carl-Gustaf
(54) СОЛИ НА СУЛФОНСКА КИСЕЛИНА ОД 

ДЕРИВАТИ НА БАДЕМОВА КИСЕЛИНА

(57)	 1.	Фармацевтски	 прифатлива	адитивна	 сол	
на	сулфонска	киселина	ива	сол	или	солват:

  

 назначено со тоа што
	 R1	 претставува	 C1-2	 алкил	 супституиран	 од	

еден	или	повеќе	супституенти;
	 R2	претставува	C1-2	алкил;	и
	 n	претставува	0,	1	или	2.	
	 Има	уште	17	патентни	барања.
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903226

(51) B 65D 1/02,  (11) 903226
 B 29C 49/00 (13) Т1
(21) 2009/146 (22) 11/05/2009
  (45) 30/06/2010
(30)	 20030363595		20/11/2003		PL
(96)	 19/11/2004	EP04800232.3
(97) 18/02/2009 EP1687209
(73) Invento Spolka Z.O.O.
 Ul.Wilcza 50/52 lok.706, 00679 Warszawa, PL
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(72)	 MILKOWSKI,	Bogumil;	
	 LEWANDOWSKI,	Dariusz	and	
	 TOBOROWICZ,	Andrzej

(54) МАКЕТА НА ПЛАСТИЧЕН КОНТЕЈНЕР 
НАМЕНЕТА ЗА ПАКУВАЊЕ НА 
ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ

(57)	 1.	Макета	на	пластичен	 контејнер	наменета	
за	пакување	на	прехранбени	производи,	која	
содржи	тело	на	контејнерот	(4)	со	конвексно	
полукружно	 дно	 (6),	 кое	 има	 конусен	 облик	
којшто	 се	 отвора	 нагоре	 и	 завршува	 со	
цилиндрично	 грло	 (2)	 кое	 е	 опшиено	 со	
прирабница	 (3)	 која	 завршува	 во	 работ	
(5),	 назначена со тоа што	 дебелината	
(g1)	 на	 прирабницата	 (3)	 која	 го	 опшива	
цилиндричното	грло	(2)	е	помала	од	0,3	mm.	

	 Има	уште	2	патентни	барања.
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(51) C 07C 205/38,  (11) 903227
 A	61K	31/192,  (13) Т1
 A	61P	11/06,  (22) 12/05/2009
 C	07C	255/54,	311/08, (45)  30/06/2010 
 311/29,	317/22,	317/36, 
 323/60,	323/65,	323/67, 
 C	07D	213/70,	215/20, 
 215/36,	239/34 
(21) 2009/148  
(30)	 20040012448		04/06/2004		GB	and
 20030002281  21/08/2003  SE
(96)	 18/08/2004	EP04768111.9
(97) 01/04/2009 EP1660431
(73) AstraZeneca AB
 151 85 Sodertalje , SE
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(72)	 BONNERT,	Roger	Victor;	
	 PATEL,	Anil	and	THOM,	Stephen
(54) ДЕРИВАТИ НА ФЕНОКСИОЦЕТНА 

КИСЕЛИНА
(57)	 1.	Употреба	на	соединение	со	формулата	(I)	

или	 негова	 фармацевтски	 прифатлива	 сол	
или	солват	во	производството	на	медикамент	
за	третирање	респираторни	заболувања:

 

	 во	кое:
	 W	e	O,	S(O)n	(каде	што	n	e	0,	1	или	2),	NR15,	

CR1OR2	или	CR1R2;
	 X	е	халоген,	циано	или	C1-2алкил	евентуално	

супституиран	 со	 еден	 или	 повеќе	 халоген	
атоми;

	 Y	 e	 водород,	 халоген,	 CN,	 нитро,	 SO2R3,	
OR4,	SR4,	SOR3,	SO2NR4R5,	CONR4R5,	NR4R5,	
NR6SO2R3,	 NR6CO2R6,	 NR6COR3,	 C2-C6 
алкенил,	 C2-C6	 алкинил,	 C3-C7	 циклоалкил	
или	 C1-6	 алкил,	 подоцнежните	 четири	 групи	
се	 евентуално	 супституирани	 од	 еден	 или	
повеќе	 супституенти	 независно	 одбрани	 од	
халоген,	OR6	и	NR6R7,	S(O)nR6	каде	што	n	e	0,	
1	или	2;

	 Z	 е	 арил	 или	 хетероарил,	 евентуално	
супституиран	 од	 еден	 или	 повеќе	
супституенти	независно	одбрани	од	водород,	
халоген,	 CN,	OH,	 SH,	 нитро,	 CO2R6,	 SO2R9,	
OR9,	 SR9,	 SOR9,	 SO2NR10R11,	 CONR10R11,	
NR10R11,	 NHSO2R9,	 NR9SO2R9,	 NR6CO2R6,	
NHCOR9,	NR9COR9,	арил,	хетероарил,	C2-C6 
алкенил,	 C2-C6	 алкинил,	 C3-C7	 циклоалкил	
или	 C1-6	 алкил,	 подоцнежните	 четири	 групи	
се	 евентуално	 супституирани	 од	 еден	 или	
повеќе	 супституенти	 независно	 одбрани	
од	 халоген,	 C3-C7	 циклоалкил,	 OR6,	 NR6R7,	
S(O)nR6	(каде	што	n	e	0,	1	или	2),	CONR6R7,	
NR6COR7,	SO2NR6R7	и	NR6SO2R7;

	 R1	 и	 R2	 независно	 претставува	 водороден	
атом,	 халоген,	 C2-C6	 алкенил,	 C2-C6 
алкинил,	 C3-C7	 циклоалкил	 или	 C1-6	 алкил,	
подоцнежните	 четири	 групи	 се	 евентуално	
супституирани	 од	 еден	 или	 повеќе	
супституенти	независно	одбрани	од	халоген,	
C3-C7	циклоалкил,	NR6R7,	OR6,	S(O)nR6	(каде	
што	n	e	0,	1	или	2);

	 или
	 R1	 и	 R2	 заедно	 можат	 да	 формираат	 3-8	

член	прстен	кој	евентуално	содржи	еден	или	
повеќе	атоми	одбрани	од	O,	S,	NR6	и	самото	
евентуално	 супституирани	 од	 еден	 или	
повеќе	C1-C3	алкил	или	халоген;

	 R3	 претставува	 C3-C7	 циклоалкил	 или	 C1-6 
алкил	 при	 што	 било	 кое	 од	 двете	 може	
евентуално	да	е	супституиранo	од	еден	или	
повеќе	 супституенти	 независно	 одбрани	 од	
халоген,	 C3-C7	 циклоалкил,	 OR6	 и	 NR6R7,	
S(O)nR6	(каде	што	n	=	0,	1	или	2),	CONR6R7,	
NR6COR7,	SO2NR6R7	и	NR6SO2R7;

	 R4	и	R5	независно	претставуваат	водород,	C3-
C7	 циклоалкил	или	C1-6	 алкил,	 подоцежните	
две	 групи	 се	 евентуално	 супституирани	 од	
еден	 или	 повеќе	 супституенти	 независно	
одбрани	од	халоген,	C3-C7	 циклоалкил,	OR6 
и	NR6R7,	S(O)nR6	 (каде	што	n	=	0,	 1	или	2),	
CONR6R7,	NR6COR7,	SO2NR6R7	и	NR6SO2R7;

	 или
	 R4	 и	 R5	 заедно	 со	 азотниот	 атом	 на	 кој	

се	 прикачени	 можат	 да	 формираат	 3-8	
член	 заситен	 хетероцикличен	 прстен	 кој	
евентуално	 содржи	 еден	 или	 повеќе	 атоми	
одбрани	од	O,	S(O)n,	(каде	што	n	=	0,	1	или	
2),	NR8,	и	самото	евентуално	супституиранo	
од	халоген	или	C1-C3	алкил;

	 R6	 и	 R7	 независно	 претставуваат	 водород	
или	C1-6	алкил;

	 R8	 e	 водород,	 C1-4	 алкил,	 -COC1-4	 алкил,	
CO2C1-4	 алкил,	 SO2R6	 или	 CONR6C1-4	
алкил;
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	 R9	 претставува	 арил,	 хетероарил,	 C3-C7	
циклоалкил	или	C1-6	алкил,	подоцежните	две	
групи	може	евентуално	да	се	супституирани	
од	еден	или	повеќе	супституенти	независно	
одбрани	од	халоген,	C3-C7	циклоалкил,	арил,	
хетероарил,	OR6	и	NR6R7,	S(O)nR6	(каде	што	
n	=	0,	1	или	2),	CONR6R7,	NR6COR7,	SO2NR6R7 
и	NR6SO2R7;

	 R10	и	R11	независно	претставуваат	арил	или	
хетероарил,	 водород,	 C3-C7	 циклоалкил	
или	 C1-6	 алкил,	 подоцежните	 две	 групи	 се	
евентуално	 супституирани	 од	 еден	 или	
повеќе	 супституенти	 независно	 одбрани	 од	
халоген,	C3-C7	циклоалкил,	арил,	хетероарил,	
OR6	и	NR6R7,	S(O)nR6	(каде	што	n	=	0,	1	или	2),	
CONR6R7,	NR6COR7,	SO2NR6R7	и	NR6SO2R7;

	 или
	 R10	 и	 R11	 заедно	 со	 азотниот	 атом	 на	 кој	

се	 прикачени	 можат	 да	 формираат	 3-8	
член	 заситен	 хетероцикличен	 прстен	 кој	
евентуално	 содржи	 еден	 или	 повеќе	 атоми	
одбрани	од	O,	S(O)n,	 (каде	што	n	=	0,	1	или	
2),	NR8,	и	самото	евентуално	супституирани	
од	халоген	или	C1-C3	алкил;

	 R12	 претставува	 водороден	 атом	 или	 C1-

6алкил	 кој	 може	 да	 е	 супституиран	 од	 еден	
или	повеќе	халоген	атоми,	и

	 R15	претставува	водороден	атом,	C1-C6	алкил,	
SO2R6	или	COR6.	

	 Има	уште	20	патентни	барања.
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Patenti 903179

(51) C 07C 323/52,  (11) 903228
 A	61K	31/16,  (13) Т1
 C	07C	271/56,	275/34,  (22) 13/05/2009
 323/61 (45) 30/06/2010
(21) 2009/150  
(30)	 20020420026P		21/10/2002		US	and
	 20030495788P		15/08/2003		US
(96)	 17/10/2003	EP03773302.9
(97) 06/05/2009 EP1554240
(73) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.
 Turnhoutseweg 30 / 2340 Beerse, BE
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(72)	 CHEN,	Xiaoli;	
	 DEMAREST,	Keith,	T.;	
	 LEE,	Jung;	
	 MATTHEWS,	Jay,	M.	and	
	 RYBCZYNSKI,	Philip
(54) СУПСТИТУИРАНИ ТЕТРАЛИНИ И ИНДАНИ 

И НИВНА УПОТРЕБА
(57)	 1.	Соединение	со	формулата	I

  

	 или	 негова	фармацевтски	 прифатлива	 сол,	
C1-6	естер	 или	 C1-6	 амид,	 назначено	 со	 тоа.	
што

	 секое	од	R1	 и	R2	 е	независно	H,	C1-6	алкил,	
(CH2)mNRaRb,	 (CH2)mOR8,	 (CH2)mNH(CO)R8,	
или		(CH2)mCO2R8,	каде	што	секое	од	Ra,	Rb,	и	
R8	се	незвисно	H	или	C1-6	алкил,	или	R1	и	R2 
земени	заедно	со	јаглеродниот	атом	на	кој	се	
прикачени	се	C3-7	алкил,

	 m	е	помеѓу	1	и	6,
	 n	e	1	или	2;
	 X	e	O	или	S;	 при	што	X	е	 на	5-та	или	6-та	

положба	кога	n	e	1;	и	при	што	X	е	на	6-та	или	
7-та	положба	кога	n	e	2;

	 R3	 e	 H,	 фенил,	 C1-3	 алкокси,	 C1-3	 алкилтио,	
хало,	 циано,	 C1-6	 алкил,	 нитро,	 NR9R10,	
NHCOR10,	 CONHR10;	 и	COOR10;	 и	R3	 e	 орто	
или	мета	на	X;

	 R4	 e	 H	 или	 -(C1-5	 алкилен)R15,	 каде	што	R15 
e	 H,	 C1-7	 алкил,	 [ди(C1-2	 алкил)амино](C1-6 
алкилен),	 (C1-3	 алкоксиацил)	 (C1-6	 алкилен),	

C1-6	алкокси,	C3-7	алкенил,	или	C3-8	алкинил,	
каде	 што	 R4	 нема	 повеќе	 од	 9	 јаглеродни	
атоми;	 R4	 исто	 така	 може	 да	 биде	 -(C1-5 
алкилен)R15,	каде	што	R15 e C3-6	циклоалкил,	
фенил,	 фенил-О-,	 фенил-S-,	 или	 5-6	 член	
хетероциклил	 со	 помеѓу	 1	 и	 2	 хетероатоми	
одбрани	помеѓу	N,	O,	и	S;

	 Y	e	NH,	NH-CH2,	и	О;
	 секое	од	R5	и	R7	е	независно	одбрано	од	H,	C1-6 

алкил,	 хало,	 циано,	 нитро,	 COR11,	 COOR11,	
C1-4	алкокси,	C1-4	алкилтио,		хидрокси,	фенил,	
NR11R12,	и	5-6	член	хетероциклил	со	помеѓу	1	
и	2	хетероатоми	одбрани	помеѓу	N,	O,	и	S;

	 R6	 е	 одбрано	 од	 C1-6	 алкил,	 хало,	 циано,	
нитро,	 COR13,	 COOR13,	 C1-4	 алкокси,	 C1-4 
алкилтио,	 	 хидрокси,	 фенил,	 NR13R14,	 и	
5-6	 член	 хетероциклил	 со	 помеѓу	 1	 и	 2	
хетероатоми	одбрани	помеѓу	N,	O,	и	S;

	 како	 дополнение,	 или	 R5	 и	 R6	 или	 R6	 и	 R7 
можат	 да	 бидат	 земени	 заедно	 да	 бидат	
двовалентна	 средина,	 заситена	 или	
незаситена,	 одбрана	 од	 -(CH2)3-,	 -(CH2)4-,	 и	
(CH1-2)pN(CH1-2)q,

	 p	e	0-2	и	q	e	1-3,	каде	што	сумата	(p	+	q)	е	
барем	2;

	 секое	од	R9	и	R10	е	независно	C1-6	алкил;
	 секое	од	R11,	R12,	R13	и	R14	е	независно	H	или	

C1-6	алкил;
	 при	 што	 секоја	 од	 горенаведените	

хидрокарбил	и	 хетерокарбил	средини	може	
да	 биде	 супституирана	 со	 помеѓу	 1	 и	 3	
супституенти	 независно	 одбрани	 од	 F,	 Cl,	
Br,	 I,	 амино,	 метил,	 етил,	 хидрокси,	 нитро,	
циано,	и	метокси.	

	 Има	уште	44	патентни	барања.
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903229

(51) A 41B 11/00 (11) 903229
  (13) Т1
(21) 2009/151 (22) 13/05/2009
  (45) 30/06/2010
(30)	 20032000973U		21/01/2003		DE
(96)	 13/01/2004	EP04701581.3
(97) 11/03/2009 EP1585397
(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.

(54) ЧОРАП
(57)	 1.	 Чорап,	 особено	 за	 употреба	 во	 спортски	

активности,	каде	што	во	местото	за	газење/
одење	(13)	барем	еден	канал	за	проветрување	
(26)	 е	 обезбеден	 и	 во	 внатрешноста	 и/
или	 надворешноста	 на	 каналите	 за	
воздух	 кај	 нозете	 (25)	 се	 обезбедени,	 се	
карактеризира со тоа што	 воздушните	
канали	(25)	се	поврзани	со	барем	еден	канал	
за	проветрување	(26)	

	 Има	уште	9	патентни	барања.
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Patenti 903230

(51) C 07D 209/30,  (11) 903230
 A	61K	31/405,  (13) Т1
 A	61P	11/00,		 (22)	 14/05/2009
 C	07D	401/04,	403/04,  (45) 30/06/2010
 403/12,	407/04, 
 409/04,	413/04 
(21) 2009/152  
(30)	 20030001569		27/05/2003		SE	and	
 20030002305  27/08/2003  SE
(96) 25/05/2004	EP04734774.5
(97) 18/03/2009 EP1656346
(73) AstraZeneca AB
 151 85 Sodertalje , SE
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(72)	 BONNERT,	Roger	and	
	 RASUL,	Rukhsana

(54) 1,2,3,4-ТЕТРАСУПСТИТУИРАН ИНДОЛ 
ЗА ТРЕТИРАЊЕ РЕСПИРАТОРНИ ЗАБО–
ЛУВАЊА

(57) 1.	Соединение	со	формулата	 (I)	или	негова	
фармацевтски	прифатлива	сол	или	солват:	

 

	 Има	уште	4	патентни	барања.
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903239

(51) A 43B 9/18,  (11) 903239
 B	29D	31/508 (13) Т1
(21) 2009/154 (22) 18/05/2009
  (45) 30/06/2010
(30)	 20040936192		07/09/2004		US
(96)	 06/09/2005	EP05108167.7
(97) 18/02/2009 EP1632142
(73) Ming-Te, Chen
 No.2, Lane 334, San-Fon Road 
 Fon-Chou City, T’ai chung, TW
(74)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(72)	 Chen,	Chuang-Chuan
(54) ЧЕВЕЛ СО СТРАНИЧНА ОПЛАТА ЗА 

ПОВРЗУВАЊЕ СО НАДВОРЕШНИОТ ЃОН
(57)	 1.	Чевел	којшто	опфаќа:
	 -			рис	(10)	со	внатрешен	ѓон	(4)	поврзани	кон	

својата	долна	страна;	

	 -	 странична	 оплата	 која	 ја	 опфаќа	
периферијата	на	долниот	дел	од	рисот	 (10)	
и	опфаќа	голем	број	отвори	(20)	дефинирани	
таму,	 најмалку	 еден	 отвор	 (21)	 дефиниран	
помеѓу	рисот	(10)	и	странична	оплата	(2),	и	

	 -	надворешен	ѓон	(3)	кој	опфаќа	страничната	
оплата	(2),	и	внатрешен	ѓон	(4),	материјалот	на	
надворешниот	ѓон	(3)	исполнува	барем	еден	
отвор	(21)	и	отворите	(20);	се	карактеризира	
со	тоа	што	страничната	оплата	(2)	на	својата	
горен	 раб	 има	 преклопен	 дел	 (22)	 додека	
горен	раб	на	надворешниот	ѓон	(3)	завршува	
под	преклопниот	дел	(22).	

	 Има	уште	2	патентни	барања.
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Patenti 903267

(51) C 07K 7/06 (11) 903267
  (13) Т1
(21) 2009/168 (22) 02/06/2009
  (45) 30/06/2010
(30)	 20000229398P		31/08/2000		US	and
	 20010277641P		21/03/2001		US
(96)	 31/08/2001	EP01968040.4
(97) 13/05/2009 EP1320540
(73) VERTEX PHARMACEUTICALS
 INCORPORATED
 130 Waverly Street, Cambridge, 
 MA 02139, US
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(72)	 BABINE,	Robert,	Edward;	
	 CHEN,	Shu-Hui;	
	 LAMAR,	Jason,	Eric;	
	 SNYDER,	Nancy,	June;	
	 SUN,	Xicheng;	
	 TEBBE,	Mark,	Joseph;	
	 VICTOR,	Frantz;	

	 WANG,	Q.,	May;	
	 YIP,	Yvonne,	Yee,	Mai;	
	 COLLADO,	Ivan;	
	 GARCIA-PEREDES,	Cristina;	
	 PARKER,	Raymond,	Samuel,	III;	
	 JIN,	Ling;	
	 GUO,	Deqi	and	
	 GLASS,	John,	Irvin
(54) ПЕПТИДОМИМЕТИЧКИ ИНХИБИТОРИ НА 

ПРОТЕАЗА
(57)	 1.	Соединение:

 
	 или	 негова	 фармацевтски	 прифатлива	

сол	 или	 пролек,	 или	 солват	 на	 наведеното	
соединение,	или	сол	или	негов	пролек.	

	 Има	уште	26	патентни	барања.
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903253

(51) C 07K 14/75,  (11) 903253
 A 61K 38/36 (13) Т1
(21) 2009/169 (22) 02/06/2009
  (45) 30/06/2010
(30) 20000002063  12/12/2000  AT
(96)	 07/12/2001	EP05012488.2
(97) 11/03/2009 EP1586586
(73) Fibrex Medical Research & Development 

GmbH
 Rabensteig 8/3 A  1010 Wien, AT
(74)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(72)	 Petzelbauer,	Peter
(54) ПЕПТИД И/ИЛИ ПРОТЕИНИ И НИВНА 

УПОТРЕБА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 
ТЕРАПЕВТСКИ И/ИЛИ ПРЕВЕНТИВЕН ЛЕК

(57)	 1.	 Употребата	 на	 пептиди	 или	 протеини	 со	
општата	формула	II

 

	 кадешто	R1	 и	 R2,	 се	 еднакви	 или	 различни,	
и	 претставуваат	 водород,	 заситен	 или	
незаситен	 јаглеводороден	 остаток,	 којшто	
вклучува	од	1	до	10,	особено	над	3,	јаглеродни	
атоми,	пришто

	 Z5	 претставува	 протеински	 остаток	 или	
пептиден	остаток,	особено	којшто		
содржи	 од	 2	 до	 30	 амино	 киселини,	 или	
алкохолен	остаток	којшто	содржи		
од	1	до	10,	особено	над	3,	јаглеродни	атоми,	
или	органски	или	неоргански	базен	остаток,	
како	и	негови	соли	и	исто	така	на	пр.	амиди	
или	 нивни	 смеси	 и/или	 со	 барем	 една	
понатамошна	супстанција	за	подготвувањето	
на	фармацевтски	состав	за	терапевтска	и/или	
превентивна	 употреба	 против	 воспаленија	
кај	човек	и/или	ветеринарната	медицина.	

	 Има	уште	6	патентни	барања.
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Patenti 903255

(51) A 61K 38/17, 31/505,  (11) 903255
 A 61P 35/00 (13) Т1
(21) 2009/170 (22) 03/06/2009
  (45) 30/06/2010
(30)	 20040012870		03/12/2004		FR
(96)	 02/12/2005	EP05824581.2
(97) 25/03/2009 EP1824504
(73) Aventis Pharma S.A.
 20, avenue Raymond Aron, 
 92160 Antony, FR
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(72)	 BISSERY,	Marie-Christine;	
	 VRIGNAUD,	Patricia;	
	 CHIRON-BLONDEL,	Marielle;	
	 FURFINE,	Eric;	
	 HOLACH,	Jocelyn	and	
	 CEDARBAU,	Jesse	M.

(54) АНТИТУМОРНИ КОМБИНАЦИИ КОИ 
СОДРЖАТ VEGF-TRAP И 5FU ИЛИ ЕДЕН 
ОД НЕГОВИТЕ ДЕРИВАТИ

(57)	 1.	Комбинации	кои	пројавуваат	синергистичко	
дејство,	кои	содржат	VEGF-Trap	со	најмалку	
еден	 дериват	 на	 5-флуороурацил	 или	
5-флуоропиримидин,	назначени	со	тоа,	што	
се	 наменети	 за	 употреба	 во	 третирање	 на	
неопластички	заболувања.	

	 Има	уште	6	патентни	барања.
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903262

(51) G 01V 15/00,  (11) 903262
 G 08B 21/00 (13) Т1
(21) 2009/172 (22) 04/06/2009
  (45) 30/06/2010
(30)	 1999RM00761		17/12/1999		IT
(96)	 13/12/2000	EP00985784.8
(97) 11/03/2009 EP1242835
(73) Italdata Ingegneria Dell’Idea S.p.A.
 Viale degli Eroi di Cefalonia, 123, 
 00128 Roma, IT
(74)	 ПЕТОШЕВИЌ	ДОО	ДРУШТВО	ЗА
	 ОСТВАРУВАЊЕ	И	ЗАШТИТА	НА
	 ИНТЕЛЕКТУАЛНА	СОПСТВЕНОСТ	СКОПЈЕ	
	 п.факс:301,	ул.29	Ноември	17-2/3М,	
	 1000	Скопје,	1000 Скопје
(72)	 BOCCACCI,	Roberto
(54) СИСТЕМ ЗА НАДЛЕДУВАЊЕ И АЛАРМ 

СО ДАЛЕЧИНСКО УПРАВУВАЊЕ ЗА ЛИЧ–
НОСТИ НА КОИШТО ИМ Е ОГРАНИЧЕНА 
СЛОБОДАТА НА ДВИЖЕЊЕ

(57)	 1.	 Систем	 эа	 надгледување	 и	 аларм	 со	
далечинско	 управување	 эа	 личности	 со	
ограничена	слобода	на	движење,	што	содржи	
фиксна	 единица	 (Б)	 ставена	 во	 област	 во	
чии	 рамки	 личноста	 ќе	 може	 да	 се	 движи	 и	
подвижен	елемент	брезлетна	(А)	прикачена	на	
личноста	со	ограничена	слобода	на	движење,	
при	што	имениот	подвижен	елемент	брезлетна	
(Б)	 е	 направен	 така	 што	 воспоставува	
електромагнетска	 врска	 со	 подвижниот	

елемент	 брезлетна	 (А)	 и	 се	 поврэува	 преку	
телефонска	линија	со	оперативен	центар,	каде	
што:

	 a)	 фиксната	 единица	 (Б)	 е	 опремена	 прво	 со	
централна	 процесорска	 единица	 (CPU)	 (7)	 и	
радио	приемник	(9)	наместен	эа	интеракција	со	
кореспондирачки	радио	 трансмитер	 (4)	 и	 втор	
CPU	(3)	во	подвижниот	елемент	брезлетна	(А);

	 б)	 обеэбедени	 со	 средства,	 под	 контрола	 на	
CPU-и	 (7,	 3)	 эа	 детектирање	 на	 каков	 било	
прекин	и/или	аномалија	во	врската	меѓу	имената	
фиксна	 единица	 (Б)	 и	 имениот	 подвижен	
елемент	 брезлетна	 (А),	 и	 последователно	 да	
испрати	пред-аларм	на	оперативниот	центар;

	 в)	обеэбедени	со	средства	эа	детектирање	на	
надворешни	дејста	или	саботажа	на	подвижниот	
елемент	брезлетна	(А)	и/или	фиксната	единица	
(B),	 и	 последователно	да	 испрати	 пред-аларм	
на	оперативниот	центар,	и

	 г)	 обеэбедени	 сe	 средства	 эа	 проверка	 на	
квалитетот	 на	 електромагнетската	 врска,	 и	
последователно	 да	 испрати	 пред-аларм	 во	
случај	 на	 эначителна	 деградација	 на	 имениот	
квалитет,	 каракеристичен со тоа што 
содржи	 средства	 эа	 ресетирање	 на	 имениот	
пред-аларм,	 каде	 што	 споменатта	 фиксна	
единица	(Б)	е	додатно	опремена	со	дигитален	
читач	на	отпечаток	од	прст	(10)	эа	препоэнавање	
на	отпечатокот	од	прстот	на	личноста	чија	што	
слобода	на	движење	е	ограничена.	

	 Има	уште	7	патентни	барања.
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Patenti 903254

(51) C 07K 16/00, 19/00,  (11) 903254
 C 12N 15/62 (13) Т1
(21) 2009/175 (22) 08/06/2009
  (45) 30/06/2010
(30)	 20050641144P		05/01/2005		US
(96) 05/01/2006	EP06703578.2
(97) 11/03/2009 EP1699826
(73) f-star Biotechnologische Forschungs-und 

Entwicklungsges.m.b.H.
 Gastgebgasse 5-13, 1230 Wien, AT
(74)	 ПЕТОШЕВИЌ	ДОО	ДРУШТВО	ЗА
	 ОСТВАРУВАЊЕ	И	ЗАШТИТА	НА
	 ИНТЕЛЕКТУАЛНА	СОПСТВЕНОСТ	СКОПЈЕ	
	 п.факс:301,	ул.29	Ноември	17-2/3М,	
	 1000	Скопје
(72)	 Himmler,	Gottfried;	
	 WOZNIAK-KNOPP,	Gordana;	
	 RUKER,	Florian	and	
	 HIMMLER,	Gottfried
(54) СИНТЕТИЧКИ ОБЛАСТИ НА ИМУНО–

ГЛОБУЛИН СО ВРЗУВАЧКИ СВОЈСТВА 
ИЗВЕДЕНИ ВО РЕГИОНИ НА МОЛЕКУЛАТА 
КОИ СЕ РАЗЛИЧНИ ОД РЕГИОНИТЕ ШТО 
ЈА ОДРЕДУВААТ КОМЛЕМЕНТАРНОСТА

(57)	 1.	 Метода	 эа	 иэработка	 на	 имуноглобулин	
што	 содржи	 еден	 модифициран	 структурен	
регион	во	вид	на	петелка	эа	да	се	обеэбеди	
неврэувачко	место	на	CDR	и	утврдување	на	
врската	 меѓу	 имениот	 глобулин	 со	 епитоп	

или	 антиген,	 при	 што	 немодифицираниот	
структурен	 регион	 во	 вид	 на	 петелка	 не	
се	 эначително	 врэува	 эа	 имениот	 епитоп,	
којшто	ги	содржи	следниве	чекори:

	 -	обеэбедување	на	нуклеинска	киселина	што	
кодира	 имуноглобулин	 кој	 содржи	 најмалку	
еден	структурен	регион	во	вид	на	петелка,

	 -	 модифицирање	 на	 најмалку	 една	
нуклеотидна	реэидуа	на	имениот	регион	во	
вид	на	петелка	со	метод	на	мутагенеэа,	при	
што	именото	модифицирање	или	

	 а)	 е	 со	 метода	 на	 мутагенеэа	 иэбран	 од	
групата	сочинета	од	случајна,	полуслучајна,	
насочена	 рандомиэација,	 скенирачка	
мутагенеэа	и	комбинаторни	пристапи,	или

	 б)	се	однесува	на	повеќе	од	една	структурна	
петелка	эа	да	обеэбеди	врэувачко	место	эа	
имениот	епитоп,	или

	 в)	 ја	 исклучува	 можност	 эа	 инкорпорирање	
на	 биолошки	 активен	 пептид	 сo	 2	 до	 40	
аминокиселини	во	Fc	област,

	 -	 пренесување	 на	 имената	 модифицирана	
нуклеинска	киселина	во	експресивен	систем,

	 -	 иэраэување	 на	 имениот	 модифициран	
имуноглобулин,

	 -	контактирање	на	иэраэениот	модифициран	
имуноглобулин	со	епитопи,	и

	 -	 утврдување	 дали	 имениот	 модифициран	
имуноглобулин	се	врэува	эа	имениот	епитоп.	

	 Има	уште	31	патентни	барања.



Glasnik 17/3  str. 1-87 juni 2010 Skopje

Patenti

62

903264

(51) C 07D 471/04,  (11) 903264
 A	61K	31/437 (13) Т1
(21) 2009/176 (22) 08/06/2009
  (45) 30/06/2010
(30) 20030528764P		11/12/2003		US
(96)	 01/12/2004	EP04812567.8
(97) 15/04/2009 EP1747220
(73) Aventis Pharmaceuticals Inc.
 300 Somerset Corporate 
 Boulevard, Bridgewater, 
 New Jersey 08807, US
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(72)	 HUANG,	Bao-Guo;	
	 METZ,	William,	A.;	
	 HALLEY,	Frank;	
	 DUTUC-ROSSET,	Gilles;	
	 CHOI-SLEDESKI,	Yong,	MI;	
	 POLI,	Gregory,	B.;	
	 FINK,	David,	M;	
	 DOERFLINGER,	Gilles;	
	 GELORMINI,	Ann,	Marie;	
	 GAMBOA,	Juan,	A.;	
	 GIOVANNI,	Andrew;	
	 ROEHR,	Joachim,	E.;	
	 TSAY,	Joseph,	T.;	
	 CAMACHO,	Fernardo;	
	 HURST,	William,	J.;	
	 HARNISH,	Stephen,	W.	and	
	 CHIANG,	Yulin
(54) СУПСТИТУИРАНИ 1Н-ПИРОЛО[3,2-B, 3,2-

C, И 2,3-C] ПИРИДИН-2-КАРБОКСАМИДИ 
И НИВНИ АНАЛОЗИ, КАКО ИНХИБИТОРИ 
НА КАЗЕИН КИНАЗА I ЕПСИЛОН

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

	 каде	што:

	 R1	е	H	или	C1-6-алкил;
	 R2	е	NR5R6;
	 R3	е	арил	којшто	е	моноцикличен,	бицикличен	

или	 трицикличен	 јаглероден	 прстен	 кој	
може	 да	 содржи	 до	 седум	 елементи	 во	
секој	 прстен	 и	 каде	 што	 најмалку	 еден	
прстен	 е	 ароматски,	 при	 што	 наведениот	
арил	 може	 да	 биде	 супституиран	 со	 еден	
до	 три	 супституенти	 одбрани	 од	 групата	
која	 се	 состои	од	метилендиокси,	 хидрокси,	
C1-6-алкокси,	 халоген,	 C1-6-алкил,	 C2-6-
алкенил,	 C2-6-алкинил,	 трифлуорометил,	
трифлуорометокси,	 -NO2,	 -NH2,	 -NH(C1-6-
алкил),	 -N(C1-6-алкил)2,	 -NH-ацил	 и	 -N(C1-

6-алкил)ацил,	 при	 што	 наведената	 група	
е	 заситена	 алифатска	 јаглеводородна	
група	 која	 може	 да	 има	 од	 еден	 до	 шест	
јаглеродни	атоми	прикачени	за	карбонилната	
средина:	 C5-7	 моноцикличен	 хетероциклик	
или	C8-11	бицикличен	хетероциклик,	при	што	
наведениот	 хетероциклик	 има	 од	 еден	 до	
три	хетероатоми	одбрани	од	групата	која	се	
состои	од	N,	O	и	S,	а	наведениот	хетероциклик	
може	да	биде	 супституиран	 со	 еден	до	 три	
супституенти	 одбрани	 од	 групата	 која	 се	
состои	 од	 C1-6-алкокси,	 хидрокси,	 халоген,	
C1-6-алкил,	 C2-6-алкенил,	 C2-6-алкинил,	
трифлуорометил,	 трифлуорометокси,	
-NO2,	 -NH2,	 -NH(C1-6-алкил),	 -N(C1-6-алкил)2,	
-NH-ацил	 и	 -N(C1-6-алкил)ацил,	 при	 што	
наведената	 ацилна	 група	 е	 заситена	
алифатска	 јаглеводородна	 група	 која	 може	
да	 има	 од	 еден	 до	 шест	 јаглеродни	 атоми	
прикачени	за	карбонилната	средина;

	 R4	е	H,	C1-6-алкил,	C2-6-алкенил,	C2-6-алкинил,	
C1-6-алкокси,	 CF3,	 халоген,	 SH,	 S-C1-6-алкил,	
NO2,	NH2	или	NR5R6;

	 R5	е	H	или	C1-6-алкил;
	 R6	е	H	или	C1-6-алкил;
	 X	е	S	или	S(O)n;
	 еден	од	K,	L	или	M	е	N,	а	другите	два	елементи	

од	K,	L	или	M	се	независно	еден	од	друг	C,	
каде	што	R4	е	врзан	само	за	K,	L,	M	или	друг	
прстенест	C	атом;

	 m	е	1,	2	или	3;	и
	 n	е	1	или	2;	или
	 негова	 фармацевтски	 прифатлива	 сол	 или	

негов	стереоизомер.	
	 Има	уште	42	патентни	барања.
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Patenti 903263

(51) B 65D 90/12, 90/02 (11) 903263
  (13) Т1
(21) 2009/177 (22) 08/06/2009
  (45) 30/06/2010
(30)	 05105671.1		24/06/2005		NL
(96)	 24/06/2005	EP05105671.1
(97) 08/04/2009 EP1736421
(73) Eurokeg B.V.
 Takelaarsweg 10  1786 PR Den Helder, NL
(74)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(72) Veenendaal,	Jan;	
	 Veenendaal,	Jan	Dirk	and	
	 Hanssen,	Hubert	Joseph	Frans
(54) КОНТЕЈНЕР ЗА ФЛУИДИ, ОСОБЕНО 

ТЕЧНОСТИ

(57)	 1.	Контејнер	(1)	за	флуиди,	особено	течности,	
како	 што	 е	 пиво	 или	 вода,	 се	 состои	 од	
куќиште	 (2),	 дел	 од	 вентил	 (4)	 за	 полнење	
на	 контејнерот	 (1)	 со	флуид	 и	 надворешна	
амбалажа	 којашто	 го	 опкружува	 куќиштето	
(2),	 каде	 што	 надворешната	 амбалажа	
содржи	 обвивка	 (6),	 којашто	 ја	 следи	
периферијата	 на	 куќиштето	 (2),	 обвивката	
(6)	содржи,	на	нејзиниот	внатрешен	зид	или	
на	или	во	близина	на	ивицата	на	најблискиот	
дел	 од	 вентил	 (4)	 и/или	 на	 или	 во	 близина	
на	 нејзината	 ивица	 одалечена	 од	 делот	
од	 вентил	 (2),	 множество	 на	 ламели	 (10)	
се	 карактеризира	 со	 тоа	 што	 куќиштето	 е	
сферично	или	сфероидно	додека	ламелите	
(10)	 се	 издолжуваат	 кон	 внатрешноста	 на	
обвивката	(6)	за	да	се	обезбеди	еднонасочно	
прицврстувачко	средство	за	прицврстување	
на	 куќиштето	 (2)	 во	 внатрешноста	 на	
обвивката	(6).	

	 Има	уште	7	патентни	барања.
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903249

(51) C 07K 14/505,  (11) 903249
 A	61K	38/18 (13) Т1
(21) 2009/178 (22) 08/06/2009
  (45) 30/06/2010
(30)	 20040001075		07/07/2004		DK;	
	 20040586370P		07/07/2004		US	and
	 20050693870P		23/06/2005		US
(96)	 07/07/2005	EP05755533.6
(97) 22/04/2009 EP1781697
(73) H. Lundbeck A/S
 2500 Valby-Copenhagen, DK
(74)	 ЖИВКО	МИЈАТОВИЌ	АНД
	 ПАРТНЕРС	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(72)	 CHRISTENSEN,	Soren;	
	 FOLDAGER,	Lars;	
	 VALBJORN,	Jesper;	
	 THUESEN,	Marianne,	Hallberg;	
	 PEDERSEN,	Anders,	Hjelholt	and	
	 MUNK,	Morten

(54) НОВ КАРБАМИЛИРАН ЕПО (ЕРИТРО–
ПОИЕТИН) И МЕТОДА ЗА НЕГОВО 
ПРОИЗВОДСТВО

(57)	 1.	Метода	за	производство	на	карбамилиран	
еритропоиетин	 протеин	 којшто	 има	
помалку	 од	 40	 %	 вкупно	 протеин	 и	
помалку	 од	 40	 %	 тежина	 на	 повеќе	 или	
помалку	 карбамилиран	 протеин	 како	 што	
е	 измерен	 со	 ЕЅI-	 маса	 спектрометрија,	
која	 што	 метода	 опфаќа	 контактирање	 на	
една	 количина	 на	 еритропоиетин	 со	 една	
количина	 на	 цијанат	 на	 температура,	 рН,	 и	
за	 одреден	 период	 доволен	 амино	 групите	
на	лизинитеи	N-крајните	амино	киселини	од	
еритропоиетинот	 да	 станат	 најмалку	 околу	
90	%	карбамилирани.	

	 Има	уште	75	патентни	барања.
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Patenti 903248

(51) A 01N 43/56, 61/00 (11) 903248
  (13) Т1
(21) 2009/179 (22) 08/06/2009
  (45) 30/06/2010
(30)	 20040584601P		01/07/2004		US	and
	 20050666073P		29/03/2005		US
(96)	 30/06/2005	EP05770891.9
(97) 29/04/2009 EP1778012
(73) E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY
 Wilmington, DE 19898, US
(74)	 ЖИВКО	МИЈАТОВИЌ	АНД
	 ПАРТНЕРС	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(72)	 ANNAN,	Isaac,	Billy;	
	 FLEXNER,	John,	Lindsey;	
	 PORTILLO,	Hector,	Eduardo;	
	 STEVENSON,	Thomas,	Martin;	
	 SELBY,	Thomas,	Paul	and	
	 LAHM,	George,	Philip
(54) СИНЕРГИСТИЧКИ СМЕСИ НА АНТРА–

ХИЛАМИДНИ АГЕНСИ ЗА УНИШТУВАЊЕ 
НА БЕЗ’РБЕТНИ ШТЕТНИЦИ

(57)	 1.	Смеса	која	што	опфаќа:
	 (а)	 соединение	 со	 формула	 1,3-бромо-N-

[4-хлоро-2-метил-6-[(метиламино)карбо-
нил]фенил]-1-(3-хлоро-2-пиридинил)-1Н-
пиразол-5-карбоксамид,	 еден	 N-оксид	 или	
сол	од	тоа,

		 и
	 една	 компонента	 (b)	 при	што	 компонентата	

(b)	 е	 барем	 еден	 агенс	 за	 уништување	 на	
безрбетни	 штетници	 (b1)	 селектиран	 од	
групата	која	што	се	состои	од	динотефуран,	
нитенпирам,	 тиаметоксам,	 ацетамиприд,	
нитиазин,	клотианидин	и	соли	од	тоа.	

	 Има	уште	25	патентни	барања.
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903246

(51) B 65D 77/28,  (11) 903246
 B 65B 61/20 (13) Т1
(21) 2009/183 (22) 11/06/2009
  (45) 30/06/2010
(30)	 20011009875		01/03/2001		DE
(96)	 28/02/2002	EP02004669.4
(97) 03/06/2009 EP1238921
(73) INDAG Gesellschaft fur Industriebedarf mbH 

& Co. Betriebs KG
 Rudolf-Wild-Strasse 4-6 69214 Eppelheim/

Heidelberg, DE
(74)	 ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ	А.Д.
	 СКОПJЕ		
	 бул.	 „Кузман	 Јосифовски	 Питу„	 28	 лок.8,	

1000,	Скопје
(54) НАПРАВА И ПОСТАПКА ЗА СПОЈУВАЊЕ 

НА СЛАМКА ЗА ПИЕЊЕ СО САД
(57)	 1.	Направа		за	сламки	за	пиење	за	достава	на	

сламките	до		содржајникот	на	пијалоци,	при	
што	 сламките	 за	 пиење	 (4)	 се	 доставуваат	
во	форма	на	една	лента	со	сламки	за	пиење	
(6,	26),	на	која	на	едната	страна	е	предвиден	
леплив	 слој	 (8)	 и	 направата	 за	 сламки	 за	
пиење		го	опфаќа		следново:	

	 една	транспортна	направа	(10)	за	транспорт	
на	 содржајниците	 на	 пијалоци	 (2)	 по	
должината	на	една	транспортна	лента,

	 еден	 доставен	 механизам	 (12)	 за	 достава	
на	 лентата	 со	 сламки	 за	 пиење	 (6,	 26)	 врз	
транспортната	 лента,	 пришто	 лентата	 со	
сламки	 за	 пиење	 е	 поставена	 со	 втората	
страна	 на	 доставниот	 механизам	 (12),	 на	
која	не	е	предвиден	леплив	слој,

	 еден	 механизам	 за	 сечење	 (14)	 	 кај		
механизмот	 за	 достава	 (12),	 за	 одвојување	
на		лентата	со	сламки	за	пиење	(6,	26)	помеѓу	
секои	 две	 сламки	 за	 пиење	 (4),	 и	 најмалку	
еден	 	 притисен	 механизам	 (16а,	 16б)	 за	
притискање	 	 на	 една	 сламка	 за	 пиење	 (4)	
на	една	фолиена	кесичка	 	 (2б)	на	тој	начин	
што	 сламката	 за	 пиење	 со	 лепливиот	 слој	
(8)	се	залепува	на	содржајникот	на	пијалоци,	
пришто	доставниот	механизам	(12)	најмалку	
онаму	 каде	што	механизмот	 за	 сечење	 (14)	
одвојува	 две	 сламки	 за	 пиење	 (4)	 една	 од	
друга,	насочува	на	еден	засек	за	вадење	на	
сламките,	кој	со	својата	висинска	положба		се	
совпаѓа	со	лепливиот	слој	(8)		и	чие	висинско	
протегање	(h1)	одговара	најмалку	на	ширината	
на	лепливиот	слој	 (h2),	при	што	доставниот	
механизам	(12)		претставува	еден	ротор	и	се	
предвидени	 два	 притисни	 механизми	 (16а,	
16б),	 кои	 доспеваат	 во	 горниот	 и	 долниот	
дел	 на	 притиснатата	 сламка	 за	 пиење	 (4),	
при	што	доставниот	ротор	(12)	се	протега	во	
насока	 на	 оската,	 кој	 одговара	 најмалку	 на	
висината	на	една	сламка	за	пиење	(4),	а		во	
висината	 на	 	 притисните	 механизми	 (	 16а,	
16б)	е	предвиден	по	еден	обртен	жлеб	(56а,	
56б),	означена со тоа што

	 засеците	 за	 вадење	 се	 оформени	 со	 други	
обртни	жлебови	 (58),	 кои	 се	 предвидени	 во	
висина	 на	 лепливиот	 слој	 (8)	 по	 обемот	 на	
доставниот	ротор	(12).	

	 Има	уште	8	патентни	барања.
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Patenti 903261

(51) A 61K 9/50, 31/40,  (11) 903261
 31/401, 38/55 (13) Т1
(21) 2009/184 (22) 11/06/2009
  (45) 30/06/2010
(30)	 20020007778		24/06/2002		FR
(96)	 24/06/2003	EP03760778.5
(97) 22/04/2009 EP1515704
(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)	 HUET	DE	BAROCHEZ,	Bruno;	
	 WUTRICH,	Patrick;	
	 LEGRAND,	Valerie;	
	 CASTAN,	Catherine	and	
	 MEYRUEIX,	Remi

(54) МИКРОКАПСУЛИ ЗА ОДЛОЖЕНО, 
КОНТРОЛИРАНО ОСЛОБОДУВАЊЕ НА 
ПЕРИНДОПРИЛ

(57)	 1.	 ’’Reservoir’’	 микрокапсули	 эа	 одложено	 и	
контролирано	ослобудување	на	периндоприл	
или	 негова	 фармацевтски	 прифатлива	 сол	
эа	орална	употреба,	карактеристично со 
тоа што	тие	микрокапсули	се:	

	 -	составени	од	микрочестички	на	периндоприл	
или	 негова	 фармацевтски	 прифатлива	 сол	
секоја	 эаштитена	 со	 најмалку	 еден	 тенок	
слој,	 кој	 тенок	 слој	 е	 сочинет	 од	 сложена	
материја	која	содржи:

	 •	 најмалку	 еден	 хидрофилен	 полимер	А	 кој	
носи	групи	јониэирани	на	неутрален	pH,

	 •	најмалку	едно	хидрофобично	соединение	B,	
кое	претставува	дел	од	маса	(%	на	тежина	во	
однос	на	вкупната	маса	на	микрокапсулите)	
помал	од	или	еднаков	на	40,

	 -	и	имаат	дијаметар	помал	од	1200	микрони.	
	 Има	уште	15	патентни	барања.
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903250

(51) A 61K 9/20, 31/495 (11) 903250
  (13) Т1
(21) 2009/185 (22) 11/06/2009
  (45) 30/06/2010
(30)	 20010115807		28/06/2001		EP	and
	 20010301250P		28/06/2001		US
(96) 10/06/2002 EP02743173.3
(97) 27/05/2009 EP1404304
(73) UCB FARCHIM S.A.
 Z.I. Planchy Chemin  de Croix Blanche, 
 10 C.P. 411, CH-1630 Bulle, CH
(74)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(72)	 FANARA,	Domenico;	
	 GUICHAUX,	Anthony;	
	 BERWAER,	Monique	and	
	 DELEERS,	Michel
(54) ТАБЛЕТА КОЈАШТО СОДРЖИ ЦЕТИРИЗИН 

И ПСЕУДОЕФЕРДИН

(57)	 1.	 Таблета	 којашто	 содржи	 најмалку	 два	
различни	сегменти	пришто	еден	дел	содржи	
активна	 супстанција	 во	 главно	 цетиризин	
и	 втор	дел	 којшто	 како	 активна	 супстанција	
содржи	 претежно	 псудоефедрин,	 кадешто	
псеудоефедринскиот	дел	содржи	помеѓу	108	
и	 132	 мг	 псеудоефедрин	 и	 цетиризинскиот	
дел	 содржи	 помеќу	 4.5	 и	 5.5	 мг	 цитиризин	
и	 интерфацијалната	 површина	 на	
псеудоефедринскиот	 дел	 и	 цетиризинскиот	
дел	 е	 од	 20	 до	 150	 mm2,	 споменатите	
делови	се	составени	и	формирани	на	таков	
начин	 да	 фармакокинетичките	 профили	 на	
цетиризинот	и	псеудоефедринот	се	суштински	
истите	 како	 и	 во	 дозирана	 форма	 којашто	
го	 содржи	 секој	 од	 нив	 како	 поединечна	
активна	 состојка	 во	 иста	 количина,	 под	
услов	 таблетата	 да	 содржи	 помалку	 од	 5%	
од	 масата,	 во	 однос	 на	 вкупната	 маса	 од	
таблетата,	од	алкализираниот	агенс.	

	 Има	уште	36	патентни	барања.
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Patenti 903241

(51) C 07K 14/00,  (11) 903241
 A	61K	38/16,  (13) Т1
 G 01N 33/53 (22) 15/06/2009
(21) 2009/192 (45) 30/06/2010
(96) 24/09/1999	EP99949923.9
(97) 13/05/2009 EP1115743
(73) YEDA RESEARCH AND DEVELOPMENT
 CO., LTD.
 76100 Rehovot, IL
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(72)	 GAD,	Alexander	and	
	 LIS,	Dora
(54) ПОЛИПЕПТИДИ ПОВРЗАНИ СО 

КОПОЛИМЕР1, ЗА УПОТРЕБА КАКО 
МАРКЕРИ НА МОЛЕКУЛСКА ТЕЖИНА И ЗА 
ТЕРАПЕВТСКИ ПОТРЕБИ

(57)	 1.	Употреба	на	повеќе	маркери	на	молекулска	
тежина	 за	воспоставување	на	врска	помеѓу	
времето	 на	 задршка	 врз	 хроматографска	
колона	 и	 молекулската	 тежина,	 заради	
утврдување	на	средната	молекулска	тежина	
на	мешавина	на	полипептиди,	при	што	секој	
од	 наведените	 полипептиди	 се	 состои	 од	
аланин,	 глутаминска	 киселина,	 тирозин	 и	
лизин,	при	што	мешавината	на	полипептиди	
ги	содржи	следните	моларни	фракции:	аланин	
-	0,38	до	0,5,	глутаминска	киселина	-	0,13	до	
0,15,	тирозин	-	0,08	до	0,10	и	лизин	-	0,3	до	
0,4	и	при	што	секој	маркер	на	молекулската	
тежина	е	полипептид	кој	се	состои	од	аланин,	
глутаминска	киселина,	тирозин	и	лизин	и	има	
претходно	 дефинирана	 аминокиселинска	
секвенца	и	дефинирана	молекулска	тежина.	

	 Има	уште	6	патентни	барања.
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903240

(51) C 07C 59/68,  (11) 903240
 A	61K	31/192,  (13) Т1
 A	61P	25/28,  (22) 16/06/2009
 C	07C	235/34,	311/17,  (45) 30/06/2010
 317/22,	59/72, 
 C	07D	261/08,	295/18, 
 295/22,	309/06 
(21) 2009/194  
(30) 20040025003		21/10/2004		EP;	
	 20040026125		04/11/2004		EP	and
 20050642100P  10/01/2005  EP
(96)	 21/10/2005	EP0579930.5
(97) 18/03/2009 EP1805129
(73) Cellzome Limited
 Chesterford Research Park Little
 Chesterford, Cambridge CB10 1XL, GB
(74)	 ПЕТОШЕВИЌ	ДОО	ДРУШТВО	ЗА
	 ОСТВАРУВАЊЕ	И	ЗАШТИТА	НА
	 ИНТЕЛЕКТУАЛНА	СОПСТВЕНОСТ	СКОПЈЕ	
	 п.факс:301,	ул.29	Ноември	17-2/3М,	
	 1000	Скопје
(72)	 WILSON,	Francis;	
	 REID,	Alison;	
	 READER,	Valerie;	
	 HARRISON,	Richard,	John;	
	 SUNOSE,	Mihiro;	
	 HERNANDEZ-Perni,	Remedios;	
	 MAJOR,	Jeremy;	
	 BOUSSARD,	Cyrille;	
	 SMELT,	Kathryn;	
	 TAYLOR,	Jess;	
	 LEFORMAL,	Adeline;	
	 CANSFIELD,	Andrew	and	
	 BURCKHARDT,	Svenja
(54) (БИФЕНИЛ) КАРБОКСИЛНИ КИСЕЛИНИ И 

НИВНИ ДЕРИВАТИ
(57)	 1.	Соединение	со	општа	формула	(I)

 

	 каде	што	
	 А	е	прстен	иэбран	од	група	што	се	состои	од	

фенил;	C3-7	циклоалкил;	и	хетероциклил;
	 X	 е	 линеарна	 C1-C4	 алкилен	 група	 којашто	

опционално	 се	 супституира	 со	 еден	 или	
повеќе	субституенти	од	групата	F,	Cl,	Br,	 I	и	
C1-C4	 алкил	 групи	 опционално	 эаменети	 со	
еден	или	повеќе	F,	Cl,	Br,	F;

	 R1,	 R2	 се	 иэбрани	 неэависно	 еден	 од	 друг	
од	 група	што	 се	 состои	од	H,	 алкил	иэбран	
од	 групата	 CH3,	 C2H5,	 i-C3H7,	 n-C3H7,	 i-C4H9,	
n-C4H9,	 sec-C4H9,	 tert-C4H9;	 алкенил	 иэбран	
од	 C2H3,	 i-C3H5,	 n-C3H5,	 n-C4H7,	 i-C4H7,	 sec-
C4H7;	или	R1	и	R2	се	дел	од	прстен,	эаситен	
или	неэаситен,	којшто	има	3	до	6	C	атоми,	а	
може	да	содржи	во	прстенот	еден	или	повеќе	
хетероатоми	од	групата	N,	S	или	O,	при	што	
хетероатомот	 може	 да	 биде	 идентичен	 или	
раэличен	 доколку	 се	 присутни	 повеќе	 од	
еден	хетероатом;

	 R3,	R4,	R5	и	R6		неэависно	се	иэбрани	од	група	
што	се	состои	од	H;	F;	Cl;	Br;	I;	CN;	OH;	C(0)
N	 (R7R8);	 S(O)2R7;	 SO2N(R7R8);	 S(O)N(R7R8);	
N(R7)S(O)2R8;	 N(R8)S(O)R8;	 S(O)2R7;	 N(R7)S 
(O)2N(R8R8a);	SR7;	N(R7R8);	N(R7)C(O)R8;	N	(R7)
C(O)N(R8R8a);	N(R7)C(O)OR8;	OC	(O)N(R7R8);	C	
(O)R7;	 супституиран	или	несупституиран	C1-
C4-алкил	 супституиран	 или	 несупституиран	
C1-C4-алкокси,	а	каде	што	супституентите	од	
двете	групи		C1-C4-	алкил	и	C1-C4-	алкокси	се	
иэбрани	од	F,	Cl,	Br,	I,	CF3;

	 R7,	 R8,	 R8a	 се	 неэависно	 иэбрани	 од	
група	 што	 се	 состои	 од	 H;	 C1-C4-	 алкил;	
хетероциклил;	 и	 C3-7	 циклоалкил,	 каде	 што	
C1-C4-алкил;	хетероциклил;	и	C3-7	циклоалкил	
се	 опционално	 супституирани	 со	 една	 или	
повеќе	 супституенти	 неэависно	 иэбрани	 од	
група	која	се	состои	од	of	F,	Cl,	Br,	I	и	CF3;	и/
или	нивна	фармацевтски	прифатлива	сол.	

	 Има	уште	16	патентни	барања.
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(51) C 07D 231/20,  (11) 903242
 A	61K	31/41,	31/435,  (13) Т1
 C	07D	231/12,	231/14,  (22) 19/06/2009
 401/04,	401/06,	403/04,  (45) 30/06/2010
 403/06,	409/04,	453/02, 
 453/06,	487/08 
(21) 2009/199  
(30)	 20030013775		25/11/2003		FR
(96)	 22/11/2004	EP04805499.3
(97) 15/04/2009 EP1689720
(73) Aventis Pharma S.A.
 20, avenue Raymond Aron, 
 92160 Antony, FR
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(72) MIGNANI,	Serge;	
	 MALLERON,	Jean-Luc;	
	 EVERS,	Michel;	
	 EL-AHMAD,	Youssef;	
	 GENEVOIS-BORELLA,	Arielle;
	 DOERFLINGER,	Gilles;	
	 BOUQUEREL,	Jean;	
	 BOHME,	Andrees;	
	 TOUYER,	Gaetan;	
	 SABUCO,	Jean-Francois	and	
	 TERRIER,	Corinne
(54) ДЕРИВАТИ НА ПИРАЗОЛ КАКО ЛЕКОВИ ЗА 

ТРЕТИРАЊЕ НА АКУТНИ ИЛИ ХРОНИЧНИ 
НЕВРОНАЛНИ РЕГРЕСИИ

(57)	 1.	Соединение	со	формулата	(I):

 
каде	што:
	 A,	 доколку	 е	 присутен,	 е	 радикал	 (C1-C6)

алкил,	 радикал	 (C3-C6)алкенил,	 радикал	
(C3-C6)алкинил,	радикал	(C3-C7)циклоалкил	
или	 радикал	 (C5-C7)циклоалкенил;	 овие	
радикали	 може	 да	 бидат	 супституирани	
со	 еден	 или	 повеќе	 супституенти	 одбрани	
од	 (C1-C5)алкил,	 (C2-C5)алкенил,	 (C2-
C5)алкинил,	 (C3-C7)циклоалкил,	 (C5-C7)
циклоалкенил,	арилалкил,	хетероарилалкил,	
арил,	хетероарил	и	халоген;

	 R1	 е	 NR6R7,	 (C4-C7)азациклоалкилна,	
(C5-C7)азациклоалкенилна,	 (C5-C9)
азабициклоалкилна	 или	 (C5-C9)азаби–
циклоалкенилна	 група;	 овие	 групи	може	 да	
бидат	 супституирани	 со	 еден	 или	 повеќе	
супституенти	одбрани	од	(C1-C5)алкил,	(C3-
C5)циклоалкил	и	халоген;

	 A-R1	 е	 таков	 што	 азотниот	 атом	 на	 R1	 и	
азотниот	 атом	 во	 1.	 положба	 на	 пиразолот	
задолжително	се	одделени	со	најмалку	два	
јаглеродни	атоми;

	 R3	 е	 радикал	 на	 H,	 халоген,	 OH,	 SH,	 NH2,	
ORc,	 SRc,	 SORa,	 SO2Ra,	 NHCHO,	 NRaRb,	
NHC(O)Ra,	NHC(S)Ra	или	NHSO2Ra;

	 R4	 е	 радикал	 на	 арил	 или	 хетероарил,	 кој	
може	 да	 биде	 супституиран	 со	 еден	 или	
повеќе	 супституенти	 одбрани	 од	 халоген,	
CN,	 NO2,	 NH2,	 OH,	 SH,	 COOH,	 CHO,	 C(O)
NH2,	C(S)NH2,	 SO2H,	SO2NH2,	NHCHO,	C(O)
Ra,	C(O)ORa,	C(O)NRaRb,	C(S)NRaRb,	S(O)
Ra,	SO2Ra,	SO2NRaRb,	ORc,	SRc,	O-C(O)Ra,	
-O-C(S)Ra,	 NRaRb,	 NHC(O)Ra,	 NHC(S)Ra,	
NHCONH2,	 NHCONRaRb,	 NHSO2Ra,	 арил,	
хетероарил,	 (C4-C7)хетероциклоалкил,	
полифлуороалкил,	 трифлуорометил-сул–
фанил,	 трифлуорометокси,	 праволиниски	
или	разгранет	(C1-C6)алкил,	(C2-C6)алкенил	
и	(C2-C6)алкинил,	при	што	овие	супституенти	
може	 да	 бидат	 супституирани	 со	 еден	 или	
повеќе	 радикали	 на	 алкил,	 халоген,	 OH,	
метокси;

	 R5	е	радикал	на	H,	халоген,	CF3,	CHF2,	CH2F,	
праволиниски	 или	 разгранет	 (C1-C6)алкил	
или	(C3-C7)циклоалкил;

	 Ra	 е	 праволиниски	 или	 разгранет	 (C1-
C6)алкил,	 алкенил,	 алкинил,	 (C3-C7)
циклоалкил,	 (C5-C7)циклоалкенил,	
(C4-C7)хетероциклоалкил,	 арилалкил,	
хетероарилалкил,	 арил,	 хетероарил	 или	
полифлуороалкил;

	 Rb	е,	независно	од	Ra,	водород,	праволиниски	
или	 разгранет	 (C1-C6)алкил,	 алкенил,	
алкинил,	 (C3-C7)циклоалкил,	 (C5-C7)
циклоалкенил,	 (C4-C7)хетероциклоалкил,	
арилалкил,	 хетероарилалкил,	 арил,	
хетероарил	или	полифлуороалкил;

	 Ra	 и	 Rb	 може	 да	 формираат	 заситен	 или	
незаситен	 прстен	 кој	 може	 да	 содржи	 5,	
6	 или	 7	 елементи,	 кои	 може	 или	 не	 мора	
да	 содржат	 хетероатом	 како	 што	 се	 O,	 S	
или	 N,	 при	 што	 овој	 прстен	 може	 да	 биде	
супституиран	 со	 еден	 или	 повеќе	 радикали	
на	алкил	или	халоген;

	 Rc	 е	 праволиниски	 или	 разгранет	 радикал	
(C1-C6)алкил,	 (C3-C6)алкенил,	 (C3-C6)
алкинил,	 (C3-C7)циклоалкил,	 (C5-C7)
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циклоалкенил,	 (C4-C7)хетероциклоалкил,	
(хетеро)арилалкил,	 (хетеро)арил,	 (поли)
флуороалкил,	C(O)R8,	C(S)R8	или	SO2R8;

	 R6	и	R7	се,	независно	еден	од	друг,	водород,	
(C1-C6)алкил,	 (C3-C6)алкенил,	 (C3-C6)
алкинил,	 (C3-C7)циклоалкил,	 (C5-C7)
циклоалкенил,	 (C4-C7)хетероциклоалкил,	
арилалкил	или	хетероарилалкил;

	 R6	 и	 R7	 може	 да	 формираат	 заситен	 или	
незаситен	прстен	со	5,	6	или	7	елементи,	кои	
може	 или	 не	 мора	 да	 содржат	 хетероатом	
како	што	се	O,	S	или	N	и	кои	може	да	бидат	
супституирани	со	еден	или	повеќе	радикали	
на	алкил	или	халоген;

	 R8	е	радикал	Ra	или	NRaRb;
	 неговите	 рацемати,	 енантиомери	 и	

диастереоизомери	и	нивни	мешавини,	нивни	
тавтомери	 и	 фармацевтски	 прифатливи	
соли,	 со	 исклучок	 на	 3-(3-пиридинил)-1H-
пиразол-1-бутанамин,	 4-(3-пиридинил)-1H-
пиразол-1-бутанамин	 и	 N-(диетил)-4-фенил-
1H-пиразол-1-етиламин.	

	 Има	уште	15	патентни	барања.
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(51) A 61K 31/455, 31/00,  (11) 903268
 31/403,	31/437,	31/538,  (13) Т1
 A 61P 3/06 (22) 14/08/2009
(21) 2009/254 (45) 30/06/2010
(30)	 20030470665P		15/05/2003		US
(96)	 13/05/2004	EP04785539.0
(97) 15/07/2009 EP1624871
(73) Merck Frosst Canada Ltd. and 
 Merck & Co., Inc. (a New Jersey corp.)
 Kirkland,  Quebec H9H 3L1, CA and 
 Rahway, N.J. 07065, US
(74)	 ЖИВКО	МИЈАТОВИЌ	АНД
	 ПАРТНЕРС	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(72)	 CHENG,	Kang;	
	 WATERS,	M.,	Gerard;	
	 METTERS,	Kathleen,	M.	and	
	 O’NEILL,	Gary

(54) МЕТОДА ЗА ТРЕТИРАЊЕ АТЕРОСКЛЕ–
РОЗА, ДИСЛИПИДЕМИИ И ПОВРЗАНИ 
СОСТОЈБИ И ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ

(57)	 1.	 Фармацевтски	 состав	 составен	 од	
соединение	 Е,	 или	 фармацевтски	
прифатлива	сол	или

	 солват	од	тоа:

  
  

	 никотинска	 киселина	 или	 фармацевтски	
прифатлива	 сол	 или	 солват	 од	 тоа	 и	
еден	 НМG	 Со-А	 редуктаза	 инхибитор	 во	
комбинација	 со	 фармацевтски	 прифатлив	
носител.	

	 Има	уште	5	патентни	барања.
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(51) C	07D	471/04,  (11) 903270
 A	61K	31/437,  (13) Т1
 A	61P	7/02,  (22) 17/08/2009
 C	07D	413/14 (45) 30/06/2010
(21) 2009/255  
(30)	 20010324165P		21/09/2001		US
(96)	 17/09/2002	EP02775843.2
(97) 12/08/2009 EP1427415
(73) Bristol-Myers Squibb Company
 Princeton NJ 08543-4000, US
(74)	 ЖИВКО	МИЈАТОВИЌ	АНД
	 ПАРТНЕРС	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(72)	 PINTO,	Donald;	
	 QUAN,	Mimi;	
	 ORWAT,	Michael;	
	 LI,	Yun-Long;	
	 HAN,	Wei;	
	 QIAO,	Jennifer,	X.;	
	 LAM,	Patrick	and	
	 KOCH,	Stephanie

(54) ЛАКТАМСКИ СОЕДИНЕНИЈА И ДЕРИВАТИ 
НА ИСТИОТ КАКО ИНХИБИТОРИ НА 
ФАКТОР „ХА”

(57)	 1.	 Соединение	 коешто	 е	 претставено	 со	
формула	(1):

  

	 или	фармацевтски	прифатлива	сол	од	тоа.	
	 Има	уште	28	патентни	барања.

903270
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(51) F 02B 33/22 (11) 903269
  (13) Т1
(21) 2009/256 (22) 17/08/2009
  (45) 30/06/2010
(30)	 20030480342P		20/06/2003		US
(96)	 14/06/2004	EP08101493.8
(97) 05/08/2009 EP1925795
(73) Scuderi Group LLC
 West Springfield, MA 01089, US
(74)	 ЖИВКО	МИЈАТОВИЌ	АНД
	 ПАРТНЕРС	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(72)	 BRANYON,	David	and	
	 EUBANKS,	Jeremy
(54) 4-ТАКТЕН МОТОР СО ПОДЕЛЕН ЦИКЛУС
(57)	 1.	Мотор	кој	што	се	состои	од:
	 радилица	(108),	која	што	ротира	околу	оската	

на	радилицата	(110)	на	моторот(100):
	 клип	за	експанзија	(114)	кој	што	е	сместен	во	

цилиндер	за	експанзија	(104)	и
	 работно	 поврзан	 со	 радилицата	 (108)	 така	

што	 клипот	 за	 експанзија	 (114)	 се	 движи	
напред	-	назад	преку	еден	такт	на	експанзија	
и	издувување	на	еден	четворотактен	циклус	
во	 текот	 на	 една	 ротација	 на	 радилицата	
(108);

	 клип	 за	 компресија	 (116)	 којшто	 е	 сместен	
во	цилиндер	 за	 компресија	 (106)	и	работно	
поврзан	 со	 радилицата	 (108)	 така	 што	
клипот	за	компресија	(116)	се	движи	напред	
-	назад	преку	еден	такт	на	вшмукување	и	на	
компресија	 на	 истиот	 четворотактен	 циклус	
во	 текот	 на	 истата	 ротација	 на	 радилицата	
(108);	 и	 вкрстувачки	 премин	 (144)	 кој	 што	
взаемно	 ги	 поврзува	 цилиндарите	 за	
компресија	 (106)	 и	 експанзија	 (104),	 кој	
што	 вкрстувачкиот	 премин	 (144)	 вклучува	
влезен	 вентил	 (146)	 и	 вкрстувачки	 вентил	
(150)	 одредувајќи	 ја	 комората	 за	 притисок	
(148);	 	 што	 се	 карактеризира со тоа 
што	вкрстувачкиот	вентил	(150)	се	затвора	
кога	 клипот	 за	 експанзија	 (114)	 се	 спушта	
од	 неговата	 горна	 централна	 позиција	
во	 неговата	 долна	 централна	 позиција;	
согорувањето	 на	 гасот	 во	 цилиндерот	 за	
експанзија	(104)	е	започнато	откако	клипот	за	
експанзија	 (114)	 ја	достигнува	својата	горна	
централна	 позиција,	 за	 време	 на	 тактот	 на	
експанзија;	 а	 вкрстувачкиот	 вентил	 (150)	
останува	отворен	за	време	на	почетокот	на	
согорувањето	 во	 цилиндарот	 за	 експанзија	
(104).	

	 Има	уште	19	патентни	барања.

903269
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(51) C 07D 403/14 (11) 903266
  (13) Т1
(21) 2009/264 (22) 25/08/2009
  (45) 30/06/2010
(30)	 20040570300P		12/05/2004		US
(96) 29/04/2005 EP05733750.3
(97) 29/07/2009 EP1753748
(73) Pfizer Products Inc.
 Eastern Point Road,  Groton,  
 Cennecticut 06340, US
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(72)	 HULIN,	Bernard	and	
	 PIOTROWSKI,	David,	Walter

(54) ДЕРИВАТИ НА ПРОЛИН И НИВНА 
УПОТРЕБА КАКО ИНХИБИТОРИ НА 
ДИПЕПТИДИЛ ПЕПТИДАЗА IV

(57)	 1.	 Соединение	 со	 назив	 (3,3-дифлуоро–
пиролидин-1-ил)-((2S,4S)-4-(4-(пиримидин-2-
ил)пиперазин-1-ил)пиролидин-2-ил)метанон,	
или	негова	фармацевтски	прифатлива	сол.	

	 Има	уште	6	патентни	барања.

903266
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(51) A 61M 5/315 (11) 903251
  (13) Т1
(21) 2009/280 (22) 09/09/2009
  (45) 30/06/2010
(30) 04023628  04/10/2004  EP
(96)	 14/09/2005	EP08075101.9
(97) 05/08/2009 EP1913967
(73) Sanofi-Aventis Deutschland GmbH and
 Terumo Corporation of Japan
 Bruningstrasse 50, 65929 Frankfurt am Main, 

DE and 
 Shibuya-ku, Tokyo 151-0072, JP
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(72)	 SAIKI,	Masaru
(54) МЕХАНИЗАМ ЗА ПРИКАЖУВАЊЕ ДОЗА, 

НАМЕНЕТ ЗА УРЕД ЗА АПЛИКАЦИЈА НА 
ЛЕК

(57)	 1.	Механизам	за	прикажување	доза,	наменет	
за	 уред	 за	 апликација	 на	лек,	назначен со 
тоа што	содржи:

	 -	 елемент	 за	 избор	 на	 дозата	 (22)	 кој	 има	
надворешен	 навој	 (111)	 и	 надворешни	
жлебови	(64)	кои	се	протегаат	од	поблискиот	
кон	подалечниот	крај;	и

	 -	прстенест	бројач	(30)	поставен	во	блокирачки	
однос	 со	 надворешните	 жлебови	 (64)	 на	
наведениот	 елемент	 за	 избор	 на	 дозата	
(22),	 така	што	наведениот	прстенест	бројач	
(30)	 може	 слободно	 да	 се	 движи	 аксијално	
долж	наведените	надворешни	жлебови	 (64)	
во	 однос	 на	 наведениот	 елемент	 за	 избор	
на	дозата	(22),	а	истовремено	е	спречен	да	
ротира	во	однос	на	наведениот	елемент	 за	
избор	на	дозата	(22).	

	 Има	уште	4	патентни	барања.

903251
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(51) C 07D 471/08,  (11) 903271
 A	61K	31/4995,  (13) Т1
 A	61P	25/28,		 (22)	 16/09/2009
 C	07D	487/08 (45) 30/06/2010
(21) 2009/289  
(30)	 03290570		07/03/2003		EP	and	
 03290571  07/03/2003  EP
(96)	 05/03/2004	EP04717644.1
(97) 26/08/2009 EP1603910
(73) Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation and
 Sanofi-Aventis
 2-6-18 Kitahama, Chuo-Ku  Osaka-Shi  Osaka 

541-8505, JP and 
 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)	 SAADY,	Mourad;	
	 SLOWINSKI,	Franck;	
	 YAICHE,	Philippe	and	
	 LOCHEAD,	Alistair
(54) СУПСТИТУИРАНИ ДЕРИВАТИ НА 2-(ДИАЗА-

БИЦИКЛО-АЛКИЛ)-ПИРИМИДОН
(57)	 1.	 Дериват	 на	 2-(диаза-бициклоалкил)-

пиримидон	претставен	со	формулата	(I),	или	
негов	солват	или	хидрат:

  

 назначен со тоа што:

	 R1	претставува	атом	на	водород,	C1-6	алкилна	
група	или	атом	на	халоген;

	 R2	претставува	атом	на	водород,	C1-6	алкилна	
група	 која	 може	 да	 биде	 супституирана	
со	 1	 до	 4	 супституенти	 одбрани	 од:	 атом	
на	 халоген,	 хидроксилна	 група	 или	 C1-4	
алкокси	 група;	 C1-2	 перхалогенирана	
алкилна	 група,	 бензилна	 група,	 фенетилна	
група,	 бензилоксикарбонилна	 група,	 C1-4	
алкокси	 карбонилна	 група,	 прстен	 на	
бензен,	 прстен	 на	 нафтален,	 прстен	 на	
хинолин,	 прстен	 на	 фталазин,	 прстен	 на	
5,6,7,8-тетрахидронафтален,	 прстен	 на	
пиридин,	прстен	на	индол,	прстен	на	пирол,	
прстен	на	тиофен,	бензенсулфонилна	група,	
бензоилна	 група,	 прстен	 на	 пиридазин,	
прстен	на	фуран	или	прстен	на	имидазол;	при	
што	наведената	бензилна	група,	фенетилна	
група,	 бензилоксикарбонилна	 група,	
бензенсулфонилна	група,	бензоилна	група	и	
прстените	може	 да	 бидат	 супституирани	 со	
1	до	4	супституенти	одбрани	од	C1-6	алкилна	
група,	 бензенски	 прстен,	 атом	 на	 халоген,	
C1-2	 перхалогенирана	 алкилна	 група,	 C1-3	
халогенирана	 алкилна	 група,	 хидроксилна	
група,	 C1-4	 алкокси	 група,	 нитро,	 цијано,	
амино,	 C1-6	 моноалкиламино	 група	 или	 C2-10	
диалкиламино	група;

	 R3	претставува	прстен	на	2,	4	или	5-пиримидин	
или	 прстен	 на	 2,	 3	 или	 4-пиридин,	 при	што	
прстените	може	 да	 бидат	 супституирани	 со	
C1-4	 алкилна	 група,	 C1-4	 алкокси	 група	 или	
атом	на	халоген;

	 R4	претставува	C1-4	алкилна	група	која	може	
да	биде	супституирана	со	хидроксилна	група,	
C1-4	 алкокси	 група	или	атом	на	халоген,	а	n	
претставува	1	или	2.	

	 Има	уште	9	патентни	барања.

903271
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(51) A 61M 5/32 (11) 903272
  (13) Т1
(21) 2009/290 (22) 17/09/2009
  (45) 30/06/2010
(30)	 02808205.5		27/11/2002		EP
(96)	 27/11/2002	EP02808205.5
(97) 08/07/2009 EP1569708
(73) Retractable Technologies, Inc.
 511 Lobo Lane, P.O.Box 9  Little Elm, 
 TX 75068, US
(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ	 А.Д.	

СКОПJЕ		
	 бул.	„Кузман	Јосифовски	Питу„	28	лок.8,
	 1000,	Скопје
(72)	 SHAW,	Thomas,	J.	and	
	 ZHU,	Judy
(54) ВНЕСУВАЧ НА ИВ КАТЕТЕР СО ПОВРАТНА 

ИГЛА
(57)	 1.	 Внесувач	 на	 ИВ	 катетер	 (10)	 кој	 што	 се	

состои	 од	 цевчесто	 куќиште	 (12);	 склоп	 на	
држач	на	игла	(14)	којшто	има	цевчесто	тело	

(32)	лизгачки	поврзано	внатре	во	куќиштето	
(12);	 механизам	 за	 повлекување	 сместен	
во	прстенест	простор	(90)	помеѓу	куќиштето	
(12)	и	склопот	на	држач	на	игла	 (14);	склоп	
на	 клип	 (18)	 којшто	 има	цевка	 на	 клип	 (40)	
ослободувачки	поврзана	со	цевчестото	тело	
(32)	 внатре	 во	 куќиштето	 (12);	 и	 катетер	
(20)	 поврзан	 со	 фрикционо	 поврзување	 за	
цевчестотото	куќиште	(12);	 назначен со 
тоа што

	 цевката	 на	 клипот	 (40)	 содржи	 навнатре	
свртено	 прстенесто	 задебелување	 (106)	
проксимално	на	цевчестото	тело	(32);	и	

	 цевчесто	тело	(32)	кое	што	содржи	нанадвор	
свртено	 прстенесто	 вдлабнување	 (108)	
проксимално	на	цевката	на	клипот	(40);	и	

	 прстенестото	 вдлабнување	 (108)	 и	
прстенестото	 задебелување	 (106)	 се	 под	
дејство	за	ослободувачка	поврзаност	помеѓу	
себе.	

	 Има	уште	36	патентни	барања.

903272
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(51) C 07C 69/00 (11) 903265
  (13) Т1
(21)  2009/296 (22) 22/09/2009
  (45) 30/06/2010
(30)	 0210707		29/08/2002		FR
(96)	 27/08/2003	EP07013954.8
(97) 24/06/2009 EP1840125
(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)	 Abouabdellah,	Ahmed;	
	 Bas,	Michele;	
	 Dargazanli,	Gihad;	
	 Hoornaert,	Christian;	
	 Li,	Adrien	Tak	and	
	 Medaisko,	Florence
(54) ИНТЕРМЕДИЕРИ ЗА ДОБИВАЊЕ НА 

ДИОКСАН-2-АЛКИЛКАРБАМАТИ

(57)	 1.	 Соединение	 претставено	 со	 општата	
формула	(III):

  назначено со тоа што:
	 R2	е	група	со	општата	формула	CHR3CONHR4,	

каде	што	R3	е	атом	на	водород	или	метилна	
група,	 а	 R4	 е	 атом	 на	 водород	 или	 C1-3-
алкилна,	 C3-5-циклоалкилна	 или	 (пиридин-4-
ил)метилна	група;	и	U	е	атом	на	водород	или	
нитро	група.	

	 Нема	други	патентни	барања.

903265
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 (51) (51) osnoven (11,13)  (51) (51) osnoven          (11,13)

Pregledi

pregledi

PREGLED NA objavENI PATENTI SPORED ME\UNARODNATA KLASIFIKACIJA NA PATENTITE 

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

C07D495/04	 C07D495/04	 903203	T1
C07D333/20	 C07D495/04	 903203	T1
C07C211/08	 C07D495/04	 903203	T1
C07C209/68	 C07D495/04	 903203	T1
C07D401/06	 C07D401/06	 903205	T1
C07D401/14	 C07D401/06	 903205	T1
C07D409/14	 C07D401/06	 903205	T1
C07D417/06	 C07D401/06	 903205	T1
A61K31/435	 C07D401/06	 903205	T1
A61K31/41	 C07D401/06	 903205	T1
A61P7/00	 C07D401/06	 903205	T1
C07H17/02 C07H17/02 903206 T1
A61K31/7056	 C07H17/02	 903206	T1
A61P3/10 C07H17/02 903206 T1
C07D211/60	 C07D211/60	 903207	T1
C07D211/56	 C07D211/60	 903207	T1
C07D471/10	 C07D211/60	 903207	T1
C07D498/10	 C07D211/60	 903207	T1
C07D401/04	 C07D211/60	 903207	T1
C07D207/14	 C07D211/60	 903207	T1
C07D403/04	 C07D211/60	 903207	T1
C07D211/76	 C07D211/60	 903207	T1
C07D413/12	 C07D211/60	 903207	T1
C07D211/42	 C07D211/60	 903207	T1
C07D211/72	 C07D211/60	 903207	T1
C07D491/10	 C07D211/60	 903207	T1
C07D401/12	 C07D211/60	 903207	T1
C07D211/32	 C07D211/60	 903207	T1
C07D513/10	 C07D211/60	 903207	T1
C07D211/28	 C07D211/60	 903207	T1
C07D401/14	 C07D211/60	 903207	T1
C07D487/10	 C07D211/60	 903207	T1
A61K31/4025	 C07D211/60	 903207	T1
A61K31/407	 C07D211/60	 903207	T1
A61K31/438	 C07D211/60	 903207	T1
C07D471/04	 C07D471/04	 903209	T1
A61K31/519	 C07D471/04	 903209	T1
A61P15/00	 C07D471/04	 903209	T1
A61P19/10	 C07D471/04	 903209	T1
A61P9/06	 C07D471/04	 903209	T1
A61P35/00	 C07D471/04	 903209	T1
A61K31/454	 A61K31/454	 903210	T1
A61K31/702	 A61K31/454	 903210	T1
A61P7/02	 A61K31/454	 903210	T1
C07D487/00	 C07D487/00	 903211	T1
C07C381/00 C07C381/00 903214 T1

C12N5/00 C12N5/00 903215 T1
C07D295/096	 C07D295/096	 903216	T1
C07D241/04	 C07D295/096	 903216	T1
C07D243/08	 C07D295/096	 903216	T1
C07D211/20	 C07D295/096	 903216	T1
C07D211/70	 C07D295/096	 903216	T1
A61K31/44	 C07D295/096	 903216	T1
A61K31/4965	 C07D295/096	 903216	T1
A61P25/00	 C07D295/096	 903216	T1
C07D307/87	 C07D307/87	 903217	T1
A61K31/343	 C07D307/87	 903217	T1
A61P25/00	 C07D307/87	 903217	T1
A61P25/22	 C07D307/87	 903217	T1
A61P25/24	 C07D307/87	 903217	T1
A61P25/30	 C07D307/87	 903217	T1
A61K47/18	 A61K47/18	 903218	T1
A61K47/02	 A61K47/18	 903218	T1
A61K31/4439	 A61K47/18	 903218	T1
A61K9/19	 A61K47/18	 903218	T1
À61Ê31/155 À61Ê31/155 903219 T1
A61P31/04 À61Ê31/155 903219 T1
A61P31/10 À61Ê31/155 903219 T1
C07D491/10	 C07D491/10	 903220	T1
C07D471/10	 C07D491/10	 903220	T1
C07D221/20	 C07D491/10	 903220	T1
C07D209/54	 C07D491/10	 903220	T1
A61K31/438	 C07D491/10	 903220	T1
A61K31/403	 C07D491/10	 903220	T1
A61K31/407	 C07D491/10	 903220	T1
A61P11/06	 C07D491/10	 903220	T1
A01N43/56 A01N43/56 903234 T1
A01N37/50 A01N43/56 903234 T1
A01N43/653 A01N43/56 903234 T1
A01N43/76 A01N43/56 903234 T1
A61K38/49	 A61K38/49	 903238	T1
C12N9/72	 A61K38/49	 903238	T1
A61P9/00	 A61K38/49	 903238	T1
A61P9/10	 A61K38/49	 903238	T1
B67D1/08	 B67D1/08	 903243	T1
A61K31/473	 A61K31/473	 903247	T1
A61P25/14	 A61K31/473	 903247	T1
A43B7/12 A43B7/12 903245 T1
A43B7/08 A43B7/12 903245 T1
A43B17/08 A43B7/12 903245 T1
A43B17/10 A43B7/12 903245 T1
A43B13/14 A43B7/12 903245 T1
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 (51) (51) osnoven (11,13)  (51) (51) osnoven (11,13)

Pregledi

A43B13/38 A43B7/12 903245 T1
A61K51/12	 A61K51/12	 903235	T1
A61K9/14	 A61K51/12	 903235	T1
A61P35/04	 A61K51/12	 903235	T1
C01B3/26 C01B3/26 903237 T1
D01F9/127	 C01B3/26	 903237	T1
D01F9/133	 C01B3/26	 903237	T1
C07D281/10	 C07D281/10	 903221	T1
C07C271/28	 C07D281/10	 903221	T1
C07D471/04	 C07D471/04	 903222	T1
A61K31/519	 C07D471/04	 903222	T1
A61P35/00	 C07D471/04	 903222	T1
C07D211/04	 C07D211/04	 903258	T1
C07D211/06	 C07D211/04	 903258	T1
C07D235/24	 C07D211/04	 903258	T1
C07D413/04	 C07D211/04	 903258	T1
C07D235/26	 C07D211/04	 903258	T1
C07D401/04	 C07D211/04	 903258	T1
C07D401/06	 C07D211/04	 903258	T1
C07D403/04	 C07D211/04	 903258	T1
C07D403/06	 C07D211/04	 903258	T1
A61K31/44	 C07D211/04	 903258	T1
A61K31/48	 C07D211/04	 903258	T1
A61K31/415	 C07D211/04	 903258	T1
A61K31/445	 C07D211/04	 903258	T1
A61P25/04	 C07D211/04	 903258	T1
C09D11/02	 C09D11/02	 903257	T1
B41M3/14	 C09D11/02	 903257	T1
C07K14/505	 C07K14/505	 903212	T1
B42D15/10	 B42D15/10	 903213	T1
B42D15/00	 B42D15/10	 903213	T1
C07D205/08	 C07D205/08	 903244	T1
A61K31/397	 C07D205/08	 903244	T1
A61P3/06	 C07D205/08	 903244	T1
C07C235/74	 C07D205/08	 903244	T1
A61K9/48	 A61K9/48	 903233	T1
A61K9/66	 A61K9/48	 903233	T1
A61K31/473	 A61K9/48	 903233	T1
C07D487/04	 C07D487/04	 903208	T1
C07D519/00	 C07D487/04	 903208	T1
C07D207/34	 C07D487/04	 903208	T1
C07F7/18	 C07D487/04	 903208	T1
A61K39/395	 A61K39/395	 903256	T1
C07K16/28	 A61K39/395	 903256	T1
C07H17/08 C07H17/08 903259 T1
A61K31/7048	 C07H17/08	 903259	T1
A61P31/04 C07H17/08 903259 T1
C12N15/30 C12N15/30 903260 T1
C12N15/62 C12N15/30 903260 T1
C07K14/44	 C12N15/30	 903260	T1
C07K16/20	 C12N15/30	 903260	T1
A61K31/70	 C12N15/30	 903260	T1
A61K38/16	 C12N15/30	 903260	T1
A61K39/395	 C12N15/30	 903260	T1
A61P33/02 C12N15/30 903260 T1
A61K9/16	 A61K9/16	 903223	T1
A61K9/70	 A61K9/16	 903223	T1

A61K31/485	 A61K9/16	 903223	T1
C07C235/78 C07C235/78 903224 T1
C07C311/51 C07C235/78 903224 T1
C07C233/11 C07C235/78 903224 T1
C07C231/16 C07C235/78 903224 T1
C07D307/46	 C07C235/78	 903224	T1
C07D307/80	 C07C235/78	 903224	T1
C07D277/30	 C07C235/78	 903224	T1
C07D263/32	 C07C235/78	 903224	T1
C07D213/75	 C07C235/78	 903224	T1
C07D213/74	 C07C235/78	 903224	T1
A61P29/00 C07C235/78 903224 T1
A61K31/16	 C07C235/78	 903224	T1
A61K31/18	 C07C235/78	 903224	T1
C07D205/04	 C07D205/04	 903225	T1
A61K31/396	 C07D205/04	 903225	T1
B65D1/02	 B65D1/02	 903226	T1
B29C49/00	 B65D1/02	 903226	T1
C07C205/38 C07C205/38 903227 T1
C07C255/54 C07C205/38 903227 T1
C07C311/08 C07C205/38 903227 T1
C07C311/29 C07C205/38 903227 T1
C07C317/22 C07C205/38 903227 T1
C07C317/36 C07C205/38 903227 T1
C07C323/60 C07C205/38 903227 T1
C07C323/65 C07C205/38 903227 T1
C07C323/67 C07C205/38 903227 T1
C07D213/70	 C07C205/38	 903227	T1
C07D215/20	 C07C205/38	 903227	T1
C07D215/36	 C07C205/38	 903227	T1
C07D239/34	 C07C205/38	 903227	T1
A61K31/192	 C07C205/38	 903227	T1
A61P11/06 C07C205/38 903227 T1
C07C323/52 C07C323/52 903228 T1
C07C323/61 C07C323/52 903228 T1
C07C275/34 C07C323/52 903228 T1
C07C271/56 C07C323/52 903228 T1
A61K31/16	 C07C323/52	 903228	T1
A41B11/00 A41B11/00 903229 T1
C07D209/30	 C07D209/30	 903230	T1
C07D401/04	 C07D209/30	 903230	T1
C07D403/04	 C07D209/30	 903230	T1
C07D403/12	 C07D209/30	 903230	T1
C07D407/04	 C07D209/30	 903230	T1
C07D409/04	 C07D209/30	 903230	T1
C07D413/04	 C07D209/30	 903230	T1
A61K31/405	 C07D209/30	 903230	T1
A61P11/00	 C07D209/30	 903230	T1
A43B9/18 A43B9/18 903239 T1
B29D31/508	 A43B9/18	 903239	T1
C07K7/06	 C07K7/06	 903267	T1
C07K14/75	 C07K14/75	 903253	T1
A61K38/36	 C07K14/75	 903253	T1
A61K38/17	 A61K38/17	 903255	T1
A61K31/505	 A61K38/17	 903255	T1
A61P35/00	 A61K38/17	 903255	T1
G01V15/00 G01V15/00 903262 T1
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G08B21/00 G01V15/00 903262 T1
C07K16/00	 C07K16/00	 903254		T1
C12N15/62	 C07K16/00	 903254	T1
C07K19/00	 C07K16/00	 903254	T1
C07D471/04	 C07D471/04	 903264	T1
A61K31/437	 C07D471/04	 903264	T1
B65D90/12	 B65D90/12	 903263	T1
B65D90/02	 B65D90/12	 903263	T1
C07K14/505	 C07K14/505	 903249	T1
A61K38/18	 C07K14/505	 903249	T1
A01N43/56 A01N43/56 903248 T1
A01N61/00 A01N43/56 903248 T1
B65D77/28	 B65D77/28	 903246	T1
B65B61/20	 B65D77/28	 903246	T1
A61K9/50	 A61K9/50	 903261	T1
A61K31/40	 A61K9/50	 903261	T1
A61K31/401	 A61K9/50	 903261	T1
A61K38/55	 A61K9/50	 903261	T1
A61K9/20	 A61K9/20	 903250	T1
A61K31/495	 A61K9/20	 903250	T1
C07K14/00	 C07K14/00	 903241	T1
A61K38/16	 C07K14/00	 903241	T1
G01N33/53	 C07K14/00	 903241	T1
C07C59/68 C07C59/68 903240 T1
C07C59/72 C07C59/68 903240 T1
C07D295/22	 C07C59/68	 903240	T1
C07D261/08	 C07C59/68	 903240	T1
C07D309/06	 C07C59/68	 903240	T1
C07D295/18	 C07C59/68	 903240	T1
C07C235/34 C07C59/68 903240 T1
C07C311/17 C07C59/68 903240 T1
C07C317/22 C07C59/68 903240 T1
A61P25/28 C07C59/68 903240 T1
A61K31/192	 C07C59/68	 903240	T1
C07D231/20	 C07D231/20	 903242	T1
C07D453/02	 C07D231/20	 903242	T1
C07D401/06	 C07D231/20	 903242	T1
C07D487/08	 C07D231/20	 903242	T1
C07D453/06	 C07D231/20	 903242	T1
C07D403/06	 C07D231/20	 903242	T1
C07D231/14	 C07D231/20	 903242	T1
C07D231/12	 C07D231/20	 903242	T1
C07D401/04	 C07D231/20	 903242	T1
C07D409/04	 C07D231/20	 903242	T1
C07D403/04	 C07D231/20	 903242	T1
A61K31/41	 C07D231/20	 903242	T1
A61K31/435	 C07D231/20	 903242	T1
A61K31/455	 A61K31/455	 903268	T1
A61K31/00	 A61K31/455	 903268	T1
A61K31/403	 A61K31/455	 903268	T1
A61K31/437	 A61K31/455	 903268	T1
A61K31/538	 A61K31/455	 903268	T1
A61P3/06	 A61K31/455	 903268	T1
C07D471/04	 C07D471/04	 903270	T1
A61K31/437	 C07D471/04	 903270	T1
A61P7/02	 C07D471/04	 903270	T1
C07D413/14	 C07D471/04	 903270	T1

F02B33/22	 F02B33/22	 903269	T1
C07D403/14	 C07D403/14	 903266	T1
A61M5/315	 A61M5/315	 903251	T1
C07D471/08	 C07D471/08	 903271	T1
C07D487/08	 C07D471/08	 903271	T1
A61K31/4995	 C07D471/08	 903271	T1
A61P25/28	 C07D471/08	 903271	T1
C07C69/00 C07C69/00 903265 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

Affymax, Inc. 
C	07K	14/505	 903212	T1

ALBERT EINSTEIN COLLEGE OF MEDICINE 
OF YESHIVA UNIVERSITY and 
INDUSTRIAL RESEARCH LIMITED 
C	07D	487/04,	207/34,	519/00,	
C	07F	7/18	 903208	T1

ARES TRADING S.A. 
C 12N 5/00 903215 T1

Asolo SPA 
A	43B	7/12,	13/14,	13/38,	
17/08,	17/10,	7/08	 903245	T1

AstraZeneca AB 
C	07D	491/10,	
A	61K	31/403,	31/407,	31/438,	
A	61P	11/06,	
C	07D	209/54,	221/20,	471/10	 903220	T1

C	07D	205/04,	
A	61K	31/396	 903225	T1

C	07C	205/38,	
A	61K	31/192,	
A	61P	11/06,	
C	07C	255/54,	311/08,	
311/29,	317/22,	317/36,	
323/60,	323/65,	323/67,	
C	07D	213/70,	215/20,	
215/36,	239/34	 903227	T1

C	07D	209/30,	
A	61K	31/405,	
A	61P	11/00,	
C	07D	401/04,	403/04,	
403/12,	407/04,	409/04,	
413/04 903230 T1

Aventis Pharma Deutschland GmbH 
C	07H	17/02,	
A	61K	31/7056,	
A 61P 3/10 903206 T1

C 07C 381/00 903214 T1

Aventis Pharma S.A. 
C	07D	281/10,	
C 07C 271/28 903221 T1
 
A	61K	38/17,	31/505,	
A 61P 35/00 903255 T1

C	07D	231/20,	
A	61K	31/41,	31/435,	
C	07D	231/12,	231/14,	
401/04,	401/06,	403/04,	
403/06,	409/04,	453/02,	
453/06,	487/08	 903242	T1

Aventis Pharmaceuticals Inc. 
C	07D	471/04,	
A	61K	31/437	 903264	T1

Basilea Pharmaceuticals AG 
C	07H	17/08,	
A	61K	31/7048,	
A 61P 31/04 903259 T1

Bristol-Myers Squibb Company 
C	07D	471/04,	
A	61K	31/437,	
A	61P	7/02,	
C	07D	413/14	 903270	T1

Cambridge Laboratoires 
(Ireland) Limited 
A	61K	31/473,	
A 61P 25/14 903247 T1

Cellzome Limited 
C	07C	59/68,	
A	61K	31/192,	
A	61P	25/28,	
C	07C	235/34,	311/17,	
317/22,	59/72,	
C	07D	261/08,	295/18,	
295/22,	309/06	 903240	T1

CETIS, graficne in dokumentacijske storitve,  
d.d. 
B	42D	15/10,	15/00	 903213	T1

(73)
(51) (11,13)

(73)
(51)

(11,13)
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DOMPE’  pha.r.ma S.p.A. 
C	07C	235/78,	
A	61K	31/16,	31/18,	
A	61P	29/00,	
C	07C	231/16,	233/11,	311/51,	
C	07D	213/74,	213/75,	263/32,	
277/30,	307/46,	307/80	 903224	T1

E.I. DU PONT DE NEMOURS AND
COMPANY 
A	01N	43/56,	37/50,	
43/653,	43/76	 903234	T1
 
A	01N	43/56,	61/00	 903248	T1

EURO-CELTIQUE S.A. 
C	07D	211/04,	
A	61K	31/415,	31/44,	
31/445,	31/48,	
A	61P	25/04,	
C	07D	211/06,	235/24,	
235/26,	401/04,	401/06,	
403/04,	403/06,	413/04	 903258	T1
 
A	61K	9/16,	31/485,	9/70	 903223	T1

Eurokeg B.V. 
B	65D	90/12,	90/02	 903263	T1

Fibrex Medical Research & Development
GmbH 
C	07K	14/75,	
A	61K	38/36	 903253	T1

f-star Biotechnologische Forschungs-und 
Entwicklungsges.m.b.H. 
C	07K	16/00,	19/00,	
C 12N 15/62 903254 T1

Genentech, Inc. 
A	61K	39/395,	
C	07K	16/28	 903256	T1

Geopharma ProduktionsgmbH 
А	61К	31/155,	
A	61P	31/04,	31/10	 903219	T1

H. LUNDBECK A/S 
C	07D	295/096,	
A	61K	31/44,	31/4965,	
A	61P	25/00,	
C	07D	211/20,	211/70,	
241/04,	243/08	 903216	T1

C	07D	307/87,	
A	61K	31/343,	
A	61P	25/00,	25/22,	25/24,	25/30	 903217	T1

C	07K	14/505,	
A	61K	38/18	 903249	T1

Heineken Supply Chain B.V. 
B	67D	1/08	 903243	T1

Helsinn Healthcare S.A. 
A	61K	9/48,	31/473,	9/66	 903233	T1

INDAG Gesellschaft fur Industriebedarf mbH &
Co. Betriebs KG 
B	65D	77/28,	
B 65B 61/20 903246 T1

Invento Spolka Z.O.O. 
B	65D	1/02,	
B 29C 49/00 903226 T1

Italdata Ingegneria Dell’Idea S.p.A. 
G	01V	15/00,	
G 08B 21/00 903262 T1

JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. 
C	07C	323/52,	
A	61K	31/16,	
C	07C	271/56,	275/34,	323/61	 903228	T1

Laboratorios LETI, S.L. 
C	12N	15/30,	
A	61K	31/70,	38/16,	39/395,	
A	61P	33/02,	
C	07K	14/44,	16/20,	
C 12N 15/62 903260 T1

Les Laboratoires Servier 
A	61K	9/50,	31/40,	31/401,	38/55	 903261	T1

Merck Frosst Canada Ltd. and 
Merck & Co., Inc. (a New Jersey corp.) 
A	61K	31/455,	31/00,	31/403,	
31/437,	31/538,	
A 61P 3/06 903268 T1

MILLENNIUM PHARMACEUTICALS,
INC. 
C	07D	487/00	 903211	T1

Ming-Te, Chen 
A	43B	9/18,	
B	29D	31/508	 903239	T1

(73)
(51)

(11,13)

(51)

(11,13)
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Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation and 
Sanofi-Aventis 
C	07D	471/08,	
A	61K	31/4995,	
A	61P	25/28,	
C	07D	487/08	 903271	T1

NANOBIOTIX 
A	61K	51/12,	9/14,	
A 61P 35/04 903235 T1

Nycomed GmbH 
A	61K	47/18,	31/4439,	
47/02,	9/19	 903218	T1

Paion Deutschland GmbH 
A	61K	38/49,	
A	61P	9/00,	9/10,	
C 12N 9/72 903238 T1

Pfizer Products Inc. 
C	07D	403/14	 3266	 T1

Pfizer Products Incorporated 
C	07D	471/04,	
A	61K	31/519,	
A	61P	15/00,	19/10,	35/00,	9/06	 903209	T1

Ratiopharm GmbH 
C	07D	495/04,	
C	07C	209/68,	211/08,	
C	07D	333/20	 903203	T1

Retractable Technologies, Inc. 
A	61M	5/32	 903272	T1

Sanofi - Aventis 
C	07D	471/04,	
A	61K	31/519,	
A 61P 35/00 903222 T1
 
C 07C 69/00 903265 T1
 
A	61K	31/454,	31/702,	
A 61P 7/02 903210 T1

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH 
C	07D	401/06,	
A	61K	31/41,	31/435,	
A	61P	7/00,	
C	07D	401/14,	409/14,	417/06	 903205	T1
 
C	07D	205/08,	
A	61K	31/397,	
A	61P	3/06,	
C 07C 235/74 903244 T1

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH and 
Terumo Corporation of Japan 
A	61M	5/315	 903251	T1

Schering Corporation 
C	07D	211/60,	
A	61K	31/4025,	
31/407,	31/438,	
C	07D	207/14,	211/28,	
211/32,	211/42,	211/56,	
211/72,	211/76,	401/04,	
401/12,	401/14,	403/04,	
413/12,	471/10,	487/10,	
491/10,	498/10,	513/10	 903207	T1

Scuderi Group LLC 
F	02B	33/22	 903269	T1

SICPA HOLDING S.A. 
C	09D	11/02,	
B	41M	3/14	 903257	T1

StatoilHydro ASA 
C	01B	3/26,	
D	01F	9/127,	9/133	 903237	T1

UCB FARCHIM S.A. 
A	61K	9/20,	31/495	 903250	T1

VERTEX PHARMACEUTICALS
INCORPORATED 
C	07K	7/06	 903267	T1

X-Technology Swiss GmbH 
A 41B 11/00 903229 T1

YEDA RESEARCH AND DEVELOPMENT CO.,
LTD. 
C	07K	14/00,	
A	61K	38/16,	
G 01N 33/53 903241 T1

(73)
(51)

(11,13)

(73)
(51)

(11,13)
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(11) 903073
(73)  Biovail Laboratories International 
  (Barbados) SRL
  Of Welches, Christ Church, Barbados, BB

(11) 902293
(73)  Merck Sharp & Dohme Corp.
	 	 126	East	Lincoln	Avenue,	Rahway,	
	 	 New	Jersey	07065,	US

(11) 902283
(73)  Merck Sharp & Dohme Corp.
	 	 126	East	Lincoln	Avenue,	Rahway,	
	 	 New	Jersey	07065,	US

(11) 902196
(73)  KYOWA HAKKO KIRIN CO., LTD. and
  MILLENNIUM PHARMACEUTICALS INC.
	 	 6-1,	Ohtemachi	1-chome		Chiyoda-ku		Tokyo		

	 100,JP	and	
	 	 40	Landsdowne	Street,	Cambridge,	
	 	 MA	02139,	CA

(11) 902363
(73)  Merck Sharp & Dohme Corp.
	 	 126	East	Lincoln	Avenue,	Rahway,	
	 	 New	Jersey	07065,	US

(11) 903142
(73)  Kyowa Hakko Kirin Co., Ltd.
  1-6-1,	Ohtemachi,	Chiyoda-ku,		
	 	 Tokyo	100-8185,	JP

PROMENA

PRENOS

PRESTANOK
(11) 900074
(73)  RICHTER GEDEON VEGYESZETI GYAR R.T. 
	 	 Gyomroi	ut	19-21,	Budapest	X,	HU

(11) 900728
(73)  Дипл.инж. АНТИМОВСКИ, Антим, 
  ул.	„Осло”	бр.10-А,	1000	Скопје;	
  Проф.Др. Љубомир Ташков and 
  Др.арх.	Мирче	Кокалевски
	 	 ул.	„Осло”	бр.10-А,	1000	Скопје,	MK;	
	 	 бр.1/3-1,	1000	Скопје,	MK	and	
	 	 ул.	„Влае”,	бр.16,	1000	Скопје	,	MK

(11) 900746
(73)  Трајче Стафилов; 
  Виктор Стефов and
  Димитриос Арабаџиев
  бул.	„Партизански	Одреди”	бр.	64б	1/7,		

	 1000	Скопје,	MK;	
	 	 ул.	„Гоце	Стојчевски”	бр.	5/1/1,	
	 	 1000	Скопје,	MK	and	
	 	 ул.	„Тале	Христов”	бр.	3/1/17,	
	 	 1000	Скопје,	MK
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PRIJAVi  na Industri ski  di zajn

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

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

(21) Broj na prijavata    

(22)  Datum na podnesuvawe

(23)  Datum na izlo`ba, saem

(45)  Datum na objavuvawe

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

  (dvodimenzionalen/trodimenzionalen)

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

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

(54)  Naziv na dizajnot

(55)  Prikazi na industriskiot dizajn

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

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

(73)  Podatoci za podnositelot na prijavata

(74)  Podatoci za zastapnik

__________________________________

* Internationally agreed Numbers for the Indentification of Data
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2009013

(21) 2009/13 (45) 30/06/2010
  (22) 07/04/2009
(28)	 2(два)	дизајна,	дводомензионални
(30)	 1022586		16/10/2008	ЕМ
(72) Dominic Flic and 
 Peter Respondek
(73) Deutsche Telekom AG
	 Friedrich-Ebert-Allee	140,	53113	Bonn,	DE
(74)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

Скопје		ул.	Даме	Груев	бр.3/2-11	1000	Скопје
(51) 14-04
(54) ТРАНЗИЦИИ
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2009013
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2009035

(21) 2009/35 (45) 30/06/2010
  (22) 29/10/2009
(28)	 1(еден)	дизајн,	тродимензионален
(30) 1132419  30/04/2009  EM
(72)	 Mr.Michael	Schiffer
(73) Deutsche Telekom AG
	 Friedrich-Ebert-Allee	140,	53113	Bonn,	DE
(74)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

Скопје		ул.	Даме	Груев	бр.3/2-11	1000	Скопје
(51) 13-02
(54) АЛФА ПОЛНАЧ
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2009036

(21) 2009/36 (45) 30/06/2010
  (22) 29/10/2009
(28)	 2(два)	дизајна,	тродимензионални
(30) 1132443  30/04/2009  EM
(72)	 Mr.Michael	Schiffer
(73) Deutsche Telekom AG
	 Friedrich-Ebert-Allee	140,	53113	Bonn,	DE
(74)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

Скопје		ул.	Даме	Груев	бр.3/2-11	1000	Скопје
(51) 14-03
(54) АЛФА СЛУШАЛКИ
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(21) 2009/45 (45) 30/06/2010
  (22) 16/12/2009
(28)	 2(два)	дизајна,	дводимензионален
(30) 1564238-0001/2  29/06/2009  EM
(72)	 Simon	Pendry;	and	
	 Steph	Heasman;
(73) Mars,	Incorporated;
	 6885	Elm	Street,	McLean,	Virginia	22101-3883,	US
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	Скопје		ул.	Народен	Фронт	7/4	1000	

Скопје
(51) 32-00
(54) ДИЗАЈНИ НА ЕТИКЕТА

2009035
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2010003

(21) 2010/3 (45) 30/06/2010
  (22) 19/02/2010
(28)	 6(шест)	дизајни,	тродимензионален
(72)	 ЗОРАН	ДИМИТРИЈЕВСКИ
(73)	 РОЛОМАТИК		ДООЕЛ	СКОПЈЕ
	 ул.Никола	 Парапунов	 бб/ламела	 1-38	 1000	

СКОПЈЕ,	MK
(74)	 ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ	 АД	 Скопје	 

бул.	Кузман	Јосифовски	Питу	28	лок.8	1000	Скопје
(51) 25-02
(54) ЕЛЕМЕНТИ ЗА РОЛЕТНИ
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2010003
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(21) 2010/5 (45) 30/06/2010
  (22) 25/02/2010
(28)	 1(еден)	дизајн,	тродимензионален
(72)	 Васко	Николоски
(73)	 ДПТУ	БАС	ТУТИ	ФРУТИ		ДООЕЛ
	 ул.Скупи	20		бб,	1000	Скопје,	MK
(51) 09-01
(54) ШИШЕ

2010005



Glasnik, 17/3,  str. 88-104, juni 2010 Skopje

Industriski dizajn

98

(21) 2010/6 (45) 30/06/2010
  (22) 12/03/2010
(28)	 2(два)	дизајна,	тродимензионален
(72)	 САШКО	САМАРЏИОСКИ
(73)	 ПРИЛЕПСКА	ПИВАРНИЦА	АД
	 ул.”Цане	Кузманоски”	бр.1,	7500	Прилеп,	MK
(51) 09-01
(54) ШИШЕ

2010006
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(21) 2010/7 (45) 30/06/2010
  (22) 17/03/2010
(28)	 5(пет)	дизајна,	тродимензионален
(72)	 ЗОРАН	ДИМИТРИЈЕВСКИ
(73)	 РОЛОМАТИК		ДООЕЛ	СКОПЈЕ
	 ул.	 Никола	 Парапунов	 бб/ламела	 1-38	 1000	

СКОПЈЕ,	MK
(74)	 ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ	 АД	 Скопје	 

бул.	Кузман	Јосифовски	Питу	28	лок.8	1000	Скопје
(51) 25-02
(54) ЕЛЕМЕНТИ ЗА РОЛЕТНИ

2010007
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2010007
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(21) 2010/8 (45) 30/06/2010
  (22) 25/03/2010
(28)	 1(еден)	дизајн,	тродимензионален
(72)	 ЦВЕТКОСКИ,	Гоце
(73)	 ЦВЕТКОСКИ,	Гоце
	 ул.	Абас	Емин	бр.295,	Охрид,	MK
(51) 09-01
(54) ШИШЕ

2010008
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(21) 2010/10 (45) 30/06/2010
  (22) 01/04/2010
(28)	 1(еден)	дизајн,	тродимензионален
(72)	 авторот	не	сака	да	биде	наведен
(73)	 DUKAT	mlijecna	industrija	d.d.
	 Marijana	Cavica	9,	10000	Zagreb,	HR
(74)	 АНА	ПЕКЕВСКА,	АДВОКАТ		
	 ул.Орце	Николов	68,1000	Скопје
(51) 09-01
(54) ШИШЕ

2010010
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(21) 2010/12 (45) 30/06/2010
  (22) 09/04/2010
(28)	 1(еден)	дизајн,	тродимензионален
(72)	 авторот	не	сака	да	биде	наведен
(73)	 Друштво	 за	 преработка	 на	 хартија	 Флутинг-Мак	

Василев	Дооел
	 Ул.Герас	Цунев	бр.35	Радовиш,	MK
(74)	 АГЕНЕЦИЈА	 ЗА	 ИНТЕЛЕКТУАЛНА	 СОПСТВЕ–

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

Скопје
(51) 09-03
(54) КУТИЈА

2010012
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PREGLED NA PRIJAVI NA DIZAJN SPORED ME\UNARODNATA KLASIFIKACIJA NA INDUSTRISKI 
DIZAJN

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

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

PREGLED PO NOSITELI NA PRIJAVI NA DIZAJN

PREGLEDI

Pregledi

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

 14-04    2009/13
 13-02    2009/35
 14-03    2009/36
  32-00    2009/45
 25-02    2010/3

 09-01    2010/5
 09-01    2010/6
 25-02    2010/7
 09-01    2010/8
 09-01    2010/10
 09-03    2010/12

(73) Deutsche Telekom AG 
   (21) 2009/13
(73) Deutsche Telekom AG 
   (21) 2009/35
(73) Deutsche Telekom AG 
   (21) 2009/36
(73) Mars, Incorporated; 
   (21) 2009/45
(73) РОЛОМАТИК  ДООЕЛ СКОПЈЕ 
   (21) 2010/3

(73) ДПТУ БАС ТУТИ ФРУТИ  ДООЕЛ 
   (21) 2010/5
(73) ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД 
   (21) 2010/6
(73) РОЛОМАТИК  ДООЕЛ СКОПЈЕ 
   (21) 2010/7
(73) ЦВЕТКОСКИ, Гоце 
   (21) 2010/8
(73) DUKAT mlijecna industrija d.d. 
   (21) 2010/10
(73) Друштво за преработка на хартија   
 Флутинг-Мак Василев Дооел 
   (21) 2010/12
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 Industri ski  di zajn

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

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

(11)             Registarski broj na dokumentot

(18) Datum na va`ewe na industriski dizajn

(21) Broj na prijavata     

(22)  Data na podnesuvawe

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

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

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

(45)  Data na objavuvawe

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

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

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

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

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

(72)  Avtor

(73)  Nositel na pravoto

(74)  Zastapnik

__________________________________

* Internationally agreed Numbers for the Indentification of Data
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00608

(11) 00608 (45) 30/06/2010
(21) 20090017 (22) 20/05/2009
  (18) 20/05/2014
(28)	 31(триесет	и	еден)	дизајн,	тродимензионален
(72)	 РИЈАТ	АЗЕМИ		с.СИНГЕЛИЌ	28/5
(73)	 РАТЕНА-ЕМ	ДООЕЛ
	 УЛ.	КРИМСКА	БР.	47	СКОПЈЕ,	MK	
(51) 06-01
(54) ГАРНИТУРИ ОД БАМБУС
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00608
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00608
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00608
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00609

(11) 00609 (45) 30/06/2010
(21) 20090033 (22) 08/10/2009
  (18) 08/10/2014
(28)	 1(еден)	дизајн,	тродимензионален
(72)	 Васко	Николоски		ул.	Скупи	20	бб,	Скопје
(73)	 БАС	ТУТИ	ФРУТИ		ДООЕЛ
	 ул.Скупи	20		бб,	1000	Скопје,	MK
(51) 09-01
(54) ШИШЕ
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Industri ski  di zajn

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

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

Pregledi

PREGLEDI

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

PREGLED PO NOSITELI NA OBJAVENI DIZAJNI

         (51)           (11)   (51)                     (11) 
 06-01	 	 	 20090017 	 09-01	 	 	 20090033

(73) РАТЕНА-ЕМ ДООЕЛ 

(11) 00608               (21)    20090017

(73) БАС ТУТИ ФРУТИ  ДООЕЛ 

(11) 00609   (21)  20090033
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PRODOL@UVAWE

Prodol`uvawa, promeni, prenosi

            (111) (186)

prenos

     00251      08/06/2015

(11) 00424

(73) PFIZER LIMITED

 Ramsgate Road, Sandwich, Kent   
 CT13 9NJ, UK. 
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TRGOVSKI MARKIPRIJAVi  na trgovski  marki

Vo soglasnost so ~lenot 195 od Zakonot za industriskata sopstvenost (“Slu`ben 
vesnik na Republika Makedonija”, br. 21/09), Dr`avniot zavod za  industriska sopstvenost gi 
objavuva podatocite od prijavite na trgovskite marki.

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

(210) Broj na prijavata    

(220) Datum na podnesuvawe

(230) Datum na izlo`beno ili saemsko prvenstvo

(442) Datum na na objavuvawe na prijavata    

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

(731) Podnositel: ime i adresa

(740) Zastapnik

(540)  Izgled na trgovskata marka, transkripcija i prevod

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

(551)  Individualena/kolektivena trgovska marka

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

 (Ni~anska) i spisok na proizvodite i uslugite

(531)  Me|unarodnata klasifikacija na figurativn elementi na markata (Vienska  
  klasifikacija VKL (6)

  

____________________

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data
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(210) TM  2002/227 (220) 28/03/2002
  (442) 30/06/2010
(731) CATERPILLAR INC.
 100 N.E. Adams Street, PEORIA, 
 IL 61629-9620, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

ENERGYST RENTAL SOLUTIONS

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	39			изнајмување	на	дистрибуција	на	енергија	
кл.	 40	 	 изнајмување	 на	 електрични	 генератори,	
опрема	за	греење	и	ладење,	воздушни	компресори	
и	непрекинливи	енергетски	системи	
кл.	42		планирање,	имплементирање	и	управување	
со	опрема	која	 генерира	електрична	енергија	во	
итни	случаи,	како	и	за	дополнување	или	подршка	

(210) TM  2002/726 (220) 30/09/2002
  (442) 30/06/2010
(731) VIVARTIA S.A INDUSTRIAL & COMMERCIAL 

COMPANY OF FOOD PRODUCTS & CATERING 
SERVICES

 10, Ziridi street  151 24 Maroussi, GR
(740)	 Леонид	Трпеноски,	адвокат	
	 ул.”Максим	Горки”	бр.	18	локал	8,	1000	Скопје
(540)	

(591)	 бела,	сина	и	црвена
(531)	 16.01.11
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	38		телекомуникации	

(210) TM  2003/324	 (220)	 14/05/2003
  (442) 30/06/2010
(731) The Procter & Gamble Company , a company 

organized and existing under the laws of the 
State of Ohio

 One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 
US

(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

TOUCHING LIVES, 
IMPROVING LIFE. P&G

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 3	 	 дрогериска	 стока	 и	 мириси,	 имено	
тоалетна	 вода,	 лосион	 после	 бричење,	 мелеми	
после	 бричење,	 гел	 за	 туширање	 и	 капење,	
лосион	 за	 тело;	 колонска	 вода	 после	 бричење,	
крема	 за	 бричење,	 средство	 против	 потење,	
дезодоранс,	 сапун	 дезодоранс,	 сапун	 за	 лична	
употреба,	 сапун	 за	 антибактериско	 чистење,	
облагородени	 крпи	 за	 бришење;	 производи	 за	
нега	 на	 косата,	 имено,	 шампон,	 кондиционери,	
гелови	 за	 стилска	 обработка	 на	 косата,	 пенасти	
препарати	за	стилска	обработка	на	косата,	спреј	
за	коса;	препарати	за	нијансирање,	обојување	и	
фарбање	 на	 косата;	 козметика,	 имено,	 подлога,	
пудра,	 маска,	 црвенило,	 сенка	 за	 очи,	 средство	
за	 оцртување	 на	 очите,	 црнило	 за	 трепавици,	
молив	 за	 очните	 капаци,	 кармин,	 средство	 за	
бојосување	 на	 усните,	 сјај	 за	 усни	 и	 подлога	 за	
усни;	производи	за	нега	на	нокти,	имено,	средство	
за	 бојосување	 на	 ноктите,	 основен	 премаз	 за	
нокти,	 препарати	 за	 нијансирање	 на	 ноктите,	
препарати	 за	 сушење	 на	 ноктите,	 горен	 премаз	
за	 нокти,	 препарати	 за	 зачувување	 на	 ноктите;	
производи	 за	 нега	 на	 кожата,	 имано	 лосиони	 и	
креми	за	навлажнување,	средства	за	затегнување	
и	чистење,	навлажнувачко	средство	за	миење	на	
телото,	средство	за	чистење	на	лицето;	препарати	
за	нега	и	хигиена	на	устата,	забите,	грлото,	непцата	
и	усната	празнина,	препарати	за	рибање	заради	
спречување	на	забен	камен	и	кариес,	препарати	
за	 чистење	 на	 забите,	 препарати	 за	 нега	 на	
забите,	прашоци	за	заби,	пасти	за	заби,	средства	
за	миење	на	устата,	 спрејови	 за	 уста,	 гелови	 за	
уста,	гелови	на	база	на	флуор,	средства	за	миење	
на	устата	на	база	на	флуор,	прашоци	за	чистење,	
таблети	за	обојување	на	забниот	камен;	додатоци	
за	 перење	од	 видот	 на	 препаратите	 за	 чистење	
заради	 подобрување	 на	 перењето;	 детергент	
за	 перење,	 за	 домаќинство	 и	 за	 индустриски	
потреби;	антибактериски	детергенти	и	производи	
за	чистење;	пенасто	средство	за	чистење,	миење	
и	 детергент,	 средство	 за	 рибање	 за	 машини	
за	 автоматско	 миење	 на	 садови;	 средство	
за	 чистење,	 миење	 и	 детергент	 наменето	 за	
чистење	и	дезинфекција	на	кујни,	купатила,	уреди	
за	 домаќинство	 и	 болнички	 простории	 и	 уреди;	
хартиени	 крпи	 збогатени	 со	 раствор	 за	 чистење	
наменети	 за	 употреба	 врз	 тврди	 површини;	
систем	за	дезодорирање	и	освежување	наменет	
за	отстранување	на	обојување	од	домаќинствата,	
кој	 се	 состои	 од	 препарати	 за	 крпи	 и	 штофови	
кои	не	може	да	се	перат;	омекнувач	за	штофови;	
препарати	 за	 чистење	 при	 перењето,	 имено	
белило	 и	 средства	 за	 претходно	 покиснување,	
навлажнети	и	ненавлажнети	крпи	за	чистење	

TM 2002/227
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	 кл.	5	 	крема	за	кожа	која	содржи	лек,	лаксативи,	
кардио-мускуларни	 фармацевтски	 препарати	
кои	 се	 препишуваат	 на	 рецепта,	 аналгетски	
препарати	 за	 орална	 апликација;	 диететски	
супстанции	прилагодени	за	медицинска	употреба,	
диететски	 додатоци;	 диететски	 пијалаци	 и	
храна	 прилагодени	 за	 медицинска	 употреба;	
фармацевтски	препарати,	имено	немасни	лекови	
за	надворешна	апликација	врз	бубулици	и	акни;	
препарати	 против	 дијареа,	 лекови	 за	 настинка	
и	 грип,	 медицински	 препарати	 за	 настинка,	
фармацевтски	препарати	против	болки	во	грлото	и	
устата,	фармацевтски	препарати	за	третирање	на	
респирагорниот	 тракт	и	 синусите;	фармацевтски	
препарати,	 имено	 деконгестанти,	 аналгетици,	
антихистамини,	 експекторанси,	 средства	 за	
спречување	 на	 кашлањето	 и	 препарати	 против	
настинка	 со	 мултисимптоматско	 кашлање;	
фармацевтски	 препарати	 за	 третирање	 на	
заболувања	на	коските;	фармацевтски	препарати	
за	 третирање	 на	 срцеви	 заболувања,	 парчиња	
за	 трансдермално	 заменување	 на	 естрогенот;	
медицински	препарати	против	кашлање,	настинка	
и	респираторни	инфекции;	лековити	препарати	за	
нега	и	хигиена	на	устата,	забите,	грлото,	непца	и	
усната	празнина,	препарати	за	рибање	наменети	
за	спречување	на	забен	камен	и	кариес,	средства	
за	чистење	на	забите,	препарати	за	чистење	на	
забите,	 препарати	 за	 нега	 на	 забите;	 прашоци	
за	 заби;	 пасти	 за	 заби,	 средства	 за	 миење	 на	
устата,	 спрејови	 за	 уста,	 гелови	 за	 заби,	 гелови	
на	база	на	флуор,	средства	за	миење	на	устата	
на	база	на	флуор,	прашоци	за	чистење,	таблети	
за	 обојување	 на	 забен	 камен,	 препарати	 за	
превентивно	 третирање	 на	 забите	 и	 непца,	
таблети	за	џвакање	наменети	за	нега	на	забите,	
производи	за	чистење	и	нега	кои,	исто	така,	имаат	
дезинфекциско	дејство,	за	вештачки	заби,	забни	
протези,	направи	за	исправање	на	криво	израснати	
заби,	 мостови,	 лепливи	 препарати	 за	 вештачки	
заби;	 лепливи	 прашоци;	 средства	 за	 женска	
хигиена	 направени	 од	 хартија	 и/или	 целулоза	 и	
производи	направени	од	овие	материјали,	имено	
менструални	 влошки	 за	 еднократна	 употреба,	
женски	 санитарни	 крпи,	 тампони;	 менструални	
производи,	 имено	 санитарни,	 макси,	 мини	 и	
влошки	кои	се	прилепуваат	за	гакичките;	лековити	
крпи	 збогатени	 со	лосион	наменети	 за	 употреба	
кај	бебиња;	средство	за	отстранување	мириси	од	
штофови,	тапацир	и	ќилими	
кл.	 10	 	 медицински	 и	 ветеринарен	 апарат	 и	
инструменти,	шалови	 и	 завои	 за	 греење	 против	
болка	и	грчеви;	терапевтски	шалови	и	завои	
кл.	 16	 	 производи	 од	 мека	 хартија;	 тоалетна	
хартија;	 хартиени	 пелени;	 хартиени	 крпчиња	 за	
нос;	 тоалетни	 парчиња	 хартија;	 хартиени	 крпи	
и	 салфети;	 картон	 и	 апсорпциона	 хартија	 или	
хартија	 слична	 на	 материјали	 и/или	 целулоза;	
производи	 од	 хартија	 за	 општо	 домаќинство;	
хартија	 и	 целулоза	 и	 производи	 направени	 од	
овие	материјали	(кои	спаѓаат	во	класа	16);	пелени	
за	еднократна	употреба,	панталони	за	еднократна	
употреба	за	обука,	и	двата	производи	направени	
од	 хартија	 и/или	 целулоза;	 хартија	 за	 купатила;	
упатствен	 и	 едукативен	 материјал	 (освен	

апарати);	пластични	материјали	за	пакување	(кои	
спаѓаат	во	класата	16)	
кл.	 21	 	 	 четки	 за	 заби;	 електрични	 четки	 за	
заби;	 материјали	 подготвени	 за	 гравење	 четки;	
неелектрични	 инструменти	 и	 материјали	 кои	
спаѓаат	во	класата	21,	сите	наменети	за	чистење;	
делови	и	елементи	кои	спаѓаат	во	класата	21	за	
горенаведените	 производи;	 четки;	 потпорници	 и	
држачи	кои	спаѓаат	во	класата	21	
кл.	 29	 	 месо,	 риба,	 живина	 и	 дивеч;	 месни	
преработки;	 конзервирано,	 сушено	 и	 варено	
овошје	и	заленчук;	желе,	џемови;	овошни	компоти;	
јајца,	млеко	и	млечни	производи;	масло	и	масти	
за	 јадење	 средства	 за	 конзервирање,	 кисели	
краставички,	чипс	од	компир	и	закуски	направени	
од	пченкарни	производи,	сирење	или	компир	
кл.	30		кафе,	чај,	какао,	шеќер,	ориз,	тапиока,	саго,	
замена	за	кафе;	брашно	и	производи	од	житарици,	
леб,	 колачи	 и	 слатки,	 лед;	 мед,	меласа;	 квасец,	
прашок	за	печење;	сол,	сенф;	оцет,	сосови	(како	
мирудии),	мирудии,	закуски	и	чипсови	направени	
од	житни	производи;	преливи	за	салата	
кл.	 32	 	 пиво;	 минерална	 и	 сода	 вода	 и	 други	
безалкохолни	 пијалаци;	 пијалаци	 од	 овошје	 и	
овошни	 сокови;	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалаци	
кл.	35	 	 услуги	 во	малопродажба	 за	 производите	
наведени	 во	 списокот	 на	 производи:	 дрогериска	
стока	 и	 мириси,	 имено	 тоалетна	 вода,	 лосион	
после	 бричење,	 мелеми	 после	 бричење,	 гел	 за	
туширање	 и	 капење,	 лосион	 за	 тело;	 колонска	
вода	после	бричење,	крема	за	бричење,	средство	
против	 потење,	 дезодоранс,	 сапун	 дезодоранс,	
сапун	за	лична	употреба,	сапун	за	антибактериско	
чистење,	 облагородени	 крпи	 за	 бришење;	
производи	 за	 нега	 на	 косата,	 имено,	 шампон,	
кондиционери,	 гелови	 за	 стилска	 обработка	 на	
косата,	пенасти	препарати	за	стилска	обработка	
на	косата,	спреј	за	коса;	препарати	за	нијансирање,	
обојување	 и	 фарбање	 на	 косата;	 козметика,	
имено,	подлога,	пудра,	маска,	црвенило,	сенка	за	
очи,	средство	за	оцртување	на	очите,	црнило	за	
трепавици,	 молив	 за	 очните	 капаци,	 кармин,	
средство	за	бојосување	на	усните,	сјај	за	усни	и	
подлога	 за	 усни;	 производи	 за	 нега	 на	 нокти,	
имено,	 средство	 за	 бојосување	 на	 ноктите,	
основен	 премаз	 за	 нокти,	 препарати	 за	
нијансирање	на	ноктите,	препарати	за	сушење	на	
ноктите,	 горен	 премаз	 за	 нокти,	 препарати	 за	
зачувување	 на	 ноктите;	 производи	 за	 нега	 на	
кожата,	имано	лосиони	и	креми	за	навлажнување,	
средства	 за	 затегнување	 и	 чистење,	
навлажнувачко	 средство	 за	 миење	 на	 телото,	
средство	за	чистење	на	лицето;	препарати	за	нега	
и	 хигиена	 на	 устата,	 забите,	 грлото,	 непцата	 и	
усната	 празнина,	 препарати	 за	 рибање	 заради	
спречување	на	забен	камен	и	кариес,	препарати	
за	 чистење	 на	 забите,	 препарати	 за	 нега	 на	
забите,	прашоци	за	заби,	пасти	за	заби,	средства	
за	миење	на	устата,	 спрејови	 за	 уста,	 гелови	 за	
уста,	гелови	на	база	на	флуор,	средства	за	миење	
на	устата	на	база	на	флуор,	прашоци	за	чистење,	
таблети	за	обојување	на	забниот	камен;	додатоци	
за	 перење	од	 видот	 на	 препаратите	 за	 чистење	
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заради	 подобрување	 на	 перењето;	 детергент	 за	
перење,	за	домаќинство	и	за	индустриски	потреби;	
антибактериски	 детергенти	 и	 производи	 за	
чистење;	пенасто	средство	за	чистење,	миење	и	
детергент,	 средство	 за	 рибање	 за	 машини	 за	
автоматско	 миење	 на	 садови;	 средство	 за	
чистење,	миење	и	детергент	наменето	за	чистење	
и	 дезинфекција	 на	 кујни,	 купатила,	 уреди	 за	
домаќинство	 и	 болнички	 простории	 и	 уреди;	
хартиени	 крпи	 збогатени	 со	 раствор	 за	 чистење	
наменети	за	употреба	врз	тврди	површини;	систем	
за	 дезодорирање	 и	 освежување	 наменет	 за	
отстранување	на	обојување	од	домаќинствата,	кој	
се	состои	од	препарати	за	крпи	и	штофови	кои	не	
може	 да	 се	 перат;	 омекнувач	 за	 штофови;	
препарати	 за	 чистење	 при	 перењето,	 имено	
белило	 и	 средства	 за	 претходно	 покиснување,	
навлажнети	 и	 ненавлажнети	 крпи	 за	 чистење,	
крема	за	кожа	која	содржи	лек,	лаксативи,	кардио-
мускуларни	 фармацевтски	 препарати	 кои	 се	
препишуваат	 на	 рецепта,	 аналгетски	 препарати	
за	 орална	 апликација;	 диететски	 супстанции	
прилагодени	 за	медицинска	 употреба,	диететски	
додатоци;	диететски	пијалаци	и	храна	прилагодени	
за	 медицинска	 употреба;	 фармацевтски	
препарати,	имено	немасни	лекови	за	надворешна	
апликација	врз	бубулици	и	акни;	препарати	против	
дијареа,	 лекови	 за	 настинка	 и	 грип,	медицински	
препарати	за	настинка,	фармацевтски	препарати	
против	 болки	 во	 грлото	 и	 устата,	 фармацевтски	
препарати	за	третирање	на	респираторниот	тракт	
и	 синусите;	 фармацевтски	 препарати,	 имено	
деконгестанти,	 аналгетици,	 антихистамини,	
експекторанси,	 средства	 за	 спречување	 на	
кашлањето	 и	 препарати	 против	 настинка	 со	
мултисимптоматско	 кашлање;	 фармацевтски	
препарати	 за	 третирање	 на	 заболувања	 на	
коските;	 фармацевтски	 препарати	 за	 третирање	
на	срцеви	заболувања,	парчиња	за	трансдермално	
заменување	на	естрогенот;	медицински	препарати	
против	 кашлање,	 настинка	 и	 респираторни	
инфекции;	лековити	препарати	за	нега	и	хигиена	
на	устата,	забите,	грлото,	непца	и	усната	празнина,	
препарати	за	рибање	наменети	за	спречување	на	
забен	 камен	 и	 кариес,	 средства	 за	 чистење	 на	
забите,	 препарати	 за	 чистење	 на	 забите,	
препарати	 за	 нега	 на	 забите;	 прашоци	 за	 заби;	
пасти	 за	 заби,	 средства	 за	 миење	 на	 устата,	
спрејови	за	уста,	 гелови	за	заби,	 гелови	на	база	
на	флуор,	средства	за	миење	на	устата	на	база	на	
флуор,	прашоци	за	чистење,	таблети	за	обојување	
на	 забен	 камен,	 препарати	 за	 превентивно	
третирање	на	забите	и	непца,	таблети	за	џвакање	
наменети	за	нега	на	забите,	производи	за	чистење	
и	 нега	 кои,	 исто	 така,	 имаат	 дезинфекциско	
дејство,	за	вештачки	заби,	забни	протези,	направи	
за	исправање	на	криво	израснати	заби,	мостови,	
лепливи	 препарати	 за	 вештачки	 заби;	 лепливи	
прашоци;	средства	за	женска	хигиена	направени	
од	хартија	и/или	целулоза	и	производи	направени	
од	овие	материјали,	имено	менструални	влошки	
за	еднократна	употреба,	женски	санитарни	крпи,	
тампони;	 менструални	 производи,	 имено	
санитарни,	 макси,	 мини	 и	 влошки	 кои	 се	
прилепуваат	 за	 гакичките;	 лековити	 крпи	

збогатени	 со	 лосион	 наменети	 за	 употреба	 кај	
бебиња;	 средство	 за	 отстранување	 мириси	 од	
штофови,	 тапацир	 и	 ќилими,	 медицински	 и	
ветеринарен	 апарат	 и	 инструменти,	 шалови	 и	
завои	 за	 греење	 против	 болка	 и	 грчеви;	
терапевтски	шалови	и	завои,	производи	од	мека	
хартија;	 тоалетна	 хартија;	 хартиени	 пелени;	
хартиени	 крпчиња	 за	 нос;	 тоалетни	 парчиња	
хартија;	 хартиени	 крпи	 и	 салфети;	 картон	 и	
апсорпциона	 хартија	 или	 хартија	 слична	 на	
материјали	и/или	целулоза;	производи	од	хартија	
за	 општо	 домаќинство;	 хартија	 и	 целулоза	 и	
производи	 направени	 од	 овие	 материјали	 (кои	
спаѓаат	 во	 класата	 16);	 пелени	 за	 еднократна	
употреба,	 панталони	 за	 еднократна	 употреба	 за	
обука,	и	двата	производи	направени	од	хартија	и/
или	 целулоза;	 хартија	 за	 купатила;	 упатствен	 и	
едукативен	материјал	(освен	апарати);	пластични	
материјали	за	пакување	 (кои	спаѓаат	во	класата	
16),	 четки	 за	 заби;	 електрични	 четки	 за	 заби;	
материјали	 подготвени	 за	 правење	 четки;	
неелектрични	 инструменти	 и	 материјали	 кои	
спаѓаат	во	класата	21,	сите	наменети	за	чистење;	
делови	и	елементи	кои	спаѓаат	во	класата	21	за	
горенаведените	 производи;	 четки;	 потпорници	 и	
држачи	 кои	 спаѓаат	 во	 класата	 21,	 месо,	 риба,	
живина	и	дивеч;	месни	преработки;	конзервирано,	
сушено	и	варено	овошје	и	заленчук;	желе,	џемови;	
овошни	компоти;	јајца,	млеко	и	млечни	производи;	
масло	 и	 масти	 за	 јадење	 средства	 за	
конзервирање,	 кисели	 краставички,	 чипс	 од	
компир	 и	 закуски	 направени	 од	 пченкарни	
производи,	сирење	или	компир,	кафе,	чај,	какао,	
шеќер,	 ориз,	 тапиока,	 саго,	 замена	 за	 кафе;	
брашно	и	производи	од	житарици,	леб,	колачи	и	
слатки,	 лед;	 мед,	 меласа;	 квасец,	 прашок	 за	
печење;	сол,	сенф;	оцет,	сосови	(како	мирудија),	
мирудии,	закуски	и	чипсови	направени	од	житни	
производи;	преливи	за	салата,	пиво;	минерална	и	
сода	 вода	 и	 други	 безалкохолни	 пијалаци;	
пијалаци	 од	 овошје	 и	 овошни	 сокови;	 сирупи	 и	
други	 препарати	 за	 производство	 на	 лијалоци;	
директно	 продавање,	 вклучително	 и	 директно	
продавање	 со	 помош	 на	 телекомуникации,	
вклучително	 преку	 телефон,	 факс,	 електронска	
пошта	 и	 интернет;	 услуги	 за	 нарачка	 преку	
телефон;	услуги	за	нарачка	преку	факс;	услуги	за	
нарачка	преку	електронска	пошта;	прилагодување,	
уредување	 и	 издавање	 стокови	 каталози;	
промоции	 на	 нарачка	 преку	 пошта;	 деловни	
услуги	 како	 подршка	 на	 воведување	 на	 нови	
производи	 на	 пазарот;	 истражување	 на	 пазарот,	
вклучително	и	директно	истражување	на	пазарот,	
рекламирање	 по	 пат	 на	 директна	 пошта;	
рекламирање	 со	 нарачка	 преку	 пошта,	 пунктови	
за	 набавка;	 промоции;	 рекламирање	 преку	
централен	компјутер	 (достапно	во	секое	време);	
продавање	преку	централен	компјутер	(достапно	
во	 секое	 време);	 продажни	 промоции,	 услуги	 во	
големопродажба	 за	 производите	 наведени	 во	
списокот	 на	 производи;	 дрогериска	 стока	 и	
мириси,	 имено	 тоалетна	 вода,	 лосион	 после	
бричење,	 мелеми	 после	 бричење,	 гел	 за	
туширање	 и	 капење,	 лосион	 за	 тело;	 колонска	
вода	после	бричење,	крема	за	бричење,	средство	

TM 2003/324
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против	 потење,	 дезодоранс,	 сапун	 дезодоранс,	
сапун	за	лична	употреба,	сапун	за	антибактериско	
чистење,	 облагородени	 крпи	 за	 бришење;	
производи	 за	 нега	 на	 косата,	 имено,	 шампон,	
кондиционери,	 гелови	 за	 стилска	 обработка	 на	
косата,	пенасти	препарати	за	стилска	обработка	
на	косата,	спреј	за	коса;	препарати	за	нијансирање,	
обојување	 и	 фарбање	 на	 косата;	 козметика,	
имено,	подлога,	пудра,	маска,	црвенило,	сенка	за	
очи,	средство	за	оцртување	на	очите,	црнило	за	
трепавици,	 молив	 за	 очните	 капаци,	 кармин,	
средство	за	бојосување	на	усните,	сјај	за	усни	и	
подлога	 за	 усни;	 производи	 за	 нега	 на	 нокти,	
имено,	 средство	 за	 бојосување	 на	 ноктите,	
основен	 премаз	 за	 нокти,	 препарати	 за	
нијансирање	на	ноктите,	препарати	за	сушење	на	
ноктите,	 горен	 премаз	 за	 нокти,	 препарати	 за	
зачувување	 на	 ноктите;	 производи	 за	 нега	 на	
кожата,	имано	лосиони	и	креми	за	навлажнување,	
средства	 за	 затегнување	 и	 чистење,	
навлажнувачко	 средство	 за	 миење	 на	 телото,	
средство	за	чистење	на	лицето;	препарати	за	нега	
и	 хигиена	 на	 устата,	 забите,	 грлото,	 непцата	 и	
усната	 празнина,	 препарати	 за	 рибање	 заради	
спречување	на	забен	камен	и	кариес,	препарати	
за	 чистење	 на	 забите,	 препарати	 за	 нега	 на	
забите,	прашоци	за	заби,	пасти	за	заби,	средства	
за	миење	на	устата,	 спрејови	 за	 уста,	 гелови	 за	
уста,	гелови	на	база	на	флуор,	средства	за	миење	
на	устата	на	база	на	флуор,	прашоци	за	чистење,	
таблети	за	обојување	на	забниот	камен;	додатоци	
за	 перење	од	 видот	 на	 препаратите	 за	 чистење	
заради	 подобрување	 на	 перењето;	 детергент	 за	
перење,	за	домаќинство	и	за	индустриски	потреби;	
антибактериски	 детергенти	 и	 производи	 за	
чистење;	пенасто	средство	за	чистење,	миење	и	
детергент,	 средство	 за	 рибање	 за	 машини	 за	
автоматско	 миење	 на	 садови;	 средство	 за	
чистење,	миење	и	детергент	наменето	за	чистење	
и	 дезинфекција	 на	 кујни,	 купатила,	 уреди	 за	
домаќинство	 и	 болнички	 простории	 и	 уреди;	
хартиени	 крпи	 збогатени	 со	 раствор	 за	 чистење	
наменети	за	употреба	врз	тврди	површини;	систем	
за	 дезодорирање	 и	 освежување	 наменет	 за	
отстранување	на	обојување	од	домаќинствата,	кој	
се	состои	од	препарати	за	крпи	и	штофови	кои	не	
може	 да	 се	 перат;	 смекнувач	 за	 штофови;	
препарати	 за	 чистење	 при	 перењето,	 имено	
белило	 и	 средства	 за	 претходно	 покиснување,	
навлажнети	 и	 ненавлажнети	 крпи	 за	 чистење,	
крема	за	кожа	која	содржи	лек,	лаксативи,	кардио-
мускуларни	 фармацевтски	 препарати	 кои	 се	
препишуваат	 на	 рецепта,	 аналгетски	 препарати	
за	 орална	 апликација;	 диететски	 супстанции	
прилагодени	 за	медицинска	 употреба,	диететски	
додатоци;	диететски	пијалаци	и	храна	прилагодени	
за	 медицинска	 употреба;	 фармацевтски	
препарати,	имено	немасни	лекови	за	надворешна	
апликација	врз	бубулици	и	акни;	препарати	против	
дијареа,	 лекови	 за	 настинка	 и	 грип,	медицински	
препарати	за	настинка,	фармацевтски	препарати	
против	 болки	 во	 грлото	 и	 устата,	 фармацевтски	
препарати	за	третирање	на	респираторниот	тракт	
и	 синусите;	 фармацевтски	 препарати,	 имено	
деконгестанти,	 аналгетици,	 антихистамини,	

експекторанси,	 средства	 за	 спречување	 на	
кашлањето	 и	 препарати	 против	 настинка	 со	
мултисимптоматско	 кашлање;	 фармацевтски	
препарати	 за	 третирање	 на	 заболувања	 на	
коските;	 фармацевтски	 препарати	 за	 третирање	
на	срцеви	заболувања,	парчиња	за	трансдермално	
заменување	на	естрогенот;	медицински	препарати	
против	 кашлање,	 настинка	 и	 респираторни	
инфекции;	лековити	препарати	за	нега	и	хигиена	
на	устата,	забите,	грлото,	непца	и	усната	празнина,	
препарати	за	рибање	наменети	за	спречување	на	
забен	 камен	 и	 кариес,	 средства	 за	 чистење	 на	
забите,	 препарати	 за	 чистење	 на	 забите,	
препарати	 за	 нега	 на	 забите;	 прашоци	 за	 заби;	
пасти	 за	 заби,	 средства	 за	 миење	 на	 устата,	
спрејови	за	уста,	 гелови	за	заби,	 гелови	на	база	
на	флуор,	средства	за	миење	на	устата	на	база	на	
флуор,	прашоци	за	чистење,	таблети	за	обојување	
на	 забен	 камен,	 препарати	 за	 превентивно	
третирање	на	забите	и	непца,	таблети	за	џвакање	
наменети	за	нега	на	забите,	производи	за	чистење	
и	 нега	 кои,	 исто	 така,	 имаат	 дезинфекциско	
дејство,	за	вештачки	заби,	забни	протези,	направи	
за	исправање	на	криво	израснати	заби,	мостови,	
лепливи	 препарати	 за	 вештачки	 заби;	 лепливи	
прашоци;	средства	за	женска	хигиена	направени	
од	хартија	и/или	целулоза	и	производи	направени	
од	овие	материјали,	имено	менструални	влошки	
за	еднократна	употреба,	женски	санитарни	крпи,	
тампони;	 менструални	 производи,	 имено	
санитарни,	 макси,	 мини	 и	 влошки	 кои	 се	
прилепуваат	 за	 гакичките;	 лековити	 крпи	
збогатени	 со	 лосион	 наменети	 за	 употреба	 кај	
бебиња;	 средство	 за	 отстранување	 мириси	 од	
штофови,	 тапацир	 и	 ќилими,	 медицински	 и	
ветеринарен	 апарат	 и	 инструменти,	 шалови	 и	
завои	 за	 греење	 против	 болка	 и	 грчеви;	
терапевтски	шалови	и	завои,	производи	од	мека	
хартија;	 тоалетна	 хартија;	 хартиени	 пелени;	
хартиени	 крпчиња	 за	 нос;	 тоалетни	 парчиња	
хартија;	 хартиени	 крпи	 и	 салфети;	 картон	 и	
апсорпциона	 хартија	 или	 хартија	 слична	 на	
материјали	и/или	целулоза;	производи	од	хартија	
за	 општо	 домаќинство;	 хартија	 и	 целулоза	 и	
производи	 направени	 од	 овие	 материјали	 (кои	
спаѓаат	 во	 класа	 16);	 пелени	 за	 еднократна	
употреба,	 панталони	 за	 еднократна	 употреба	 за	
обука,	и	двата	производи	направени	од	хартија	и/
или		целулоза;	 	хартија	за	купатила;	упатствен	и	
едукативен	материјал	(освен	апарати);	пластични	
материјали	за	пакување	 (кои	спаѓаат	во	класата	
16),	 четки	 за	 заби;	 електрични	 четки	 за	 заби;	
материјали	 подготвени	 за	 правење	 четки;	
неелектрични	 инструменти	 и	 материјали	 кои	
спаѓаат	во	класата	21,	сите	наменети	за	чистење;	
делови	и	елементи	кои	спаѓаат	во	класата	21	за	
горенаведените	 производи;	 четки;	 потпорници	 и	
држачи	 кои	 спаѓаат	 во	 класата	 21,	 месо,	 риба,	
живина	и	дивеч;	месни	преработки;	конзервирано,	
сушено	и	варено	овошје	и	заленчук;	желе,	џемови;	
овошни	компоти;	јајца,	млеко	и	млечни	производи;	
масло	 и	 масти	 за	 јадење	 средства	 за	
конзервирање,	 кисели	 краставички,	 чипс	 од	
компир	 и	 закуски	 направени	 од	 пченкарни	
производи,	сирење	или	компир,	кафе,	чај,	какао,	
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шеќер,	 ориз,	 тапиока,	 саго,	 замена	 за	 кафе;	
брашно	и	производи	од	житарици,	леб,	колачи	и	
слатки,	 лед;	 мед,	 меласа;	 квасец,	 прашок	 за	
печење;	 сол,	 сенф;	оцет,	 сосови	 (како	мирудии),	
мирудии,	закуски	и	чипсови	направени	од	житни	
производи;	 преливи	 за	 салата,	 пиво;	 минерална	
исода	 вода	 и	 други	 безалкохолни	 пијалаци;	
пијалаци	 од	 овошје	 и	 овошни	 сокови;	 сирупи	 и	
други	 препарати	 за	 производство	 на	 пијалаци;	
рекламирање	и	деловни	активности;	управување	
со	 деловните	 активности,	 имено	 планирање	 и	
водење	на	деловната	активност,	особено	во	врска	
со	истражување	на	пазарот,	рекламирање,	обука	
на	 персоналот	 и	 раководење	 со	 продавници	 за	
парфеми	и	козметика;	консултација	за	франшизи	
и	лиценци	за	проектирање,	планирање	и	водење	
на	 деловната	 активност,	 особено	 во	 врска	 со	
истражување	 на	 пазарот	 и	 рекламирање;	
рекламирање	на	салони	за	разубавување	
кл.	41		обука	на	персоналот,	планирање	и	водење	
на	 деловната	 активност	 во	 областа	 на	 обуката	
на	 персоналот;	 услуги	 за	 здравствени	 клубови,	
имено	центри	за	рехабилитација	(одморалишта)	
кл.	42		научни	и	технолошки	услуги	и	истражување	
и	проектирање	кои	се	однесуваат	на	истото,	услуги	
за	 индустриска	 анализа	 и	 истражување;	 правни	
услуги;	франшиза	и	лиценцирање	на	продавници	
за	 парфеми	 и	 козметика	 со	 посредство	 на	
технички,	занаетчиски	и	организациски	вештини;	
правни	услуги;	услуги	за	истражување	на	дентална	
и	 орална	 нега;	 фармацевтски	 консултации;	
фармацевтски	 и	 лекарски	 стручни	 проценки	 и	
истражување;	 развој	 на	 козметички	 препарати	 и	
парфеми	
кл.	 43	 	 	 „снек	 барови”	 (бифе	 каде	 се	 служат	
закуски)	
кл.	 44	 	 консултации	 за	 разубавување;	
консултации	 за	 исхрана;	 козметички	 третмани;	
услуги	 на	 продавници	 за	 разубавување,	 места	
за	 разубавување	 и	 институти	 за	 козметички	
истражувања;	 ветеринарни	 и	 агрокултурни	
услуги;	 фризерски	 салони;	 услуги	 за	 хигиена,	
здравствена	заштита	и	нега	на	убавината,	салони	
за	 разубавување;	 совети	 во	 врска	 со	 салони	 за	
разубавување	

(210) TM  2006/741 (220) 19/07/2006
  (442) 30/06/2010
(731) Друштво за производство и трговија и услуги 

ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ
 ул.”Беласица” б.б., 1000 Скопје, MK
(740)	 НОШПАЛ		БОРИС,	адвокат	
	 Ул.	„Љубљанска’’	бб,	1000	Скопје,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црвена,	бела,	златна	и	црна
(531)	 24.09.16
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	30		кафе	
кл.	43		подготвување	храна	и	пијалаци	

(210) TM  2006/742 (220) 19/07/2006
  (442) 30/06/2010
(731) Друштво за производство и трговија и услуги 

ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ
 ул.”Беласица” б.б., 1000 Скопје, MK
(740)	 НОШПАЛ		БОРИС,	адвокат	
	 Ул.	„Љубљанска’’	бб,	1000	Скопје,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црвена,	бела,	златна	и	црна
(531)	 24.09.16
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	30		кафе	
кл.	43		подготвување	на	храна	и	пијалаци	

(210) TM  2007/542	 (220)	 15/06/2007
  (442) 30/06/2010
(731) Е! Еntertainment Television, Inc. 
 5750 Wilshire Blvd. Los Angels, CA 90036, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

THE STYLE NETWORK

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	38		телекомуникациски	услуги	
кл.	41		услуги	за	забава	

(210) TM  2007/860 (220) 04/09/2007
  (442) 30/06/2010
(731) СКОПСКИ ПАЗАР акционерско друштво во 

приватна сопственост увоз-извоз Скопје
 бул. Јане Сандански, бр. 109 б Скопје, MK

TM 2006/741



Glasnik, 17/3,  str. 113-203, juni 2010 Skopje   

Trgovski marki

119

TM 2007/936

(540)	

(591)	 црвена	и	сина
(531)	 26.04.24;26.11.25
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	43		услуги	за	подготвување	храна	и	пијалаци	

(210) TM  2007/915 (220) 21/09/2007
  (442) 30/06/2010
(731) АТАНАСОВ Миле
 Солидарност 32 2000 Штип, MK
(740)	 АГЕНЕЦИЈА	ЗА	ИНТЕЛЕКТУАЛНА
	 СОПСТВЕНОСТ	АРТПИЦК	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	Јосиф	Јосифовски	Свештарот	бр.39/28,	
	 1000,	Скопје
(540)	

(591)	 бела,	 светло	 и	 темно	 жолта,	 светло	 и	 темно	
црвена,	розова,	светло	и	темно	кафена,	зелена	и	
црна

(531)	 25.01.19
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 29	 	 месо,	 риба,	 живина	 и	 дивеч,	 месни	
преработки,	 јајца,	 млеко	 и	 млечни	 производи,	
масла	 	 и	 масти	 за	 јадење	 (сите	 со	 потекло	 од	
Галичник)	
кл.	35		огласување,	водење	на	работи,	управување	
со	работи,	канцелариски	работи,	увоз-извоз	

(210) TM  2007/936 (220) 27/09/2007
  (442) 30/06/2010
(731) CATERPILLAR INC.
 100 N.E. Adams Street, PEORIA, 
 IL 61629-9620, US
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје

(540)	

(531)	 26.04.16;27.05.23
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 1	 	 хемикалии	 за	 употреба	 во	 индустрија,	
наука,	 фотографија,	 земјоделство,	 хортикултура	
и	 шумарство;	 необработена	 вештачка	 смола,	
необработена	 пластика;	 ѓубриво;	 соединенија	
за	 гаснење	 огин;	 препарати	 за	 лемење	 и	
калење;	 хемиски	 супстанции	 за	 конзервирање	
храна;	 супстанции	 за	 потемнување;	 адхезиви	
употребливи	во	индустзијата;	цемент	за	поправка;	
антифриз;	мазива;	хемиски	препарати	за	глави	за	
шрафцигери;	течности	за	батерии;	хемикалии	за	
изострување	 на	 бојата;	 материјали	 за	 филтри;	
хидраулички	 течности;	 адитиви	 за	 горива;	
соединенија	 за	 поправка	 на	 гуми	 за	 возила;	
вештачки	и	синтетички	смоли	
кл.	2		бои,	премази,	лакови;	презервативи	против	
гребење	и	оштетување	на	дрвото;	боила;	средства	
за	разјадување;	сурови	природни	смоли;	метали	
во	 фолија	 и	 прашок	 за	 сликари,	 декоратери,	
печатари	 и	 уметници;	 фитили	 и	 разредувачи;	
метални	 презервативи;	 обложувачи	 (бои)	 за	
употреба	во	возилата	и	делови	на	возила	
кл.	 4	 	 индустриоки	 масла	 и	 мазиѕа;	 масло	 за	
подмачкување;	 соединенија	 за	 апсорпција	 на	
прав,	честички	и	врзувачи;	масла,	мазива	и	масла	
за	 копнени	 возила;	 масла,	 мазива	 и	 масла	 за	
машини;	индустриски	масла,	мазива	и	маснотии;	
хидраулични	масла;	маснотии,	мазива	и	 1масла	
за	 индустриски	 машини;	 нехемиски	 третмани	
и	 адитиви	 за	 масла	 за	 машини,	 гасни	 и	 дизел	
горива,	течности	за	пренос	и	подмачкувачи	
кл.	 6	 	 општи	 метали	 и	 нивни	 легури,	 метални	
материјали	 за	 градба;	 транспортни	 средства	
од	 метал;	 метални	 материјали	 за	 железнички			
шини;			неелектрични			кабли			и			жици			од		општ			
метал;	 железарија;	 мали	 предмети	 од	 метал;	
цевки	 и	 туби	 од	метал;	 сефови;	 стоки	 од	 општи	
метали	кои	не	се	вклучени	во	други	класи;	руди;	
предмети	 за	 зацврснувањем	 осигурување	 и	
влечење;	 приклучоци;	 ремени,	 клипови,	 клинци,	
ремени,	 завртки,	 прстени,	 иглички,	 мијачи,	
пломби,	врски,	држачи	од	метал,	чепови,	капаци,	
затворачи,	колани,	клапни,	двојници,	куки,	врски,	
шрафови,	 колци,	 заковци,	 чувари,	 танкери,	
утикачи,	 шплинт,	 шајчиња;	 продолженија	 за	
цевки;	 дефлектори;	 решеткиј	 плочи;	 насочувачи	
за	 хардвер;	 менгемиња;	 шипки	 за	 заварување;	
кабел	 и	 жица;	 цевки	 и	 цевоводи;	 синџири;	
ремени	и	тркала	(котури);	беџови;	ремени;	брави	
и	 рачни	 брави;	 нумерирани	 плочи;	 метални	
кваки;	 нелуминирачки	 и	 немеханички	 знаци;	
нелуминирачки	 и	 немеханички	 сигнални	 панели;	
зајакнати	материјали	од	метални	делови	и	опрема	
за	 сите	 погоре	 спомнати	 производи;	 делови	 од	
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класата	6	за	копнени	возила;	земјоделски	машини	
и	 машини	 за	 пренесување	 на	 земја,	 особено:	
каиши,	 клипови	 за	 метални	 цевки,	 метални	
печати,	 метални	 затворачи,	 метални	 прстени,	
метални	колани	за	цевки,	метални	каиши,	метални	
поврзувачи	 за	 цевки,	 метални	 затворачи	 за	 крај	
на	 цевовод,	 метална	 опрема	 за	 цевки,	 метални	
цилиндри	 за	 компресиран	 гас	 или	 течности	
кои	 се	 празни,	 метални	 стегачи,	 кубести	 шајки,	
затворачи,	 метални	 клапни	 за	 шмрк	 и	 метална	
опрема	за	шмрк	
кл.	 7	 	 машини	 и	 машински	 алатки;	 мотори	 и	
машини	 (освен	 копнени	 возила);	 компоненти	 за	
спојки	и	трансмисија	на	машини	(освен	за		копнени	
возила);	 земјоделски	 	 инструменти	 	 поинакви	
од	 оние	 за	 рачна	 употреба;	 инкубатори	 за	 јајца;	
вентили;	 свеќички;	 воздушни	 филтри	 (дел	 од	
машини	 или	мотори);	 водени	 регулатори;	фитри	
за	масло;	спојки;	преси;	стартери;	пумпи;	копачи;	
екскаватори;	 булдожери;	 полначи;	 врзувачи;	
стругачи;	павери;	машини	за	земјоделие;	машини	
за	 сечење;	 компактори;	 рамначи;	 филтри;	
ремени;	 острила;	 машини	 за	 движење	 на	 земја;	
машини	за	правење	патишта;	машини	за	лифтинг;	
земјоделски	 апарати	 и	 инструменти;	 ролери	 на	
пареа;	шумски	машини;	машини	за	поставување	
цевки;	 машини	 за	 компактност;	 седишта	 за	
машини	 за	 движење	 на	 земја;	 профилери	 за	
плочник;	скенфиери;	гредер	на	мотори;	контроли	
за	сооднос	на	 гориво/воздух;	 вентили	за	 гориво;	
водени	разделници;	загревачи	на	гориво;	машини	
за	 култувирање	 и	 рамнење;	 машни	 за	 ѓубре;	
машини	 за	 водење,	 машини	 за	 репарирање,	
машини	 за	 поврзување,	 машини	 за	 движење,	
рамначи,	плугови	и	рала;	машини	за	исушување;	
копачи	 (машини);	 агитатори,	 кондензатори	 на	
воздух;	 алтернатори;	 штитници	 против	 триење	
за	машини;	 подлоги	 проггив	 триење	 за	машини;	
опремна	за	машини	и	мотори		против	загадување;	
оски	за	машини;	 	звона	за	штитници;	брикети	за	
машини;	штитници;	 каиши;	 машини	 и	 мотори	 за	
чамци;	 псотава	 за	 сопирачки	 поинакви	 од	 ние	
за	 возила;	 сегменти	 за	 сопирачки	 поинакви	 од	
оние	 за	 возила;	 обувки	 за	 сопирачки	 поинакви	
од	 оние	 за	 возила;	 четки	 (делови	 од	 машини)	
карбуратори;	 машини	 со	 компресиран	 воздух;	
пумпи	 со	 компресиран	 воздух;	 компресори	
(машини);	кондензирани	инсталации;	поврзувачи	
за	машини,	мотори	и	машини;	контролни	кабли	за	
машини,	мотори	или	мотори;	контролни	механизми	
за	 машини;	 цилиндрични	 глави	 за	 машини;	
цилиндри	 за	 машини;	 цилиндри	 за	 мотори;	
дупчалки	(делови	од	машини),	глави	за	дупчалки	
(делови	од	машини),	машини	дупчалки,	дупчалки;	
динамо	 ремени,	 динамо	 четки;	 динама;	 мотори	
поинакви	 од	 копнени	 возила;	 колани	 за	 мотори	
и	 машини,	 вентилатори	 за	 мотори	 и	 машини;	
апарати	 за	 конверзија	 на	 гориво	 за	 внатрешно	
согорување	 \	 во	 машини;	 економизер	 за	 гориво	
за	мотори	и	машини;	кутии	за	запчаниципоинакви	
од	оние	 за	 копнени	возила;	 запчаници	поинакви	
од	оние	за	копнени	возила;	машини	за	набивање;	
чувари	 (делови	 од	 машини);	 чекани	 (делови	 од	
машини);	 пнеуметски	 чекани;	 алатки	 за	 рано	
оперирање;	апарати	за	управување	со	товарање	

и	 растоварување;	 дигалки;	 направи	 за	 држење	
на	 алатки	 за	 машини;	 механички	 сад	 за	 одлив;	
џекови	 (машини)	 косилки	 (машини);	 каиши	 за	
лифтови;	апарати	за	лифтови;	рампи	за	товарење;	
пумпи	за	масла;	масла	 (дел	од	машини);	тркала	
за	машини;	машински	ткала;	апарати	за	машини;	
машини	 за	 работа	 со	 метал;	 пиштоли	 за	 спреј	
за	бои;	машини	за	боење;	пистони;	пнеуматички	
транспортери;	 преси;	 тркала;	 пумпи	 (машини);	
полначи	 (машини)	 редуктивни	 запчаници	
поинакви	од	оние	 за	 копнени	возила;	механички	
лопати;	 отвор	 за	 куплунг;	 држачи	 за	 отвори	 за	
трансмисија;	 покривачи	 за	 машини	 и	 мотори;	
машини	 за	 прскање;	 супер	 полначи;	 машини	
за	 катран;	 машини	 за	 навои;	 машини	 за	 ѓубре;	
синџири	 и	 отвори	 за	 трансмисија,	 поинакви	 од	
оние	за	копнени	возила;	трансмисии	за	машини;	
турбини	 поинакви	 од	 оние	 за	 копнени	 возила;	
турбокомпресори;	 вентили	 (делови	 за	 машини);	
инсталации	 за	 миење	 	 возила;	 апарати	 за	
вулканизација;	 апарати	 за	 миење;	 диспозери	
(машини);	машини	за	вода;	делови	за	сите	горни	
стоки;	 механички	 машински	 делови	 за	 копнени	
возила,	земјоделска	машинерија	и	машинерија	за	
пренесување	на	 земја,	 особено	 стартни	мотори,	
алтернатори,	пистони,	цилиндерски	глави,	делови	
за	 систем	 за	 ладење,	 турбополначи,	 делови	 за	
систем	за	масло,	воздушни	компресори	и	блокови	
кл.	 8	 	 рачни	 алатки	 и	 додатоци	 (за	 рачно	
оперирање),	 ножари;	 странични	 оружја;	 сечива;	
чепови	 и	 калапи;	 џекови;	 секачи	 на	 кабли;	
клучеви;	 ножеви;	 алатаки	 за	 инсталација	 на	
стакло;	алатки	за	свиткување;	алатки	за	сечење;	
алатки	 за	 повратно	 сечење;	 секачи	 за	 црева;	
дупчачи	и	дупчалки;	пиштоли	за	масло;	фасунзи;	
обртни	клучови;	апарати	за	заварување;	делови	и	
опрема	за	сите	горе	наведени	стоки	
кл.	9		научни,	наутички,	истражувачки,	електрични,	
фотографски,	 кинематографски,	 оптички,	
тежински,	 мерни,	 сигнални,	 проверувачки,	
спасувачки	 и	 наставни	 апарати	 и	 инструменти;	
апарати	и	инструменти	за	одржување,	свртување,	
трансформирање,	акомулирање,	регулирање	или	
контролирање	на	електричната	енергија;	апарати	
за	 запишување,	 трансмисија	 или	 репродукција	
на	 звук	 или	 слики;	 носачи	 на	 магнетски	 записи,	
дискови	за	снимање;	автоматски	сметачки	машини	
и	 механизми	 кои	 работат	 на	 пари,	 регистар	
каси,	 машини	 за	 пресметување,	 опрема	 за	
процесуирање	на	податоци	и	компјутери;	апарати	
за	гаснење	пожар,	компјутерски	софтвер,	безжични	
комплети,	телевизиски	сетови	(комплети),	апарати	
и	 инструменти	 за	 тењстирање;	 кабловски	 и	
жичани;	цевоводи;	преклопници;	преклопници	на	
притискање,	 конектори,	 прескокнувачи,	 запалки,	
тестери	на	електрични	кола,	тестери	на	волтажа,	
држачи	 за	 запалки,	 трансформери,	 апарати	 за	
тестирање	на	батерии	за	продажба,	термостати,	
мерачи	 и	 апарати	 иинструменти	 за	 одредување	
на	ниво,	мерачи	на	ленти	и	правила,	микроскопи,	
тахометри,	дијагностички	апарати	и	инструменти,	
метри,	 термометри;	 аларми,	 труби,	 светлечки	
тела,	рефлектори,	огледала,	воздушни	и	батериски	
полначи;	 компјутерски	 програми;	 компјутерски	
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софтвер,	 куплунзи,	 пумпи	 за	 бензин,	 нивоа,	
брави,	 радија,	 акомулартори,	 стартери;	 апарати	
и	 инструменти	 за	 проверка	 на	 брзина,	 кабли	 за	
акомулатори,	конектори	за	продажба	во	форма	на	
сетови,	електрични	терминали,	електрични	ленти,	
регулатори	 за	 температура	 на	 водата,	 сонди,	
амметри,	 тестери	 за	 акомулатори,	 терминали,	
гас	детектори,	мерачи	 за	проток,	 задушувачи	на	
оган,	 омметри,	 алатки	 за	 мерење	 на	 притисок,	
апарати	за	заварување,	делови	и	опрема	за	сите	
горе	наведени	стоки,	делови	и	опрема	од	класа	9	
за	копнени	возила,	земјоделски	машини	и	машини	
за	придвижување	на	земја,	особено:	амплифаери	
за	 безжична	 комуникација,	 антени,	 антени	 за	
апарати	за	безжична	комуникација;	аудио	опрема	
за	возила,	особено,	стерео,	спикери,	амплифаери,	
еквилајзери,	премостувачи	и	куќишта	за	спикери,				
батерии				за				возила,				предмети				за				безжична				
радио	 трансмисија,	 електрични	 и	 контролни	
панели,	 електрични	 луминисцентни	 панел	
екрани*	електрични	релеи;	електронски	и	оптички	
комуникациски	 инструмнети	 и	 компоненти,	
особено	 оптички	 трансмитери;	 електронски	
и	 оптички	 комуникациски	 инструменти	 и	
компоненти,	 особено	 дигитални	 трансмитери,	
системи	 за	 машини	 за	 електронска	 контрола,	
глобални	позициони	системи,	ласерски	детектори	
за	 употреба	 во	 возила,	 апарати	 за	 навигација	
во	возила	по	пат	 	на	 	 	 компјутери	 	 	во	 	 	возило,			
радија	 	 за	 	 	 возила,	 	 	 регулатори	 	 за	 волтажа,	
стабилизатори	за	волтажа	и	волтметри	
кл.	 11	 	 апарати	 	 за	 	 осветлување,	 	 	 греење,		
генерирање	 	 пареа,	 готвење,	 ладење,	 сушење,	
вентилирање,	 снабдување	 со	 вода	 и	 санитарни	
цели;	инсталации	за	инструменти	за	осветлување	
и	греење;	светлечки	сијалици,	сијалици	за	ламби,	
сијализи	 ца	 долгнавести	 ламби,	 сијалици	 за	
индикатори	на	правец,	сијалици	за	кратки	ламби;	
факели;	светла,	ламби;	рефлектори,	еркондишни;	
филтери	 за	 еркондишни;	 размрзнувачи;	
економизери	за	гориво;	делови			и			зацврснувачи			
за	 	 	 горе	 	 	 наведените	 	 	 стоки;	 	 	 делови	 	 	 и	
зацврснувачи	 за	 стоките	 наведени	 во	 класа	
11	 за	 сувозмни	 возила,	 земјоделски	 машини	 и	
машинерија	за	придвижување	на	земјата,	особено	
задни	 светла	 за	 сувоземни	 возила,	 системи	
за	 обнова	 на	 ладење	 во	 резервоари,	 пумнпи,	
филтери	 и	 чистачи,	 сијализи	 за	 електрични	
светилки,	ЛЕД	сијалици,	задни	светла	за	возила	и	
вентили	како	делови	за	радијатори	
кл.	12		мотори			за			возила,			особено			артикулирани			
камиони,	камиони			не			за			авто-патишта,			камиони			
за			подземно			минирање,	трактори,		не	се	за		авто-
патишта,	 	 локомотиви,	 	 земјоделски	 	 трактори,	
комбајни,	 камиони	 за	 пренос	 на	 виљушкари	 и	
структурални,	 заменски	 и	 поправачки	 делови	 за	
горното,	 возила	 за	 пренесување	 земја,	 чување	
на	 земја	 и	 материјали,	 особено,	 артикулирани	
ленти,	ленти	кои	не	се	автопат,	ленти	за	подземно	
минирање,	 трактори	 кои	 не	 се	 за	 автопатишта,	
ленти	со	внатрешна	виљушка	за	гмечење	земја,	
ленти	со	електрична	виљушка	за	гмечење	земја,	
електрични	 пренесувачи,	 рачни	 пренесувачи,	
локомотиви,	 трактори	 за	 земјоделие,	 комбајни,	
воздушни	 насочувачи,	 пакувачи,	 подвижни	

дискови,	 српови,	 акумулатори	 за	 балирање	 и	
структурни,	 заменски	 и	 поправачки	 делови	 за	
сите	 горе	 наведени,	 структурни,	 заменски	 и	
поправачки	делови	за	машини	за	горните	возила,	
пренесувачи	 за	 копнени	 возила	 и	 структурни,	
заменски	и	поправачки	делови	за	нив	
кл.	16		хартија,	картон	и	стоки	направени	од	овие	
материјали	што	не	се	вклучени	во	другите	класи;	
печатени	 работи;	 материјали	 за	 поврзување	
на	 книги;	 канцелариски	 материјал,	 адхезиви	
за	 канцелариски	 материјал	 или	 за	 домашни	
потреби;	 материјали	 за	 уметници;	 четки	 за	
сликање;	 машини	 за	 пишување	 и	 реквизити	
за	 канцеларии	 (освен	 мебел),	 материјали	 за	
инструкции	 и	 учење	 (освен	 апарати);	 пластични	
материјали	 за	 пакување	 (не	 вклучени	 во	 други	
класи);	лента	за	печатари;	блокови	за	печатење;	
дневни	 весници	 и	 периодични	 публикации;	
меморандуми;	 пенкала	 со	 топче,	 телефонски	
индекси,	 моливи	 и	 календари	 за	 маса;	 книги;	
сетови	 за	 цртање;	 графички	 претставувања;	
графички	 репродукции;	 честитки;	 обележувачи	
за	 книги;	 покривки	 (канцелариски	 материјал),	
налепници;	 дијаграми;	 предмети	 за	 документи;	
производи	 за	 бришење;	 плика;	 материјали	 за	
филтрирање;	печатени	формулари;	рачни	книги;	
држачи;	 индекс	 картички;	 држачи	 за	 писма;	
магазини;	 мапи;	 материјали	 за	 моделирање;	
фотографии;	 слики;	 планови;	 албуми;	 училишни	
потреби	 (канцелариски	 материјал);	 инструменти	
за	пишување;	хартија	за	завиткување	
кл.	17	 	 гума,	 гутаперка,	 каучук,	 азбест,	 лискун	 и	
стоки	изработени	од	овие	материјали	што	не	се	
вклучени	 во	 другите	 класи,	 пластики	 во	 форма	
за	 употреба	 во	 производство;	 материјали	 за	
пакување,	 запирање	 и	 изолација;	 флексибилни	
цевки	(не	се	од	метал);	стоки	изработени	од	гума	
и	 од	 пластика;	 печати;	 лента;	 црева;	 шмркови;	
адхезиввни	 ленти;	 полу	 произведени	 облоги;	
облоги	за	куплунг;	цилиндрични	зглобови;	 затки;	
ракавици	за	изолација;	куплунг	и	зглобови	кои	не	
се	 од	 метал;	 прстени	 од	 гума	 или	 од	 пластика;	
материјали	 за	 поправање	 гуми;	 материјали	 за	
гумени	 печати;	 делови	 и	 зацврснувачи	 за	 сите	
горе	наведни	стоки;	делови	вклучени	во	класата	
17	 за	 копнени	 возила,	 земјоделски	 машини	 и	
машини	 за	 придвижување	 на	 земја,	 особено	
црева	за	радијатори	за	возила,	електрични	ленти,	
флексибилни	 пластични	 црева	 за	 употреба	 во	
вентилација,	 црева	 за	 еркондишни	 направени	
од	 гума,	 хидраулични	 црева	 направени	 од	 гума	
неметални	црева	за	масло	
кл.	19	 	материјали	за	 градење	 (не	се	од	метал);	
неметални	 кровни	 цевки	 за	 згради;	 асфалт;	
смола	и	битумен;	неметални	транспортни	згради;	
споменици	 	 (не	 се	 од	 метал);	 вештачки	 камен;	
асфалтен	поплочување;	греди	кои	не	се	од	метал;	
битуменска	 пресвлека	 и	 производи;	 цемент;	
противпожарна	 цементна	 пресвлека;	 цементи	
основи;	 цементни	 ’	 плочи;	 сирова	 креда;	 бетон;	
материјали	 за	 конструкција	 кои	 не	 се	 од	 метал;	
неметални	 покривки	 за	 згради;	 граничници	 за	
патишта;	страници	за	обележување	на	пат	и	ленти	
од	синтетички	материјали;	материјал	за	врзување	
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за	поправка	на	патишта;	материјали	за	правење	и	
обложување	на	патиштата	
кл.	 20	 	 мебел,	 огледала,	 рамки	 за	 слики;	 стоки	
(не	се	вклучени	во	другите	класи)	од	дрво,	плута,	
трска,	врба,	рог,	коска,	слонова	коска,	китова	коска,	
школка,	амбер,	бисер,	морска	пена,	и	супститути	
за	сите	овие	материјали		или	од	пластика;	бункер		
(не	е	од	метал);	кутии;	кабинети;	клипови	за	маса	
(не	се	од	метал);	клипови	за	кабли	или	цевки	од	
пластика;	капаци		(не	се	од	метал);	пластични	клуч	
картички;	чанти	од	дрво	или	пластика;	палети	за	
пренесување	(не	се	од	метал);	чепови	кои	не	се	од	
метал;	тркала	од	пластика;	држачи	за	алатки	кио	
не	се	од	метал;	транспортни	палети	кои	не	се	од	
метал;	послужавници	(не	се	од	метал);	пластични	
вентили	

(210) TM  2007/992	 (220)	 15/10/2007
  (442) 30/06/2010
(731) Друштво за трговија и услуги 
 ТОБАКО ДОО Скопје
 Бул.”3-та Македонска бригада” б.б., 
 1000 Скопје, MK
(740)	 ЈОАНИДИС	ЈОВАН,	АДВОКАТ		
	 ул.”Орце	Николов”	155б,	1000,	Скопје
(540)	

ДОПОЛНИ И ВОЗИ

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	9		апарати	и	инструменти;	опрема	за	обработка	
на	 податоци	 и	 компјутери;	 ПОС	 терминали	 и	
вендинг	машини	
кл.	38		телекомуникации	
кл.	 42	 	 изработка	 на	 програми	 за	 компјутери,	
услуги	 кои	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи;	
обезбедување	 и	 извршување	 на	 активности	 во	
областа	 на	 малопродажба,	 големопродажба,	
застапништво	 и	 дистрибуција	 на	 припејд	 и	
постпејд	производи	и	услуги,	телекомуникациски	
производи,	 тобако,	 лотариски	 и	 други	 слични	
производи	и	услуги;	процесирање	на	податоци	и	
електронско	надополнување	на	сметки	(е-ваучер)	

(210) TM  2007/1007 (220) 18/10/2007
  (442) 30/06/2010
(731) Chapman Entertainment Limited
 The Pavilion, 90 Point Pleasant, Wandsworth, 

London, SW 18 1 NN, GB
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

FIFI I CVETNO DRUSTVO

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	9		анимирани				цртани				филмови;				аудиовизуелни				
снимки;	 	 	 	 камери;	 кинематографски	 филмови;	
компјутерски	 програми	 во	 врска	 со	 детска	
едукација	 и	 забава;	 електронски	 компјутерски	
игри	 адаптирани	 за	 употреба	 со	 видео	 апарати	
или	 телевизиски	 приемници;	 електронски	
публикации;	 електронски	 книги	 за	 боење	 и	
постери;	електронски	честитки;	филмови;	направи	
и	софтвери	за	електронски	игри	кои	се	држат	во	
рака;	интерактивни	едукативни	игри	за	употреба	
со	 видео	 направи	 или	 телевизиски	 приемници;	
интерактивни	софтвери	за	забава	а	за	употреба	
со	 компјутерите;	интерактивни	 графички	екрани;	
интерактивен	 видео	 софтвер;	 подметнувачи	
за	 комјутерски	 глувчиња	 (mouse	 pad);	 снимени	
медии	вклучително	видео	ленти	и	касети,	компакт	
дискови	(CD),	аудио	касети,	DVD	дискови,	касетни	
единици	 за	 видео	 игри	 и	 компјутерски	 дискови,	
снимени	интерактивни	компакт	дискови,	спортски	
заштитни	 кациги;	 наочари	 и	 рамки	 за	 наочари;	
водени	прстени	(water	rings);	електронски	игри	по	
пат	на	интернет	
кл.	 16	 	 книги	 	 	 	 со	 	 	 	 детски	 	 	 	 активности	 	 	 	 и				
планери;				адресари;				албуми;	автобиографски	
книги	 (дневници);	 обвивки	 за	 тетратки	 и	 книги;	
одбележувачи	 на	 страници	 во	 книги;	 книги,	
календари;	 цртани	 филмови;	 кутии,	 држачи	 и	
стативи	 за	 моливи	 и	 пенкала,	 хемиски	 моливи,	
пастели	 и	 креони;	 стрипови;	 тетратки	 за	 боење	
и	 боенки;	 пресликувачи;	 дневници;	 фасцикли	 и	
кутии	 за	 чување	 документи,	 прибори	 и	 хартии;	
тетратки	 за	 цртање;	 подметнувачи,	 пенкала	
и	 сетови	 за	 пишување;	 штафелаи,	 мостри	
за	 везење	 и	 правење	 тантели,	 примероци	 за	
шиење	и	плетење;	мапи	за	прибор	за	пишување	
и	 хартија;	 лепак;	 честитки;	 мастило;	 часописи;	
глина	 за	 обликување;	 периодични	 публикации	
со	новитети;	тетратки	и	подметнувачи;	покани	за	
забава;	оштрила	за	моливи;	бои,	кутии	за	чување	
бои	и	четкички	за	боење,	пастели,	креони,	моливи;	
разгледници;	печатени	работи	и	постери,	печатени	
публикации	 и	 печатени	 материјали;	 гумички	 за	
бришење;	лењири;	роковници	за	белешки;	прибор	
за	пишување;	шаблони	за	сликање;	самолепливи	
хартиички	и	хартиички	за	пресликување;	покривки	
за	 маса;	 хартиени	 простирки,	 хартиени	 салвети	
и	 крпи;	 материјал	 за	 настава;	 детски	 карти	 што	
можат	 да	 се	 разменуваат;	 хартија	 за	 пакување;	
подметнувачи	и	хартија	за	пишување	
кл.	25		облека,	обувки	и	покривки	за	глава	
кл.	 28	 	 комплети	 градинарски	 алат	 за	 играње;	
канти	и	лопатки	за	играње;	фигурички	на	детски	
акциони	 јунаци	 од	 стриповите	 и	 цртаните	
филмови,	 додатоци	 и	 опкружувања	 за	 истите,	
посебно	 сетови	 за	 играње	 и	 фантазирање;	
апарати	 за	 правење	 меури;	 балони,	 топки;	
движечки	 играчки	 на	 батерии;	 игри	 на	 плоча;	
елементи	 за	 градење;	 игри	 за	 градење;	 игри	 со	
карти;	украси	со	божиќно	дрво,	облека	за	 	кукли	
и	меки	 играчки,	 прибор	 за	 кукли;	 кукли;	 колички	
за	 кукли;	 игри;	 гимнастички	 спортски	 производи,	
куклички	 кои	 се	 држат	 во	 рацете;	 тропалки	 за	
бебиња,	 подвижни	 играчки	 за	 креветчиња	 за	
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бебиња;	 пузли;	 змееви;	 манипулативни	 пузли;	
маски;	 мобилни	 телефони;	 играчки;	 модели	 на	
возила;	составни	делови	за	моделирачки	играцки	
и	уреди	за	работа	со	моделирачките	играчки	а	кои	
се	 продаваат	 заедно;	 комплети	 алати;	 новитети	
за	 забава;	мали	играчки	 како	ситни	поклони	кои	
се	делат	на	забавите;	карти	за	играње;	плишани	
играчки;	 кукли;	 пузли;	 играчки	 за	 јадење;	 кутии	
за	 песок	 за	 играње;	 лизгалишта	 и	 тобогани	
за	 игра;	 базени	 со	 прстенест	 облик;	 базени	
на	 надувување	 (за	 игри);	 играчки	 за	 бабање,	
играчки	за	базени;	играчки	за	прскање	вода	или	
течност;	 скејтбордови;	 лизгалки;	 скии;	 летечки	
дискови;	 стапови	 за	 хокеј;	 санки;	 играчки	 за	
правење	балончиња;	меко	обликувани	фигурички	
за	играње;	садови	за	печење	за	играње;	 кујнски	
прибор	 за	 играње;	 играчки	 банкомати;	 разни	
фигурички;	 алат	 за	 играње;	 рамени	 играчки	 за	
носење	алат;	фарови	 за	возила	играчки;	 возила	
играчки;	 трицикли	 играчки;	 хартиени	 шапки	 за	
забава	
кл.	41		услуги	за	забава,	услуги	за	произведување	
анимирани	 цртани	 филмови;	 продукција	 и	
дистрибуција	на	телевизиски	програми,	филмови,	
подвижни	 слики,	 цртани	 и	 анимирани	 филмови	
и	радио	програми	од	 забавен	 карактер;	 забавни	
паркови;	 издавање	 книги;	 услуги	 на	 образување	
и	 забава	 на	 децата;	 услуги	 на	 електронско	
издаваштво;	 клубови	 за	 забава;	 лично	
костумирано	 појавување	 во	 живо;	 организација	
на	 такмичење;	 давање	 електронски	 интернет,	
публикации;	 давање	 интернет	 информации	 кои	
се	 однесуваат	 на	 забава	 и/или	 образование;	
продукција	 на	 радиски	 програми;	 сценски	
настапи;	 услуги	 на	 давање	 електронски	 игри	 по	
пат	 на	 глобална	 компјутерска	 мрежа;	 услуги	 на	
телевизиска	забава;	консултански,	информациски	
и	советодавни	услуги	во	врска	со	наведеното	

(210) TM  2007/1143 (220) 26/11/2007
  (442) 30/06/2010
(731) Руен Интернешнал Технолоџис експорт - 

импорт ДООЕЛ
 ул. 29 Ноември бр. 32 Кочани, MK
(540)	

(591)	 сина
(531)	 21.03.21;	26.13.25
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	7		машини	и	машински	алати,	мотори	и	погонски	
машини,	 машински	 спојници	 и	 трансмисински	
елементи,	 земјоделски	 направи,	 инкубатори	 за	
јајца	
кл.	 12	 	 возила,	 апарати	 за	 движење	 по	 земја,	
воздух	или	вода	
кл.	40		обработка	на	материјали	

(210) TM  2007/1184	 (220)	 05/12/2007
  (442) 30/06/2010
(731) Домника Пројеска and 
 Никола Пројески
 Ул. Томе Никле бр. 12 Крушево, MK and 
 ул. Томе Никле бр.12 Крушево, MK
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(531)	 02.01.01
(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,	 абразиви	
/средства	 за	 брусење/,	 алишта	 (производи	 за	
закиснување	алишта),	алишта	(синило	за	алишта),	
алишта	(средства	за	парфимирање	на	алиштата),	
амбра	 /парфимерија/,	 амонијак	 користен	 како	
средство	 за	 миење,	 анисово	 дрво	 (етерични	
масла	од	анисово	дрво),	аромати,	бадемов	сапун,	
бадемово	масло,	бадемово	масло	за	козметичка	
употреба,	белење	(сода	за	белење),	белење	(соли	
за	 белење),	 белила	 /деколоранти	 за	 козметичка	
употреба/,	бои	(производи	за	отстранување	бои),	
бои	 (средства	 за	 отстранување	 бои),	 бои	 за	
тоалетна	употреба,	брада	(антисептички	камења	
за	бричење	брада),	брада	(бои	за	брада),	брада	
(сапуни	 за	 брада),	 бричење	 (паста	 за	 ремени	
за	 бричење),	 бричење	 (производи	 за	 бричење,	
брусно	 платно,	 веѓи	 (козметички	 средства	 за	
веѓи),	 веѓи	 (моливи	 за	 веѓи),	 вештачки	 мустаќи,	
бради,	коса	(лепила	за	зацврстување	на	вештачки	
мустаќ,	 бради	 и	 коса),	 дезодоранси	 за	 лична	
употреба	 /парфимерија/,	 дезодорирачки	 сапуни,	
депилатори,	 детергенти,	 екстракти	 од	 цвеќе	 /
парфимерија/,	 етерични	 екстракти	 /есенции/,	
етерични	 масти,	 забни	 протези,	 закиснување	
алишта,	избелување,	јасмин,	капење	(козметички	
препарати	 за	 капење),	 капење	 (соли	 за	 капење)	
не	се	за	медицинска	употреба,	кожа	(козметички	
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производи	 за	 нега	 на	 кожата),	 кожа	 (креми	 за	
кожни	 производи),	 кожа	 (креми	 за	 честење	 на	
кожата),	кожа	(производи	за	заштита	на	кожата),	
козметика,	 козметички	 бои,	 козметички	 креми,	
козметички	 лосиони	 (шамивчиња	 натопени	
во	 козметички	 лосиони),	 .козметички	 прибор,	
колонска	вода,	коса	(бои	за	коса),	креми	за	кожа,	
креми	 за	 козметичка	 употреба,	 лакза	 нокти,	
лосион	за	козметичка	употреба,	маски	за	убавина,	
масла	 за	 парфимерија,	 мириси	 /парфеми/,	
мошус	 /парфимерија/,	 нега	 на	 уста,	 омекнувачи,	
освежување	 (сапуни	 за	 освежување),	 памук	
за	 козметичка	 употреба,	 перење	 (средства	 за	
перење),	 парфимериски	 производи,	 средства	 за	
полирање,	пудра	за	шминкање,	сапуни,	слабеење	
(козметички	 препарати	 за	 слабеење),	 сонце	
(препарати	 за	 заштита	 од	 сонце)	 /козметички	
препарати	 за	 заштита	 од	 црнење/,	 средства	 за	
нега	 на	 заби,	 стакла	 на	 автомобили	 (течности	
за	 перење	 на	 автомобилски	 стакла),	 тоалетна	
вода,	тоалетни	масла,	тоалетни	млека,	тоалетни	
производи,	чевли	(креми	за	чевли),	шампони	
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	 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	забарсќи	смоли,	средства		за	дезинфекција,	
препарати	за	уништување	штетници,	фунгициди,	
хербициди	
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	 (кои	не	
се	рачни),	инкубатори	за	јајца	
кл.	 8	 	 рачни	 алати	 направи,	 прибор	 за	 јадење,	
ладно	оружје,	жилети	
кл.	 9	 	 апарати	 и	 инструменти:научни,	
поморски,	 геодетски,	 фотографски,	
кинематографски,оптички,	 за	 вагање,	 за	
мерење;	 сигнализација,	 контрола	 (инспекција),	
спасување	и	настава;апарати	 	и	инструменти	 за	
спроведување,	 вклучување,	 трансформирање,	
акумулирање,	регулирање	или	контролирање	на	
електрицитетот;	 апарати	 за	 снимање,	 пренос	 и	
репродукција	на	звук	или	слика,	магнетски	носачи	
на:	 податоци,	 дискови	 за	 снимање,	 автоматски	
машини	 и	 механизми	 за	 апаратите	 што	 се	
активираат	со	монети	или	жетони,	регистар	каси,	
машини.	 за	 сметање	 и	 опрема	 за	 обработка	 на	
податоци	и	компјутери,	апарати	за.	гаснење	пожар	
кл.	 10	 	 медицински,	 хируршки,	 забарски	 и	
ветеринарни	 апарати	 и	 инструменти,	 вештачки	
екстремитети,	очи	и	заби,	ортопедски	производи,		
хируршки	материјали	и	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,	
екплозиви,	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,	 армоника	 (мала	
шестоаголна	 армоника	 за	 танго	 оркестри),	
армоники,	 басови	 /музички	 инструменти/,	 виоли,	
виолини,	 гајди,	 дипли	 /музички	 инструменти/,	
гитари,	 гонгови,	 гудала	 (жици	 за	 гудала),	
гудала	 (стапови	 за	 гудала),	 гудала	 (штипки	
за	 гудала	 за	 музички	 инструменти),	 дупчени	
музи.чки	 инструменти,	 електична	 музика,	 жици	
(жичани	инструменти)	 /музика/,	жици	 за	музички	
инструменти,	 ѕвечалки	 /музички	 инструменти/,	
кариљони	 /инструменти/,	 кастањети,	 кинесни	
шапки	 /инструменти/,	 клавир,	 клавир	 (жици	 за	
инструменти),	клавири	(клавиши	за	инструменти),	
клавиши	 за	 музички	 инструменти,	 кларинети,	
клучеви	 за	 затегнување	 на	 жиците	 на	 гудачки	
инструменти,	 кобилики	 за	 инструменти,	 кожа	
за	 тапани,	 контрабас,	 ксилофони,	 лири,	 мали	
армоники,	 мали	 оргули,	 мандолини,	 механички	
клавири,	музика	(вентили	за	музички	инструменти),	
музички	вилушки,	музички	инструменти,	музички	
кутии,	музички	ленти,	ногарки	за	тимпнаи,	нотни	
бележници,	 обои,	 окарини,	 оргули,	 палки	 за	
тапани,	 педали	 за	 музички	 инструменти,	 писки	
за	 труби,	 ритам,	 рогови,	 свирки,	 тамбуриња,	
там-там,	 тапанарски	 стаплиња,	 тапани,	
тимпани,	 трепкалки,	 триангл,	 тромбони,	 трубљи,	
усни	 армоники,	 флејти,	 футроли	 за	 музички	
инструметни,	хармоники,	харфи,	харфи	(жици	за	
харфа),	хорови,	цимбала	/чинели/,	цитри	
кл.	 16	 	 хартија,	 картон	 и	 производите	 од	 нив	
кои	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	 печатени	
работи,	 книговезачки	 материјал,	 фотографии,	
канцелариски	материјал,	лепила	за	канцелариска	
и	 куќна	 употреба;	 материјали	 кои	 ги	 користат	
уметниците,	 сликарски	 четки,	 машини	 за	
пишување	 и	 канцелариски	 прибор	 (освен	
мебелот);	 материјали	 за	 обука	 и	 настава	 (освен	
апарати);	пластични	материјлаи	за	пакување	кои	
не	 се	 опфатени	 во	 другите	 класи;	 печатарски	
букви,	клишиња	
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.	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.	 19	 	 неметални	 градежни	 материјали,	 цврсти	
неметални	цевки	за	 градба,	асфалт,	црна	смола	
и	 битумен,	 неметални	 преносни	 конструкции,	
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споменици	што	не	се	од	метал	
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.	 21	 	 куќни	 или	 кујнски	 апарати	 и	 садови	 за	
домаќинството,	 чешли	 и	 сунгери,	 четки	 (освен	
сликарски	 четки),	 материјали	 за	 правење	 четки,	
производи	 кои	 се	 користат	 за	 честење,	 челична	
волна,	 сурово	 и	 полуобработено	 стакло	 (освен	
градежно	стакло),	стакларија,	порцелан,	фајанс	и	
грнчарија,	што	не	се	опфатени	со	другите	класи	
кл.	 22	 	 јажиња,	 канапи,	 мрежи	 шатори,	
настрешници	 од	 платнр,	 надворешни	 навлаки	
автомобили,	 едра,	 вреќи	 и	 торби	 кои	 не	 се	
опфатени	 ср	 другите	 класи,	 материјали	 за	
полнење	душеци	(освен	од	гума	или	од	пластични	
материи),	сурови	текстилни	влакнести	материи	
кл. 23		предено	и	конец	за	текстил	
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.	 26	 	 тантели,	 везови,	 панделки	 и	 гајтани,	
петлици,	 копци,	 закачки	 и	 окца,	 топуски	 и	 игли,	
вештачко	цвеќе	
кл.	27	 	 килими,	рогузини,	 	простирки	и	бришачи,	
линолеум	 и	 друѓи	 подни	 прекривачи,	 ѕидни	
тапети,	коишто	не	се	од	текстил	
кл.	28	 	 игри	и	играчки,	 производи	 за	 гимнастика	
и	 спорт	 што	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	
украси	за	елка	
кл.	 29	 	 месо,	 риба,	 живина	 и	 дивеч,	 месни	
преработки,	 конзервирано,	 смрзнато,	 сушено	 и	
варено	вошје	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	 на	 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		кафе,	чај,	какао,	шеќер,	ориз,	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	(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,	 бадемов	 пијалак,	
безалкохолни	 овошни	 екстракти,	 вода	 /за	
пиење/,	води	за	на	маса,	газирани	води,	газирани	
пијалаци,	 ѓумбир,	 концентрати	 на	 екстракти		
за	 	 подготвување	 напивки,	 ликери,	 лимонада,	
лимонада	 (сирупи	 	 	 за	 лимонада),	 минерални	
води;	 (производи	 за	 подготвување	 минерални	
води),	 минерални	 води	 /пијалаци/,	 ’мошт,	 мошт	
од	 грозје,	 овошни	 напивки	 без	 алкохол,	 овошни	
сокови,	пиво;	пивска			мошт,	пијалаци	(концентрати	
на	екстракти	за	подготвување	пијалаци),	пијалаци	

(состојки	 и	 сирупи	 за	 подготвување	 пијалаци),	
пијалаци	 на	 база	 на	 сурутки,	 салсапарија	 /
безалкохолна	 напивка/,	 селтз	 вода,	 слад,	 сода-
вода,	 сок	 од	 маки	 трупки,	 сокови	 од	 растенија,	
хмел,	шербет	
кл.	 33	 	 алкохолни	 пијалаци	 (освен	 пиво),	
алкохол	 (овошен	 екстракт	 со	 алкохол),	 алкохол	
од	 нане,	 алкохолни	 екстракти,	 алкохолни	
есенции,	 алкохолни	 пијалаци	 (со	 исклучок	 на	
пиво),	 алкохолни	 пијалаци	 што	 содржат	 овошје,	
аперитиви,	арак	/вид	ликер	од	роза,	вино,	виски,	
дестилирани	 пијалаци,	 дигестиви	 /алкохол	 и	
ликер/,	 јаболкова	 ракија,	 коктели,	 курасар,	 лике	
од	анис,	ликер	од	анис	 /сладок/,	ликери,	ликери	
/горчливи/,	 медовина	 /пијалок	 од	 вода	 и	 мед/,	
пијалок	 од	 троп,	 ракија,	 ракија	 од	 круши,	 саке	 /
пиво	од	ориз/,	 смрекова	ракија	 /клека/,	црешова	
ракија	
кл.	 34	 	 тутун,	 производи	 за	 пушачите,	 кибрит,	
бурмут,	запалки	за	пушачи,	 јантар	за	чибуче	или	
цигари,	 кибрит,	 кибрит	 /кутии	 за	 кибрит/	 не	 се	
од	 благородни	 метали,	 кремен	 -	 запалка,	 кутии	
за	 пури	 /не	 се	 од	 благородни	 метали/,	 лулиња,	
лулиња	 (стругали	 за	 чистење	 лулиња),	 мали	
цигари,	 пепелници	 за	 пушачи,	 пушачи	 (прибор	
за	 пушачи),	 садови	 за	 тутун,	 сечачи	 за	 цигари,	
снопчиња	 хартија	 за	 цигари,	 статив	 за	 луле,	
стругало	 за	 чистење	 лулиња,	 треба	 за	 пушење,	
тутун,	тутун	за	џвакање,	тутун	за	шмркање,	тутун	
-	 кеси,	 филтери	 за	 цигари,	 цигаралаци,	 цигари,	
цигари,	џебни	апарати	за	виткање	цигари,	чибуци	
за	цигари	
кл.	 35	 	 огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	со	работи;	канцелариски	работи	
кл.	 36	 	 осигурување;	 финансиски	 работи;	
монетарни	работи;	работи	поврзани	за	недвижен	
имот	
кл.	 38	 	 телекомуникации,	 електронска	 пошта,	
емитување	 телевизиски	 програми,	 изнајмување	
апарати	за	пренос	на	пораки,	кабелска	телевизија,	
комуникации	 по	 пат	 на	 сметачки	 терминали,	
новинарски	агенции,	подвижна	радио	телефонија,	
пораки	 (пренос	 на	 пораки),	 пренос	 на	 телефакс	
пораки,	 пренос	 на	 телеграми,	 радиофонски	
емисии,	 радиофонски	 врски,	 радиотехнички	
служби,	 сметач	 (пренос	 на	 пораки	 и	 слики	
со	 сметач),	 телефонски	 служби,	 телефонски	
врски,	 телеграфски	 служби,	 телеграфски	 врски,	
телеграми,	 телекс	 служби,	 телевизиски	 емисии,	
упатства	за	телекомуникации	
кл.	39		транспортни	услуги;	пакување	и	складирање	
стока;	организирање	патувања	
кл.	40		обработка	на	материјали	
кл.	41		образовни	услуги;	подготвување		настава;	
забава,	 спортски	 и	 културни	 активности,	
академии,	 вариети,	 видео	ленти	 (изнајмување	и	
производство	 на	 видео	 ленти),	 детски	 градинки,	
дискотеки,	 допишување,	 забавни	 паркови;	
здравствени	клубови	/нега’	на	физичкото	здравје/,	
зоолошки	 градини,	 игри	 за	 пари,	 изложби,	
изнајмување	 стадиони,	 кампови	 за	 летување,	
кампови	 за	 спортско	 усовршување,	 кино	
-студио,	кино	сали,	клубови,	книги,	коцкариници,	
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конференции,	 конгреси,	 модни	 агенции	 за	
уметници,	 натпревари,	 одгледувачки	 заводи,	
оркестри	 (услуги	 кои	 ги	 даваат	 оркестрите),	
патузачки	 библиотеки,	 педагошки	 опити,	
практично	 обучување,	 разонода,	 разонода	 по	
пат	 на	 радио,	 разонода	 по	 пат	 на	 телевизија,	
семинари,	симпозиуми,	слободно	време,	спортска	
опрема,	 јасли	 за	 деца,	 јавни	 бањи,	 клиники,	
клубови	 за	 средби,	 кремирање,	 лиценци	 за	
иѓнтелектуална	 сопственост,	 маникирски	 услуги,	
облека	 (изнајмување	 облека),	 одморалишта,	
оптички	 услуги,	 пансиони,	 придружба,	 турска	
бања,	фотографија,	фризерски	салони,	хороскопи,	
интернати	
кл.	42		научни	и	технолошки	услуги	и	истражувња	
и	 планирања	 кои	 се	 однесуваат	 на	 истите;	
услуги	 за	 индустриски	 анализи	 и	 истражувања;	
проектирање	и	развој	на	компјутерски	хардвер	и	
софтвер	
кл.	 43	 	 услуги	 за	 подготвување	 храна	 и	
пијалаци;	 привремено	 сместување,	 барови,	
гостилници,	 хотелски	 услуги,	 кафеани,	 кампови,	
кантини,	 кафани,	 ресторани,	 летувалишта,	
пансиони,	 привремено	 шестување,	 ресторани	
за	 брзо	 и	 постојано	 послужување,	 ресторани	
за	 самопослужување,	 стари	 лица	 (установи	 за	
сместување	стари	лица)/старски	домови/	
кл.	 44	 	 медицински	 услуги;	 ветеринарни	 услуги;	
хигиенска	нега	и	нега	на	убавината	на	луѓето	или	
животните;	услуги	од	областа	на	земјоделството,	
градинарството	и	шумарството,	клиники,	масажа,	
санаториуми,	 медицински	 услуги,	 негуватели	
на	 болни	 лица,	 породување,	 физиотерапија,	
хирургија,	 салони	 за	 убавина,	 банки	 за	 крв,	
диспанзери,	
кл.	 45	 	 правни	 услуги;	 безбедносни	 услуги	 за	
заштита	 на	 имот	 и	 лица;	 лични	 и	 општествени	
услуги	што	ги	даваат	трети	лица	за	задоволување	
на	потребите	на	поединци	

(210) TM  2008/1007 (220) 07/08/2008
  (442) 30/06/2010
(731) Друштво за производство, промет и услуги 

ПИРОТЕХНИКА МИРНОВЕЦ ДООЕЛ
 бул.Јане Сандански бр.7/3, 1000 Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

PIROTEHNIKA MIRNOVEC D.O.O.E.L

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 13	 	 експлозиви,	 средства	 за	 огномет,	
пиротехнички	 производи,	 огномет	 (прибор	 за	
огномет)	
кл.	28		петарди	(прскачки	бомбони)	
кл.	 39	 	 превоз,	 пакување	 и	 складирање	 на	
производи,	 амбалажа	 на	 производи,	 испорака	
/дистрибуција/	 на	 производи,	 испорака	

дистрибуција/	 на	 стоки,	 испорака	 на	 производи	
нарачани	по	пошта	

(210) TM  2008/1732 (220) 20/11/2008
  (442) 30/06/2010
(731) Соколовиќ П. Зоран and 
 Ташо Ташулов
 ул. Блаже Јанушев 6, 1440 Неготино, MK and
 ул. ЈНА -4, 1440 Неготино, MK
(740)	 Соколовиќ	П.	Зоран	
	 ул.	„Блаже	Јанушев”-6,	1440	Неготино
(540)	

(531)	 03.01.01;	24.05.01;	24.09.01
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	33		вино	
кл.	35		услуги	при	продажба	на	мало	и	големо	со	
вино	

(210) TM  2009/288 (220) 31/03/2009
  (442) 30/06/2010
(731) Gallaher Limited 
 Members Hill, Brooklands Road, Weybridge, 

Surrey KT13 OQU, UK
(740)	 ПЕТОШЕВИЌ	ДОО	ДРУШТВО	ЗА
	 ОСТВАРУВАЊЕ	И	ЗАШТИТА	НА
	 ИНТЕЛЕКТУАЛНА	СОПСТВЕНОСТ	СКОПЈЕ	
	 п.факс:301,
	 ул.29	Ноември	17-2/3М,	1000	Скопје
(540)	

SUNSHINE AROMA

(551)	 индивидуална
(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	 кои	
се	 продаваат	 одделно	 или	 измешани	 со	 тутун,	
што	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	
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(210) TM  2009/310 (220) 03/04/2009
  (442) 30/06/2010
(731) Мирјана Марковска 
 ул. Радишанска бр. 21 2/9, MK
(740)	 МИРЈАНА		МАРКОВСКА,	адвокат	
	 ул.	„Орце	Николов”	бр.	75,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црвена,	нијанси	на	сива
(531)	 26.13.25
(551)	 индивидуална
(510,	511)

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

(210) TM  2009/373 (220) 22/04/2009
  (442) 30/06/2010
(731) ПРОДАКШН РЕПАБЛИК ДОО Скопје
 ул. Чедомир Кантарџиев бр. 26, 
 1000 Скопје, MK
(740)	 ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ	А.Д.	СКОПJЕ		
	 бул.	„Кузман	Јосифовски	Питу„	28	лок.8,	
	 1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црвена,	црна	и	бела
(531)	 01.01.02
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 35	 	 огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	со	работи;	канцелариски	работи	
кл.	41	 	образовни	услуги;	подготвување	настава;	
забава;	спортски	и	културни	активности	
кл.	43		услуги	за	подготвување	храна	и	пијалаци;	
привремено	сместување	

(210) TM  2009/381 (220) 23/04/2009
  (442) 30/06/2010
(731) ЕЛАСТИК спол.с.р.о.
 Бохдановце над Трновау, 
 миестна част Шелпице 252 919 09, SK

(740)	 БИЛЈАНА		ПАНОВА	ВИДЕСКИ,	адвокат	
	 Ул.”Владимир	Комаров	бр.1а/4-20,	1000	Скопје,	
(540)	

POLAR

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 1	 	 течности	 против	 смрзнување,	 специјални	
течности	за	ладилници	на	автомобилите	
кл.	3	 	 супстанција	 за	 чистење,	 отстраанување	и	
полирање,	течности	за	чистење	на	возачко	стакло	
и	отстранување	мраз	

(210) TM  2009/428	 (220)	 06/05/2009
  (442) 30/06/2010
(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)	

(531)	 26.01.18
(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  2009/452	 (220)	 08/05/2009
  (442) 30/06/2010
(731) Васко Кичевски
 ул. Загребска 6а, MK
(540)	

(591)	 зелена
(531)	 11.03.04
(551)	 индивидуална
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(510,	511)
кл.	35		услуги	при	продажба	на	мало	и	големо	со	
додатоци	 во	 исхраната,	 козметика,	 есенцијални	
масла	и	мирудии	
кл.	 44	 	 медицински	 услуги;	 ветеринарни	 услуги;	
хигиенска	 нега	 и	 нега	 на	 убавина	 на	 луѓето	 и	
животните;	услуги	од	областа	на	земјоделството,	
градинарството	и	шумарството	

(210) TM  2009/484	 (220)	 18/05/2009
  (442) 30/06/2010
(731) Друштво за консалтинг и понуда за софтвер 

РЕ-АКТИВ ДОО Скопје
 ул. Михаил Цоков бр. 4, 1000 Скопје, MK
(740)	 МАКЕДОНСКА	АВТОРСКА	АГЕНЦИЈА	ДОО	
	 бул.”Кочо	Рацин”	14,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црна	и	портокалова
(531)	 24.17.01;27.05.01
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 42	 	 проектирање	 и	 развој	 на	 компјутерски	
хардвер	и	софтвер	

(210) TM  2009/572 (220) 09/06/2009
  (442) 30/06/2010
(731) С енд Б Трејд Скопје
 ул. Владимир Комаров број 18а  1/16 
 1000 Скопје, MK
(540)	

(531)	 27.05.01
(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	
кл.	33		алкохолни	пијалаци	(освен	пиво)	
кл.	43		услуги	за	подготвување	храна	и	пијалаци,	
привремено	сместување	

(210) TM  2009/575 (220) 10/06/2009
  (442) 30/06/2010
(731) BASF SE
 Carl-Bosch-Strasse 38, 
 Ludwigshafen am Rhein, DE
(740)	 ЈОАНИДИС	ЈОВАН,	АДВОКАТ		
	 ул.”Орце	Николов”	155б,	1000,	Скопје

(540)	

КАМБИО

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	1		хемикалии	што	се	користат	во	земјоделието,	
хортикултура	 и	 шумарство,	 посебно	 препарати	
за	 садење	 растенија;	 препарати	 за	 регулирање	
на	 растењето	 на	 растенија,	 хемиски	 препарати	
за	 нега	 на	 семиња,	 сурфакти,	 природни	 или	
вештачки	 хемикалии	 како	 сексуални	 замки	 или	
агенти	за	забуна	на	инсекти	
кл.	 5	 	 препарати	 за	 уништување	 бактерии;	
фунгициди,	хербициди,	пестициди	

(210) TM  2009/579 (220) 09/06/2009
  (442) 30/06/2010
(731) ТДПТУ КОНТИ ХИДРОПЛАСТ ДООЕЛ
 ул. Индустриска бб 1480 Гевгелија, MK
(540)	

KONTI HIDROPLAST

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	1		сурови	пластични	материи	(полиетиленски	и	
полипропиленски	црева	и	цевки)	
кл.	17		полуфабрикати	од	пластични	материјали,	
свитливи	 неметални	 цевки	 (полиетиленски	 и	
полипропиленски	црева	и	цевки)	
кл.	 37	 	 инсталациски	 уреди	 (монтажа	 и	
проектирање	 на	 водоводни	 и	 канализациони	
системи)	

(210) TM  2009/599 (220) 12/06/2009
  (442) 30/06/2010
(731) Друштво за трговија и услуги РАВАГО ДООЕЛ 

Скопје
 бул. Јане Сандански бр. 113, MK
(540)	

(591)	 светло	сина	и	бела
(531)	 05.01.03
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(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	 гасење	 пожар,	 препарати	 за	
калење	и	заварување	метали,	хемиски	производи	
за	 конзервирање	 прехранбени	 производи,	
материи	за	штавење,	адхезиви	(лепливи	материи)	
наменети	за	индустријата	
кл.	 17	 	 каучук,	 гутаперка,	 азбест,	 ликсун	 и	
производи	од	нив,	кои	не	се	опфатени	во	другите	
класи,	полуфабриканти	од	пластични	материјали,	
материјали	 за	 подлошки,	 за	 заптисување	 и	 за	
изолација,	свитливи	неметални	цевки	

(210) TM  2009/615 (220) 17/06/2009
  (442) 30/06/2010
(731) Друштво за производство, трговија и услуги 

ФУД-ГРУП експорт-импорт ДОО Скопје
 ул. Перо Наков бб Скопје 
 п.фах 19 1118 Маџари Скопје, MK
(540)	

(591)	 кафена	и	златна
(531)	 26.13.25
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	43		услуги	за	подготвување	храна	и	пијалаци	

(210) TM  2009/629 (220) 16/06/2009
  (442) 30/06/2010
(731) ДПТУ БИРОСЕФ ДООЛ
 ул.Дебарска бр.29, 2400  Струмица, MK
(540)	

(591)	 светло	сива,	светло	сина	и	темно	сина
(531)	 26.04.22
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	6		метални,	сигуеносни	и	противпожарни	каси,	
сефови,	ормари	и	врати,	трезорски	врати,	брави,	
оков	за	дрво	и	метал	

(210) TM  2009/633 (220) 22/06/2009
  (442) 30/06/2010
(731) НЕМО ЛБ
 ул. Егејска бр. 5/4-2 6000 Охрид, MK
(540)	

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

(531)	 02.01.01
(551)	 индивидуална
(510,	511)

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

(210) TM  2009/636 (220) 23/06/2009
  (442) 30/06/2010
(731) Imperial Tobacco Limited
 PO Box 244, Southville Bristol BS99 7UJ, UK
(740)	 ТОНЕВСКИ		ДРАГАН,	АДВОКАТ	
	 бул.	„Кочо	Рацин”	бр.	14/4	-	13,	1000	Скопје
(540)	

(531)	 24.01.19;24.09.01;25.01.19
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	34		преработен	или	суров	тутун;	производи	од	
тутун;	 цигари,	 цигарилоси,	 замени	 за	 тутун	 што	
не	се	за	медицински	намени	и	не	се	наменети	за	
терапија;	кибрит	и	артикли	за	пушачи	
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(210) TM  2009/679 (220) 08/07/2009
  (442) 30/06/2010
(731) АРЕНКО Д.О.О извоз-увоз, Друштво за 

производство на препарати за нега на кожата 
и трговија 

 Стефка Тасева 25, 2300 Кочани, MK
(540)	

(591)	 виолетова
(531)	 26.01.16;27.05.23
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	5		фармацевтски	производи/препарати	
кл.	 35	 	 услуги	 при	 продажба	 на	 фармацевтски	
производи	на	мало	и	големо	

(210) TM  2009/699 (220) 14/07/2009
  (442) 30/06/2010
(731) Друштво за производство, трговија и услуги 

КАНААН ДОО увоз извоз Скопје
 ул. Качанички пат бб/ индустриска зона
 Визбегово, 1000 Скопје, MK
(540)	

(591)	 црвена,	бела,	жолта	и	зелена
(531)	 05.09.15;25.01.19
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 29	 	 чипс	 (чипс	 од	 овошје),	 чипс	 (чипс	 од	
компири),	снегулки	од	компири,	чипс	од	компири,	
снегулки	од	компири	
кл.	 30	 	 производи	 од	 жита,	 снег	 од	 жита,	 чипс	
(производи	од	жита),	пченкарни	снегулки	

(210) TM  2009/700 (220) 14/07/2009
  (442) 30/06/2010
(731) Друштво за производство, трговија и услуги 

КАНААН ДОО увоз извоз Скопје
 ул. Качанички пат бб/ индустриска зона
 Визбегово, 1000 Скопје, MK

(540)	

(591)	 црвена,	бела,	жолта	и	зелена
(531)	 05.09.17;25.01.19
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 29	 	 чипс	 (чипс	 од	 овошје),	 чипс	 (чипс	 од	
компири),	снегулки	од	компири,	чипс	од	компири,	
снегулки	од	компири	
кл.	 30	 	 производи	 од	 жита,	 снег	 од	 жита,	 чипс	
(производи	од	жита),	пченкарни	снегулки	

(210) TM  2009/701 (220) 14/07/2009
  (442) 30/06/2010
(731) Друштво за производство, трговија и услуги 

КАНААН ДОО увоз извоз Скопје
 ул. Качанички пат бб/ индустриска зона
 Визбегово, 1000 Скопје, MK
(540)	

(591)	 црвена,	бела,	жолта	и	зелена
(531)	 05.09.15;25.01.19
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 29	 	 чипс	 (чипс	 од	 овошје),	 чипс	 (чипс	 од	
компири),	снегулки	од	компири,	чипс	од	компири,	
снегулки	од	компири	
кл.	 30	 	 производи	 од	 жита,	 снег	 од	 жита,	 чипс	
(производи	од	жита),	пченкарни	снегулки	

(210) TM  2009/702 (220) 14/07/2009
  (442) 30/06/2010
(731) Друштво за производство, трговија и услуги 

КАНААН ДОО увоз извоз Скопје
 ул. Качанички пат бб/ индустриска зона
 Визбегово, 1000 Скопје, MK
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TM 2009/718

(540)	

(591)	 црвена,	бела	и	жолта
(531)	 05.07.06;25.01.19
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 29	 	 чипс	 (чипс	 од	 овошје),	 чипс	 (чипс	 од	
компири),	снегулки	од	компири,	чипс	од	компири,	
снегулки	од	компири	
кл.	30		производи	од	житарици,	снек	од	житарици,	
чипс	(производи	од	житарици),	пченкарни	снегулки	

(210) TM  2009/703 (220) 14/07/2009
  (442) 30/06/2010
(731) Друштво за производство, трговија и услуги 

КАНААН ДОО увоз извоз Скопје
 ул. Качанички пат бб/ индустриска зона
 Визбегово, 1000 Скопје, MK
(540)	

(591)	 црвена,	бела	и	жолта
(531)	 26.01.20
(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,	 тесто	 за	 слатки	 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	

(210) TM  2009/705 (220) 14/07/2009
  (442) 30/06/2010

(731) Друштво за трговија и услуги УНИ ПАРТС ДС 
ДООЕЛ увоз извоз Скопје

 ул. Влае бр. 8 Скопје Карпош, MK
(540)	

(591)	 жолта,	црвена	и	бела
(531)	 15.07.02
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	35		услуги	при	трговија	на	големо	со	делови	и	
прибор	за	моторни	возила	
кл.	39		транспортни	услуги,	пакување	и	складирање	
стока,	организирање	патувања	

(210) TM  2009/709	 (220)	 15/07/2009
  (442) 30/06/2010
(731) Македонски Телеком АД - Скопје
 Орце Николов бб- Скопје, MK
(540)	

(591)	 црна,	бела
(531)	 02.01.23;26.04.18
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	38		телекомуникации	

(210) TM  2009/718 (220) 16/07/2009
  (442) 30/06/2010
(731) Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија 

’’АЛКАЛОИД’’ А. Д. - Скопје, Ц.О.
 бул. „ Александар Македонски” бр.12 
 Скопје, MK
(540)	

ALKAKAPS
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TM 2009/719

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 5		фармацевтски	препарати	

(210) TM  2009/719 (220) 16/07/2009
  (442) 30/06/2010
(731) Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија 

’’АЛКАЛОИД’’ А. Д. - Скопје, Ц.О.
 бул. „ Александар Македонски” бр.12 
 Скопје, MK
(540)	

АЛКАКАПС

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	5		фармацевтски	препарати	

(210) TM  2009/725 (220) 13/07/2009
  (442) 30/06/2010
(731) ФАРМА Т+Т ДОО
 ул. Партизанска бр. 86-3/3, Битола, MK
(540)	

(591)	 сина	и	портокалова
(531)	 01.05.12
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	39		транспортни	услуги,	превоз	на	стока	

(210) TM  2009/733 (220) 21/07/2009
  (442) 30/06/2010
(731) ЕУРОНЕТКОМ ДООЕЛ
 бул.Климент Охридски бр.68 а  1000 Скопје, MK
(540)	

(531)	 26.02.01;26.13.01
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 9	 	 информатички	 програми,	 мемории	 за	
сметачи,	 менувачи	 на	 дискови	 (информатика),	
монитори	 (програми	 за	 сметачи),	 обработка	 на	
податоци,	 печатачи	 за	 компјутери,	 процесори	
(централни	 единици	 за	 обработка),	 сметачи	
(помошни	мемории	за	сметачи),	сметачи	(работни	
програми	за	сметачи),	сметачи	(снимени	програми	
за	сметачи)	
кл.	 35	 	 огласување,	 водење	 на	 работење,	
управување	 со	 работи,	 канцелариски	 работи,	

дејности	 (професионални	 консултации),	
демонстрација	на	производи,	пазар	(побарувачка	
на	 пазарот),	 пазар	 (проучување	 на	 пазарот),	
персонал	 (вработување	 персонал),	 производни	
цени,	 промоција	 /продажба	 за	 трето	 лице/,	
пропагандни	 дејности,	 проучување	 на	 пазарот	 /
маркетинг/,	трговски	дејности,	увоз-извоз,	ширење	
рекламен	 материјал	 /трактати,	 проспекти,	
печатени	примероци/	
кл.	42		научни	и	технолошки	услуги	и	истражувања	
и	 планирања	 кои	 се	 однесуваат	 на	 истите,	
услуги	 за	 индустриски	 анализи	 и	 истражувања,	
проектирање	 и	 развој	 на	 компјутерски	 хардвер	
и	 софтвер,	 издавање	 софтвер,	 изработка	
(концепирање)	 на	 софтвери,	 други	 консултации	
и	 понуда	 на	 софтвер,	 консултации	 во	 врска	 со	
сметачи,	 компјутерски	 хардвер,	 консултации	
во	 врска	 со	 хардвер,	 литографско	 печатење,	
офсет	 печатење,	 печатарство,	 професионална	
ориентација,	 сметачи	 (изнајмување	 сметачи),	
сметачи	 (програмирање	 на	 сметачите),	 стручни	
консултации	 (не	 се	 однесуваат	 на	 водење	
на	 работите),	 уредување	 и	 одржување	 на	
веб-страници,	 централна	 база	 на	 податоци	
(изнајмување	 време	 за	 пристап	 до	 базите	 на	
податоци),	 обработка	 на	 податоци,	 компјутерски	
активности	

(210) TM  2009/752 (220) 24/07/2009
  (442) 30/06/2010
(731) ПЗУ ПОПОСКИ
 ул. Питу Гули бр. 101 Охрид, MK
(540)	

(591)	 сина,	бела	и	зелена
(531)	 02.09.10
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	44		стоматолошки	услуги	

(210) TM  2009/754 (220) 27/07/2009
  (442) 30/06/2010
(731) ДПТУ СТАДИОН-МАК ДОО Струмица
 ул. Киро Абрашев, бр. 61 Струмица, MK
(540)	
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TM 2009/774

(591)	 кафена,	зелена,	жолта	и	сина
(531)	 05.03.15;05.05.19
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	29		конзервирано,	смрзнато,	сушено	и	варено	
овошје	и	зеленчук,	желе,	џемови,	компоти	
кл.	 31	 	 земјоделски,	 градинарски	 и	 шумски	
производи	и	зрнести	производи	

(210) TM  2009/769 (220) 31/07/2009
  (442) 30/06/2010
(731) КОСМОФОН Услуги на мобилна телефонија АД 

Скопје
 ул.” Кузман Јосифовски Питу” бр. 15, 
 1000 Скопје, MK
(740)	 Леонид	Трпеноски,	адвокат	
	 ул.”Максим	Горки”	бр.	18	локал	8,	1000	Скопје
(540)	

LIBERO

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 9	 	 апарати	 и	 инсгрументи:	 научни,	
поморски,	 геодетски,	 електрични,	 фотографски,	
кинематографски,	 оптички	 за	 мерење,	
сигнализација,	контрола	(инспекција),	спасување	
и	 настава;	 апарати	 за	 снимање,	 пренос	 и	
репродукција	на	звук	или	слика,	магнетски	носачи	
на	 податоци,	 дискови	 за	 снимање,	 автоматски	
машини	 и	 механизми	 за	 апаратите	 што	 се	
активираат	со	монети	или	жетони,	регисгар	каси,	
машини	 за	 сметање	 и	 опрема	 за	 обработка	 на	
податоци	и	компјутери,	апарати	за	гаснење	пожар	
кл.	38		телекомуникации	

(210) TM  2009/772 (220) 31/07/2009
  (442) 30/06/2010
(731) ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА 

ИНДУСТРИЈА АЛКАЛОИД АД - Скопје, Ц.О.
 Бул. „Александар Македонски„ бр. 12, 
 1000 Скопје, MK
(540)	

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

(531)	 05.09.06;25.01.19
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	5		диететски	производи,	додатоци	во	исхраната	

(210) TM  2009/773 (220) 31/07/2009
  (442) 30/06/2010
(731) ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА 

ИНДУСТРИЈА АЛКАЛОИД А.Д. - СКОПЈЕ
 Бул. „Александар Македонски„ бр. 12, 
 1000 Скопје, MK
(540)	

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

(531)	 25.01.19
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	5		диететски	производи,	додатоци	во	исхраната	

(210) TM  2009/774 (220) 31/07/2009
  (442) 30/06/2010
(731) ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА 

ИНДУСТРИЈА АЛКАЛОИД А.Д. - СКОПЈЕ
 Бул. „Александар Македонски„ бр. 12, 
 1000 Скопје, MK
(540)	

(591)	 бела,	 црна,	 црвена,	 жолта,	 розова,	 сина	 и	
портокалова
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TM 2009/775

(531)	 25.01.19
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 5		диететски	производи,	додатоци	во	исхраната	

(210) TM  2009/775 (220) 31/07/2009
  (442) 30/06/2010
(731) ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА 

ИНДУСТРИЈА АЛКАЛОИД А.Д. - СКОПЈЕ
 Бул. „Александар Македонски„ бр. 12, 
 1000 Скопје, MK
(540)	

(591)	 бела,	 црна,	 црвена,	 жолта,	 розова,	 сина,	
портокалова	и	зелена

(531)	 25.01.19
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 5		диететски	производи,	додатоци	во	исхраната	

(210) TM  2009/776 (220) 31/07/2009
  (442) 30/06/2010
(731) ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА 

ИНДУСТРИЈА АЛКАЛОИД А.Д. - СКОПЈЕ
 Бул. „Александар Македонски„ бр. 12, 
 1000 Скопје, MK
(540)	

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

(531)	 25.01.19
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	5		диететски	производи,	додатоци	во	исхраната	

(210) TM  2009/780 (220) 31/07/2009
  (442) 30/06/2010
(731) Д.Т.У. МТ ПРОМЕТ-1 Струмица
 ул. Дојранска 14, MK
(540)	

(531)	 02.01.08
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	25		облека,	обувка	и	капи,	маици,	здолништа,	
ракавици,	чорапи,	тренерки,	стегачи	за	раце,	нози	
и	глава,	патики,	копачки,	ролерки,	шорцеви,	топки	
кл.	35	 	 услугги	 при	 продажба	 на	 големо	 и	мало	
со	маици,	здолништа,	ракавици,чорапи,	тренерки,	
стегачи	 за	 раце,	 нози	 и	 глава,	 патики,	 копачки,	
ролерки,	шорцеви,	топки	

(210) TM  2009/781 (220) 31/07/2009
  (442) 30/06/2010
(731) Д.Т.У. МТ ПРОМЕТ-1 ДООЕЛ 
 ул. Дојранска 14 Струмица, MK
(540)	

(531)	 27.05.23
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	18	 	 куфери	и	патни	торби,	чадори	за	дожд	и	
сонце;	школски	торби	
кл.	24		покривки	за	кревети	и	маси	
кл.	25		облека;	обувки	и	капи;	маици	елеци,	блузи,	
фустани,	 здолништа,	 тренерки,	 куси	 панталони,	
јакни,	шамии,	кошули,	дресови,	ракавици,	чорапи,	
стегачи	 за	 рака,	 нозе	 и	 глава,	 патики,	 чевли,	
чизми,	влечки	за	плажа,	влечки,	сандали,	кломпи,	
копачки,	ролерки	
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TM 2009/792

кл.	35		услуги	при	продажба	на	големо	и	мало	со	
куфери	и	патни	торби	чадори	 	и	сонце;	школски	
торби,	покривки	за	кревети	и	маси	облека;	обувки	
и	 капи;	 маици	 елеци,	 блузи,	 фустани,	 сукни,	
тренерки,	 шорцеви,	 јакни,	 марами,	 кошули,	
дресови,	ракавици,	чорапи,	стегачи	за	рака,	нозе	
и	глава		патики,	ковдури,	чизми,	влечки	за	плажа,	
влечки,	сандали,	кломпи,	копачки,	ролерки	

(210) TM  2009/782 (220) 31/07/2009
  (442) 30/06/2010
(731) Д.Т.У. МТ ПРОМЕТ-1 ДООЕЛ 
 ул. Дојранска 14, Струмица, MK
(540)	

(531)	 26.04.16;26.04.24
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	18	 	 куфери	и	патни	торби,	чадори	за	дожд	и	
сонце;	школски	торби	
кл.	 25	 	 облека;	 обувки	 и	 капи;	 маици,	 елеци,	
блузи,	 фустани,	 здолништа,	 тренерки,	 шорцеви,	
јакни,	шамии,	кошули,	дресови,	ракавици,	чорапи,	
стегачи	 за	 рака,	 нозе	 и	 глава,	 патики,	 чевли,	
чизми,	влечки	за	плажа,	влечки,	сандали,	кломпи,	
копачки,	ролерки	
кл.	28		производи	за	гимнастика	и	спорт	
кл.	35		услуги	при	продажба	на	големо	и	мало	со	
куфери	и	патни	торби	чадори	 	и	сонце;	школски	
торби,	покривки	за	кревети	и	маси	облека;	обувки	
и	капи;	маици,	елеци,	блузи,	фустани,	здолништа,	
тренерки,	 шорцеви,	 јакни,	 шамии,	 кошули,	
дресови,	ракавици,	чорапи,	стегачи	за	рака,	нозе	
и	глава		патики,	кондури,	чизми,	влечки	за	плажа,	
влечки,	сандали,	кломпи,	копачки,	ролерки	

(210) TM  2009/783 (220) 31/07/2009
  (442) 30/06/2010
(731) Блажевска Елеонора  and 
 Цветковски Боби
 ул. Наум Охридски бр.48 Скопје, MK and 
 ул. Стокхолмска бр. 11/1/15 Скопје, MK
(540)	

(591)	 зелена	и	жолта
(531)	 26.01.24;26.13.01

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	38		телекомуникации	
кл.	 42	 	 проектирање	 и	 рзвој	 на	 компјутерски	
хардвер	и	софтвер	

(210) TM  2009/786 (220) 04/08/2009
  (442) 30/06/2010
(731) Трговско друштво за производство, промет и 

услуги БЕЛА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
 ул. Северна зона југ бб, MK
(740)	 Марта	Поповска	
	 ул.	М.Х.	Јасмин	бр.48,	Скопје,	1000
(540)	

(591)	 бела	и	црна
(531)	 27.05.01
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	18		кожа	и	имитација	на	кожа	и	производи	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.	24		текстил	и	текстилни	производи,	што	не	се	
опфатени	со	другите	класи,	покривки	за	кревети	
и	маси	
кл.	25		облека;	обувки	и	капи	
кл.	42		научни	и	технолошки	услуги	и	истражувања	
и	 планирања	 што	 се	 однесуваат	 на	 истите;	
услуги	 за	 индустриски	 анализи	 и	 истражување;	
проектирање	 и	 развој	 на	 компјутерски	 хадвер	 и	
софтвер	
кл.	 45	 	 правни	 услуги,	 безбедносни	 услуги	 за	
заштита	 на	 имот	 и	 лица,	 лични	 и	 општествени	
услуги	што	ги	даваат	трети	лица	за	задоволување	
на	потребите	на	поединци	

(210) TM  2009/792 (220) 06/08/2009
  (442) 30/06/2010
(731) GR. SARANTIS ANONYMI VIOMICHANIKI & 

EMPORIKI ETAIRIA KALLYNTIKON ENDIMATION 
OIKIAKON & PHARMAKEFTIKON 

 Eidon Amarousiou Halandriou 26, Maroussi 151 
25 , GR

(740)	 Валентина	Јовановска	Василева,	адвокат	
	 ул.	Маршал	Тито	бр.	53/1	1000	Скопје
(540)	
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(591)	 маслинеста	и	кафена
(531)	 26.04.16;26.04.22
(551)	 индивидуална
(510,	511)

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

(210) TM  2009/793 (220) 06/08/2009
  (442) 30/06/2010
(731) GR. SARANTIS ANONYMI VIOMICHANIKI & 

EMPORIKI ETAIRIA KALLYNTIKON ENDIMATION 
OIKIAKON & PHARMAKEFTIKON 

 Eidon Amarousiou Halandriou 26, 
 Maroussi 151 25 , GR
(740)	 Валентина	Јовановска	Василева,	адвокат	
	 ул.	Маршал	Тито	бр.	53/1	1000	Скопје
(540)	

(591)	 кафена,	светло	жолта	и	златна
(531)	 26.04.16;26.04.22
(551)	 индивидуална
(510,	511)

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

(210) TM  2009/800 (220) 07/08/2009
  (442) 30/06/2010
(731) ДПТУ „Рептил” ДООЕЛ
 ул. Пандил Шишков бр. 1 лок. 1, 
 1000 Скопје, MK
(540)	

(591)	 зелена	и	жолта
(531)	 26.04.22
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 35	 	 услуги	 при	 продажба	 на	 мало	 и	 големо	
со	 прехранбени	 производи,	 пијалаци,	 тутун,	

средство	 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,	 свежо	
овошје	и	зеленчук,	храна	за	бебиња,	пелени,	игри	
и	играчки,	тоалетна	хартија	

(210) TM  2009/808 (220) 10/08/2009
  (442) 30/06/2010
(731) СКОВИН АД СКОПЈЕ
 ул. „15-ти  Корпус” бр.3,1000 Скопје, MK
(540)	

(591)	 црна,	црвена,	бела	и	сребрена
(531)	 03.13.01;25.01.19
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	33		алкохолни	пијалаци	

(210) TM  2009/810 (220) 11/08/2009
  (442) 30/06/2010
(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)	

(591)	 сина	и	бела
(531)	 27.05.01
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 35	 	 огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	 со	 работи;	 канцелариски	 работи;	
aгенции	за	услуги	на	увоз	и	извоз	
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(210) TM  2009/813 (220) 11/08/2009
  (442) 30/06/2010
(731) Регионално здруженије на ОДГЛЕДУВАЧИ НА 

ОВЦИ И ПРЕРАБОТУВАЧИ НА ОВЧО МЛЕКО од 
Западна Македонија Гостивар

 ул. М.Тито, бр.6 Гостивар, MK
(540)	

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

(531)	 25.01.19
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	41	 	образовни	услуги;	подготвување	настава;	
забава;	спортски	и	културни	активности	(фестивал	
„ВИНО	И	СИРЕЊЕ”	Охрид)	

(210) TM  2009/815 (220) 12/08/2009
  (442) 30/06/2010
(731) ТП МОНА ЛИЗА 
 ул. Македонија бр. 23 Скопје, MK
(540)	

SERGIO FAREZZI

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	35		услуги	при	продажба	на	мало	и	големо	со	
облека,	текстил	и	текстилни	производи	

(210) TM  2009/818 (220) 13/08/2009
  (442) 30/06/2010
(731) ФОРНЕТ ДОО Скопје
 Бул. Видое Смилевски Бато бр. 30-1/5 
 Скопје, MK
(740)	 ФОРНЕТ	ДОО	Скопје	
	 Бул.	Кузман	Јосифовски	Питу	бр.	2,	Скопје
(540)	

(591)	 сина
(531)	 27.05.22

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 35	 	 услуги	 при	 продажба	 на	 информатичка	
опрема	на	големо	и	мало	
кл.	41	 	 образовни	 услуги	 и	 обуки	 од	 областа	 на	
информатиката	
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	

(210) TM  2009/822 (220) 14/08/2009
  (442) 30/06/2010
(731) АСАНИ РИЗАХ
 ул. 171 бр. 33 Скопје, MK
(540)	

(591)	 сиво,	црвено	и	бело
(531)	 02.09.14
(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	за	продажба	на	големо	и	мало	со	
текстилни	производи,	покривки	за	кревети	и	маси,	
облека,	обувки	и	капи	

(210) TM  2009/825 (220) 17/08/2009
  (442) 30/06/2010
(731) Друштво за трговија, застапништво и 

концигнација НИМЕТ ДООЕЛ експорт - импорт 
Скопје

 ул.Војдан Чернодрински бр. 7, Скопје, MK
(740)	 ИЛИЈА	ЧИЛИМАНОВ,	АДВОКАТ	
	 ул.27	Март	бр.14,	1000	Скопје
(540)	

(591)	 зелена
(531)	 27.05.01
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 4	 	 индустриски	 масла	 и	 масти,	 мазива,	
соединенија	 за	 собирање	 прашина	 со	
навлажување	и	врзување,	горива	(вклучително	и	
течни	горива	за	мотори)	и	материи	за	осветлување	
свеќи	и	филтри	за	осветлување	
кл.	 7	 	 машини	 и	 машински	 алати,	 мотори	 и	
погонски	 машини	 (освен	 за	 сувоземни	 возила),	
машински	 спојници	 и	 трансмисиски	 елементи	
(освен	за	сувоземни	возила),	машински	спојници	
и	 трансисиски	 елементи	 (освен	 за	 сувоземни	
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возила),	земјоделски	направи,	инкубароти	за	јајца	
кл.	8	 	рачни	алати	и	направи,	прибор	за	 јадење,	
ладно	оружје,	жилети	

(210) TM  2009/826 (220) 18/08/2009
  (442) 30/06/2010
(731) Друштво за производство, трговија и услуги 

ЕКОЛЕНД увоз-извоз ДООЕЛ Скопје
 ул.Коце Металец бр. 2а/39, MK
(740)	 НОШПАЛ		БОРИС,	адвокат	
	 Ул.	„Љубљанска’’	бб,	1000	Скопје,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црна,	бела,	црвена	и	сива
(531)	 17.01.05;24.17.04
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	6	 	обични	метали	и	нивните	легури;	метални	
градежни	 материјали;	 метални	 преносни	
конструкции;	 метални	 материјали;	 метални	
материјали	за	железнички	шини;	жици	и	кабли	од	
обичен	 метал	 кои	 не	 се	 електрични,	 браварски	
производи;	 мали	 метални	 производи;	 метални	
цевки;	 класи,	 	 производи	 од	 метал,	 кои	 не	 се	
опфатени	со	другите	класи;	руди	
кл.	 14	 	 благородни	 метали	 и	 нивните	 легури	 и	
производите	 изработени	 од	 нив	 или	 преслечени	
со	 нив,	 кои	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи;	
накит;	бижутерија;	скапоцени	камења;	часовници	
и	хронометарски	инструменти	
кл.	40		обработка	на	материјали	

(210) TM  2009/829 (220) 18/08/2009
  (442) 30/06/2010
(731) Друштво за трговија и услуги ЛКМ ДОО Скопје
 бул. Партизански одреди бр. кула 155-локал 8
 Скопје Карпош, MK
(540)	

(591)	 црна	и	црвена
(531)	 02.05.23
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 16	 	 хартија,	 картон	 и	 производите	 од	 нив,	

кои	 не	 се	 опфатени	 во	 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	 со	 другите	 класи;	 печатарски	 букви,	
клишиња	

(210) TM  2009/833 (220) 19/08/2009
  (442) 30/06/2010
(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
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црна,	бела,	жолта,	златна,	жолто-кафена
(531)	 25.01.19;27.05.22
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	33		ракија	

(210) TM  2009/836 (220) 21/08/2009
  (442) 30/06/2010
(731) ДТУ НЕКСТ-ЕМ  ДООЕЛ
 ул. Жегљане 23 б 1000 Скопје, MK
(540)	

(591)	 сина,	сива	и	бела
(531)	 26.03.23
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	9	 	апарати	и	инструменти,	научни,	поморски,	
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геодетски,	 фотографски,	 кинематографски,	
оптички,	 за	 мерење,	 сигнализација,	 проверка	
(контрола),	 спасување	 и	 настава,	 апарати	 и	
инструменти	 за	 спроведување,	 вклучување	 и	
исклучување,трансформирање,	 акумулирање,	
регулирање	или	контролирање	на	струја,	апарати	
заснимање,	пренос	или	репродукција	на	звук	или	
слика,	 магнетски	 носачи	 на	 податоци,дискови	
за	 снимање,	 автоматски	 машини	 и	 механизми	
за	 апаратите	 што	 се	 активираат	 со	 парички,	
регистарски	каси,	машини	за	сметање,	опрема	за	
обработка	на	податоци	и	компјутери,	апарати	за	
гаснење	пожар	
кл.	 35	 	 рекламирање,	 водење	 на	 работењето,	
управување	со	работата,	канцелариски	работи	
кл.	 37	 	 градежни	 конструкции,	 поправки,	
инсталациски	услуги	
кл.	38		телекомуникации	
кл.	40		обработка	на	материјали	
кл.	41		образовни	услуги,	обука,	забава,	спортски	
и	културни	активности	
кл.	42		научни	и	технолошки	услуги	и	истражување	
и	 планирањето	 поврзано	 со	 нив;	 индустриски	
анализи	 и	 истражувачки	 услуги,	 изработка	 и	
развој	на	комјутерски	хардвер	и	софтвер	

(210) TM  2009/841 (220) 21/08/2009
  (442) 30/06/2010
(731) Друштво за трговија и услуги МАСТЕР ИНТЕР 

ДООЕЛ Скопје
 бул. АВНОЈ бр. 72, MK
(540)	

(591)	 бела	и	розова
(531)	 26.04.22
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	29		млеко	и	млечни	производи,	масла	и	масти	
за	јадење	

(210) TM  2009/853 (220) 27/08/2009
  (442) 30/06/2010
(731) Фармацевтска хемиска козметичка индустрија 

АЛКАЛОИД АД Скопје
 бул.”Александар Македонски” бр.12, 
 1000 Скопје, MK
(540)	

AL-SKUMA

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	1		алкален	течен	детергент	

(210) TM  2009/854 (220) 27/08/2009
  (442) 30/06/2010
(731) Друштво за туризам, промет, и услуги 

УНИВЕРЗУ ТРАВЕЛ ДООЕЛ Скопје and 
 Друштво за туризам, промет и услуги 

УНИВЕРЗУМ ТРАВЕЛ ДООЕЛ Скопје
 бул. Свети Климент Охридски бр. 66/1-3 
 1000 Скопје, MK and 
 бул. Свети Климент Охридски бр. 66/1-3 
 1000 Скопје, MK
(740)	 ИНТЕЛПРОТЕКТ	ДООЕЛ,	АГЕНЦИЈА
	 ЗА	ИНТЕЛЕКТУАЛНА	СОПСТВЕНОСТ	
	 ул.	Љубица	Георгиева	бр.	б-б,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 темно	сина,	светло	сина,	жолта	и	бела
(531)	 01.03.01;03.07.16
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 39	 	 транспортни	 услуги;	 организирање	
патувања;	 организирање	 крстарења;	
придружување	 патници;	 превезување	 патници;	
резервации	 за	 превоз;	 резервации	 за	 патувања;	
разгледувања	 на	 културни	 знаменитости	 и	
обиколки	(туризам);	информирање	за	превоз	
кл.	41	 	обрзовни	услуги,	обука,	 забава,	спортски	
и	 културни	 активности;	 организирање	 и	
водење	 колоквиуми;	 организирање	 и	 водење	
концерти;	 организирање	 и	 водење	 семинари;	
услуги	 на	 клубови	 (забава	 и	 образование);	
организирање	 шоу	 програми;	 организирање	
спортски	 натпревари;	 паркови	 (забавни	
паркови);	 фотографски	 репортажи;	 продукција	
на	шоу	програми;	радио	и	телевизиски	програми;	
продавање	билети	(забава);	снимање	видеоленти;	
услуги	на	репортери	
кл.	43		услуги	на	обезбедување	храна	и	пијалаци,	
привремено	 сместување;	 бироа	 за	 сместување	
(хотели	 и	 агенции);	 сместување	 (изнајмување	
за	 времено	 сместување);	 резервирање	 за	
сместувања;	 услуги	 во	 барови;	 резервирање	
пансиони;	 пансиони	 и	 интернати;	 бифеа	 (снек-
барови);	 кафетерии	 (експрес	 ресторани);	 услуги	
на	 камповите	 за	 летување;	 служење	 храна	 и	
пијалаци;	 летувалишта;	 резервирање	 хотели;	
хотели;	 изнајмување	 простории	 за	 состаноци;	
изнајмување	за	времено	сместување;	ресторани;	
ресторани	со	самопослужување	

(210) TM  2009/855 (220) 27/08/2009
  (442) 30/06/2010
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(731) Приватна Здравствена Установа 
 Аптека ПАНОВСКИ - Скопје 
 ул. Даме Груев 5/8, MK
(540)	

(591)	 жолта,	сива	бела	и	сина
(531)	 26.04.22;26.04.24
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	35		услуги	при	продажба	на	големо	и	мало	со	
фармацевтски	 производи,	 едицински	 препарати,	
хирурѓки	 и	 едицински	 помагала	 и	 инструменти,	
медицинска	опрема	

(210) TM  2009/856 (220) 27/08/2009
  (442) 30/06/2010
(731) Concept Foundation Limited 
 Room 1502, 15th Floor, 135 Bonha Strand Road, 

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

MEDABON

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 5	 	 лекарства	 за	 здравје	 (health	 medicines),	
абортивни	средства	и	орални	контрацептиви	

(210) TM  2009/868 (220) 31/08/2009
  (442) 30/06/2010
(731) Акционерско друштво за производство и 

промет на алкохолни и безалкохолни пијалаци 
ГРОЗД

 2400 СТРУМИЦА ,Стадион бб, MK
(740)	 МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ,	Д.О.О.	Скопје	
	 Ул.	Апостол	Гусларот	3,	1000,	Скопје
(540)	

(531)	 05.07.10
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	33		алкохолни	пијалаци	(вино)	

(210) TM  2009/871 (220) 01/09/2009
  (442) 30/06/2010
(731) S.C. Johnson & Son, Inc.
 1525 Howe Street, Racine, 
 Wisconsin 53403-2236, US
(740)	 ПЕТОШЕВИЌ	ДОО	ДРУШТВО	ЗА
	 ОСТВАРУВАЊЕ	И	ЗАШТИТА	НА
	 ИНТЕЛЕКТУАЛНА	СОПСТВЕНОСТ	СКОПЈЕ	
	 п.факс:301,
	 ул.29	Ноември	17-2/3М,	1000	Скопје
(540)	

JOHNSONDIVERSEY

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 3	 	 сенаменски	 препарати	 за	 чистење,	
одмастување,	 полирање	 и	 завршно	 чистење	 и	
препарати	за	чистење	со	дезинфекциски	својства	
за	 употреба	 врз	 неоргански	 површини;	 имено,	
препарати	за	чистење	под,	препарати	за	полирање	
под,	 препарати	 за	 завршно	 чистење	 на	 подови,	
препарати	 за	 стругање	 на	 подови;	 политури	
за	 мебел;	 препарати	 за	 чистење	 и	 полирање	
стакло;	 препарати	 за	 чистење	 на	 не’рѓосувачки	
челик;	 препарати	 за	 чистење	 за	 употреба	 во	
внатрешно	и	надворешно	чистење	и	одржување	
на	 сите	 видови	 возила;	 чистачи	 за	 мијалници,	
тоалети,	тушеви	и	кади;	препарати	за	чистење	на	
керамика;	 раствори	 и	 отстранувачи	 на	 дамки	 за	
килими;	препарати	за	чистење	на	текстил,	тапацир	
и	 килими,	 со	 или	 без	 дезодорирачки	 својства;	
производи	за	перење	за	комерцијална	употреба,	
имено,	 детергенти,	 белило,	 омекнувачи	 за	
ткаенини,	 неутрализирачки	 средства	 за	 перење,	
штирак,	 и	 отстранувачи	 на	дамки;	 бактерицидни	
детергенти	 за	 комерцијално	 перење;	 производи	
за	 миење,	 имено,	 детергенти	 и	 адитиви	 за	
плакнење	 за	 машини	 за	 миење	 на	 садови,	
детергенти	за	рачно	миење	на	садови,	детергенти	
за	накиснување	на	прибор	за	 јадење,	препарати	
за	отстранување	на	дамки	за	садови,	киселински	
чистачи	за	употреба	во	машини	за	миење	садови,	
чистачи	 на	 резервоари	 за	 киснење;	 препарати	
за	 чистење	 на	 рерни;	 препарати	 за	 чистење	 на	
цевки	 и	 одводни	 канали;	 сето	 горенаведено	 за	
комерцијална,	 индустриска	 и	 институционална	
употреба	
кл.	5	 	санитарни,	бактерицидни	и	дезодорирачки	
препарати	за	употреба	врз	неорганеки	површини;	
средства	за	дезинфекција;	освежувачи	на	воздух	
и	 собни	дезодоратори;	 дезодоратори	 за	 килими,	
текстил	 и	 тапацир;	 фунгициди;	 инсектициди;	
хербициди;	 сето	 горенаведено	 за	 комерцијална,	
индустриска	и	институционална	упореба	
кл.	21	 	распрскувачи	за	препарати	за	чистење	и	
дезинфекција;	 инструменти	 за	 чистење,	 имено,	
четки	 за	 триење,	 крпи,	 сунѓери	 и	 ткаенини	 за	
чистење	
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кл.	37	 	 услуги	 на	 тековно	 одржување;	 услуги	 за	
одржување	 на	 хиегиена,	 чистење,	 полирање,	
дезодорирање,	 дезинфекција	 и	 санитарни	
услуги;	 услуги	 на	 одржување	 на	 подови;	 услуги	
за	 одржување	 на	 хиегиена	 во	 кујна,	 чистење	 и	
миење	на	кујнски	апарати;	услуги	за	одржување	
на	хиегиена	и	чистење	на	бањи;	услуги	на	перење	
и	пеглање	на	постелнина;	инсталација,	поправки	
и	 одржување	 на	 машини	 за	 миење	 на	 садови,	
за	миење	 на	 стакло,	 за	 сушење	 на	 садови	 и	 за	
сушење	 на	 стакло;	 инсталација,	 полравка	 и	
одржување	на	автомати;	поправка	и	оддржување	
на	апарати	и	механизми	за	чистење,	полирање	и	
санитација;	 изнајмување	на	 опрема	 за	 чистење;	
услуги	на	чистење	возила;	услуги	за	контрола	на	
штетници	
кл.	41		образовни	и	консултантски	услуги,	имено,	
подготвување	на	обуки,	семинари,	работилници	и	
информативни	материјали	 кои	се	однесуваат	на	
хигиена,	чистење,	одржување	на	подови	и	перење	
и	 што	 се	 однесуваат	 на	 правилни	 практики	 и	
процедури	 за	 безбедност	 на	 храната	 во	 поглед	
на	чистење	на	кујни	и	опрема	за	работа	со	храна,	
правилно	одржување	на	подови	за	комерцијални,	
индустриски	 и	 институционални	 установи,	 и	
соодветни	хигиенски	процедури	за	храна	

(210) TM  2009/873 (220) 02/09/2009
  (442) 30/06/2010
(731) Haifa Chemicals Ltd.
 P.O. Box 10809 Haifa Bay 26120 , IL
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

MULTI-K

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	1		вештачки	ѓубрива	

(210) TM  2009/874 (220) 03/09/2009
  (442) 30/06/2010
(731) АКАДЕМИЈА АВАНГАРД ДООЕЛ експорт 

импорт Скопје
 ул. Мито Х. Василев Јасмин бр. 30 
 1000 Скопје, MK
(540)	

(591)	 црна,	бела,	сива	и	розова
(531)	 26.04.22
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 35	 	 водење	 на	 работење,	 управување	 со	
работи	

кл.	41		образовни	услуги,	подготвување	настава	
кл.	 44	 	 хигиенска	 нега	 и	 нега	 на	 убавината	 на	
луѓето	

(210) TM  2009/876 (220) 03/09/2009
  (442) 30/06/2010
(731) ДПУС Скајвингс интернационал Мк ДОО Скопје
 ул. Даме Груев 14, 1000 Скопје, MK
(740)	 ГАВРИЛОВСКА	АЛЕКСАНДРА,	адвокат	
	 бул.	Партизански	одреди	бр.103/26	1000	Скопје
(540)	

(591)	 сина	и	бела
(531)	 26.11.13;26.13.01
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 39	 	 воздушен	 превоз,	 транспортни	 услуги,	
организирање	 патувања,	 патници	 (превоз	 на	
патници),	 патувања	 (резервации	 за	 патувања),	
пилотирање,	 посредување	 при	 превоз,	 превоз	
(резервации	 за	 превоз),	 превоз	 на	 патници,	
туристички	агенции	

(210) TM  2009/877 (220) 03/09/2009
  (442) 30/06/2010
(731) Toomaxx Handels Ges. m.b.H
 Stolberg Str. 92 50933 Koln, DE
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црна,	бела	и	сива
(531)	 26.04.07;26.04.22
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 1	 	 хемикалии	 што	 се	 користат	 во	
индустријата,	науката	и	фотографијата,	како	и	во	
земјоделството,	 хортикултурата	 и	 шумарството;	
необработени	 вештачки	 смоли,	 необработена;	
пластика;	 ѓубриво;	 соединенија	 за	 гаснење	
пожар;	производи	за	калење	и	лемење;	хемиски	
супстанци	 за	 конзервирање	 храна;	 супстанции	
за	 штавење;	 адхезиви	 што	 се	 користат	 во	
индустријата	
кл.	3	 	 производи	 за	 белење	 и	 други	 супстанции	
за	 перење;	 производи	 за	 чистење,	 полирање	
и	 абразивни	 производи;	 сапуни;	 парфимерија,	
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есенцијални	масла,	 козметика,	 лосиони	 за	 коса;	
пасти	за	заби	
кл.	6		обични	метали	и	нивни	легури;	материјали	
за	метални	згради;	метални	транспортни	згради;	
метални	 материјали	 за	 железнички	 шини;	
неелектрични	 кабли	 и	 жици	 од	 обични	 метали;	
железарија,	 мали	 делови	 од	 метален	 хардвер;	
цевки	 и	 туби	 од	 метал;	 сефови;	 проиводи	 од	
обичен	метал	што	не	се	вклучени	во	други	класи;	
руди	
кл.	 7	 	 машини	 и	 машински	 алати;	 мотри	 (освен	
за	 земски	 возила);	 компоненти	 за	 машинско	
поврзување	 и	 пренос	 (освен	 за	 земски	 возила);	
земјоделски	додатоци	што	не	се	рачно	управувани,	
инкубатори	за	јајца	
кл.	8		рачни	алати	и	прибор	(за	рачно	управување);	
прибор	за	јадење;	оружје,	бричеви	
кл.	9	 	 апарати	и	 инструменти	 за	 наука,	 наутика,	
надгледување,	 фотографија,	 кинематографија,	
оптика,	мерење	тежина,	мерење,	сигнализирање,	
проверка	 (супервизија),	 спасување	 и	 обука;	
апарати;	 и	 инструменти	 водење,	 менување,	
трансформирање,	 акумулирање,	 регулирање	
или	 контролирање	 на	 електрицитет;	 апарати	
за	 снимање,	 пренос	 и	 репродукција	 на	 звук	 или	
слика;	 магнети	 носачи	 на	 податоци,	 дискови	
за	 снимање;	 автоматски	 машини	 на	 паричка	 и	
механизми	 за	 апарати	 кои	 работат	 на	 парички;	
регистри	за	готовина,	машини	за	броење,	опрема	
за	обработка	на	податоци	и	компјутери;	апарати	
за	гаснење	на	пожари	
кл.	 11	 	 апарати	 за	 осветлување,	 греење,	
генерирање	на	пареа,	готвење,	ладење,	сушење,	
вентилирање,	снабдување	со	вода	и	за	санитарни	
цели	
кл.	 12	 	 возила;	 апарати	 за	 движење	 по	 земја;	
воздух	или	вода	
кл.	 16	 	 хартија,	 картони	 и	 производи	 направени	
од	 овие	 материјали,	 што	 нe	 се	 вклучени	 во	
други	 класи;	 печатени	 работи;	 материјали	 за	
поврзување	на	книги;	фотографии;	канцелариски	
материјал;	додатоци	за	канцелариски	материјали	
или	за	домашна	употреба;	уметнички	материјали;	
четки	 за	 цртање;	 канцелариски	 и	 куцачки	
реквизити	 (освен	мебел);	 материјали	 за	 обука	 и	
настава	 (освен	 апарати);	 пластични	 материјали	
за	пакување	(	не	се	вклучени	во	другите	класи);	
типки	за	печатење;	блокови	за	печатење	
кл.	17		гума,	гутаперка,	азбест,	лискун	и	производи	
направени	од	овие	материјали	кои	не	се	вклучени	
во	 други	 класи;	 пластики	 во	 пресувана	 форма	
за	 употреба	 во	 производство;	 материјали	 за	
пакување,	изолирање	и	блокирање;	флексибилни	
цевки,	што	не	се	од	метал	
кл.	19		материјали	за	градење	(	не	се	од	метал);	
неметални	несвитливи	цевки	за	градење;	асфалт,	
катран	и	битумен;	неметални	транспортни	згради;	
споменици,(	не	се	од	метал)	
кл.	20		мебел,	огледала,	рамки	за	слики;	производи	
(	не	се	вклучени	во	другите	класи)	од	дрво,	плута,	
трска,	плетенива,	рог,	коска,	слонова	коска,	китова	
коска,	 школки,	 ќилибар,	 седеф,	 морска	 пена	 и	

замени	за	сите	овие	материјали	или	од	пластика	
кл.	21		прибори	и	контејнери	за	домаќинство	или	
кујна;	 чешли	 и	 сунѓери;	 четки	 (освен	 четки	 за	
цртање);	материјали	за	правење	четки;	предмети	
за	 чистење;	 челична	 волна;	 необработено	 или	
полуобработено	 стакло	 (освен	 стакло	 кое	 се	
користи	 за	 градење);	 производи	 од	 стакло,	
порцелан	 и	 грнчарија	 кои	 не	 се	 вклучени	 во	
другите	класи	
кл.	22		јажиња,	врвки,	мрежи,	тенди,	настрешници,	
церади,	 едра,	 вреќи	 и	 торби	 (не	 се	 вклучени	 во	
другите	 класи);	 материјали	 за	 постапување	 и	
полнење	 (освен	 од	 гума	 или	 пластика);	 сирови	
влакнести	текстилни	материјали	
кл.	 27	 	 килими,	 черги,	 простирки	 и	 рогозини,	
линолеум	 и	 други	 материјали	 за	 покривање	 на	
подови;	закачалки	за	ѕид	(нетекстилни)	

(210) TM  2009/878 (220) 03/09/2009
  (442) 30/06/2010
(731) Toomaxx Handels Ges. m.b.H
 Stolberg Str. 92 50933 Koln, DE
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 бела,	портокалова	и	црвена
(531)	 26.04.22;26.04.24
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 2	 	 бои	 и	 лакови;	 презервативи	 против	 рѓа	 и	
пропаѓање	 на	 дрвото;	 фарби;	 киселина;	 сурови	
природни	 смоли;	 метали	 во	 фолии	 и	 прав	 за	
сликари,	декоратори,	печатари	и	уметници	
кл.	4		индустриски	масти	и	масла;	подмачкувачи;	
соединенија	 за	 собирање	 прав,	 наводнување	 и	
соединување;	 горива	 (вклучително	 и	 моторен	
алкохол)	 и	 осветлувачи;	 свеќи	 и	 фитили	 за	
осветлување	
кл.	6		обични	метали	и	нивни	легури;	материјали	
за	метални	згради;	метални	транспортни	згради;	
метални	 материјали	 за	 железнички	 шини;	
неелектрични	 кабли	 и	 жици	 од	 обични	 метали;	
железарија,	 мали	 делови	 од	 метален	 хардвер;	
цевки	 и	 туби	 од	 метал;	 сефови;	 проиводи	 од	
обичен	метал	кои	не	се	вклучени	во	други	класи;	
руди	
кл.	9	 	 апарати	и	 инструменти	 за	 наука,	 наутика,	
надгледување,	 фотографија,	 кинематографија,	
оптика,	мерење	тежина,	мерење,	сигнализирање,	
проверка	 (супервизија),	 спасување	 и	 обука;	
апарати	 и	 инструменти	 водење,	 менување,	
трансформирање,	 акумулирање,	 регулирање	
или	 контролирање	 на	 електрицитет;	 апарати	
за	 снимање,	 пренос	 и	 репродукција	 на	 звук	 или	
слика;	 магнети	 носачи	 на	 податоци,	 дискови	
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за	 снимање;	 автоматски	 машини	 на	 паричка	 и	
механизми	 за	 апарати	 кои	 работат	 на	 парички;	
регистри	за	готовина,	машини	за	броење,	опрема	
за	обработка	на	податоци	и	компјутери;	апарати	
за	 гаснење	 на	 пожари,	 ѕвончиња	 за	 врата,	
затворачи	за	врата	
кл.	 11	 	 апарати	 за	 осветлување,	 греење,	
генерирање	на	пареа,	готвење,	ладење,	сушење,	
вентилирање,	снабдување	со	вода	и	за	санитарни	
цели,	мијалници,	корита	за	миење	
кл.	 14	 	 скапоцени	 метали	 и	 нивните	 легури	 и	
производи	 од	 скапоцени	 метали	 или	 прелиени	
со	 нив,	 кои	 не	 се	 вклучени	 во	 другите	 класи;	
накит,	 скапоцени	 камења;	 часовничарски	 и	
хронометарски	инструменти	
кл.	 16	 	 хартија,	 картони	 и	 производи	 направени	
од	 овие	 материјали,	 кои	 не	 се	 вклучени	 во	
други	 класи;	 печатени	 работи;	 материјали	 за	
поврзување	на	книги;	фотографии;	канцелариски	
материјал;	додатоци	за	канцелариски	материјали	
или	за	домашна	употреба;	уметнички	материјали;	
четки	 за	 цртање;	 канцелариски	 и	 куцачки	
реквизити	 (освен	мебел);	 материјали	 за	 обука	 и	
настава	 (освен	 апарати);	 пластични	 материјали	
за	пакување	(кои	не	се	вклучени	во	други	класи);	
типки	за	печатење;	блокови	за	печатење	
кл.	18	 	кожа	и	имитации	од	кожа	и	производи	од	
тие	материјали	кои	не	се	вклучени	во	други	класи;	
кожа	од	животни	и	 крзна,	 кои	не	се	вклучени	во	
другите	 класи;	 кофери	 и	 торби	 за	 патување;	
чадори,	 чадори	 за	 сонце	 и	 стапови	 за	 одење;	
бичеви,	појаси	и	седларство	
кл. 19	 	материјали	за	 градење	 (не	се	од	метал);	
неметални	несвитливи	цевки	за	градење;	асфалт,	
катран	и	битумен;	неметални	транспортни	згради;	
споменици,(	 не	 се	 од	 метал);	 огради;	 скали;	
кабини	за	бањање	
кл.	 20	 	 мебел,	 огледала,	 рамки	 за	 слики;	
производи	(кои	не	се	вклучени	во	други	класи)	од	
дрво,	плута,	трска,	плетенила,	рог,	коска,	слонова	
коска,	 китова	 коска,	 школки,	 ќилибар,	 седеф,	
морска	 пена	 и	 замени	 за	 сите	 овие	 материјали	
или	од	пластика	
кл.	21		прибори	и	контејнери	за	домаќинство	или	
кујна;	 чешли	 и	 сунѓери;	 четки	 (освен	 четки	 за	
цртање);	материјали	за	правење	четки;	предмети	
за	 чистење;	 челична	 волна;	 необработено	 или	
полуобработено	 стакло	 (освен	 стакло	 што	 се	
користи	 за	 градење);	 производи	 од	 стакло,	
порцелан	 и	 грнчарија	 кои	 не	 се	 вклучени	 во	
другите	класи,	скара	
кл.	22		јажиња,	врвки,	мрежи,	тенди,	настрешници,	
церади,	едра,	вреќи	и	торби	(што	не	се	вклучени	
во	 други	 класи);	 материјали	 за	 постапување	 и	
полнење	 (освен	 од	 гума	 или	 пластика);	 сурови	
влакнести	текстилни	материјали,	лулки/мрежи	за	
лулање	
кл.	24		текстил	и	текстилни	производи,	што	не	се	
вклучени	 во	 други	 класи;	 покривки	 за	 кревети	 и	
маси	
кл.	 27	 	 килими,	 черги,	 простирки	 и	 рогозини,	
линолеум	 и	 други	 материјали	 за	 покривање	 на	
постоечки	подови;	закачалки	за	ѕид	(нетекстилни)	

(210) TM  2009/879 (220) 03/09/2009
  (442) 30/06/2010
(731) Никола Лазовски
 ул. Боро Арсов 3/1 2000 Штип, MK
(740)	 АГЕНЕЦИЈА	ЗА	ИНТЕЛЕКТУАЛНА
	 СОПСТВЕНОСТ	АРТПИЦК	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	Јосиф	Јосифовски	Свештарот	бр.39/28,	
	 1000,	Скопје
(540)	

(591)	 темно	и	светло	црвена,	црна,	бела
(531)	 27.05.01
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 14	 	 часовници,	 електрични	 часовници,	
механизми	за	часовници,	раце	(рачни	часовници),	
(часовничарство)	
кл.	 35	 	 огласување,	 водење	 на	 работење,	
управување	 со	 работи,	 канцелариски	 работи,	
увоз-извоз	 со	 часовници,	 трговија	 на	 големо	 и	
мало	со	часовници	

(210) TM  2009/880 (220) 04/09/2009
  (442) 30/06/2010
(731) Друштво за туризам, трговија и услуги РАДИКА 

РЕЗОРТ ДООЕЛ увоз-извоз
 с. Леуново бб Ростуше, MK
(740)	 Петре	Шилегов,	адвокат	
	 Бул.К.Ј.Питу	бр.17	лок	33,	1000	Скопје,	1000
(540)	

(531)	 01.01.05;26.04.11;26.04.24
(551)	 индивидуална
(510,	511)

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

(210) TM  2009/884 (220) 07/09/2009
  (442) 30/06/2010
(731) Vienna Insurance Group
 Schottering 30, 1010 Vienna , AT
(740)	 ГЕОРГИ		ДИМИТРОВ,	адвокат	
	 ул.	Иво	Лола	Рибар,	бр.57/1-6,	1000,	Скопје
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(540)	

(591)	 црвена,	сина,	црна
(531)	 26.04.16;26.11.13
(551)	 индивидуална
(510,	511)

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

(210) TM  2009/886 (220) 07/09/2009
  (442) 30/06/2010
(731) Друштво за трговија и улуги БЕСТ АГЕНТ 

ДООЕЛ
 УЛ.840 бр.11, 1000 Скопје, MK
(740)	 ДАНИЕЛА	НАСТОВА	ПИШТОЛОВА,	АДВОКАТ	
	 ул.Георги	Димитров	54-2/20,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 жолта,	црна	и	црвена
(531)	 26.11.11
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 29	 	 месо,	 риба,	 живина	 и	 дивеч	 месни	
преработки,	 конзервирано,	 сушено	 и	 варено	
овошје	и	зеленчук,	желе,	џемови,	компоти,	 јајца,	
млеко	 и	 млечни	 производи,	 масло	 и	 масти	 за	
јадење.	
кл.	 30	 	 кафе,	 чај,	 какао,	 шеќер,	 ориз,	 тапиока,	
саго,	 замена	 за	 кафе,	 брашно	 и	 производи	 од	
жито,	леб,	сладолед,	мед,	меласа,	квасец,	прашок	
за	пециво,	сол,	сенф,	оцет,	сосови(како	мирудии),	
мирудии,	мраз.	
кл.	 31	 	 земјоделски,	 градинарски	 и	 шумски	
производи	 и	 зрнести	 производи	 што	 не	 се	
опфатени	со	другите	класи,	животни	(живи),	свежо	
овошје	 и	 зеленчук,	 семиња,	 билки	 и	 природно	
цвеќе,	храна	за	животни,	пивски	слад.	
кл.	 32	 	 пиво,	 минерална	 и	 сода	 вода	 и	 други	
безалкохолни	 пијалаци,	 пијалаци	 од	 овошје	 и	
овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалаци.	
кл.	39		транспортно	услуги,	пакување	и	складирање	
стока,	организирање	на	патувања.	

(210) TM  2009/891 (220) 09/09/2009
  (442) 30/06/2010
(731) Друштво за производство, меѓународен 

транспорт, шпедиција, трговија и услуги 

МАСКО-КОМЕРЦ ДООЕЛ с.Драчево
 ул.Китка бр.59, 1000 Скопје, MK
(540)	

(591)	 сина,	бела	и	зелана
(531)	 02.01.11
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	29		млеко	и	млечни	производи,	масла	и	масти	
за	јадење	

(210) TM  2009/898 (220) 11/09/2009
  (442) 30/06/2010
(731) E. I. du Pont de Nemours and Company
 1007 Market Street, Wilmington, 
 Delaware 19898, US
(740)	 ПЕТОШЕВИЌ	ДОО	ДРУШТВО	ЗА
	 ОСТВАРУВАЊЕ	И	ЗАШТИТА	НА
	 ИНТЕЛЕКТУАЛНА	СОПСТВЕНОСТ	СКОПЈЕ	
	 п.факс:301,
	 ул.29	Ноември	17-2/3М,	1000	Скопје
(540)	

ARIGO

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	5		хербициди	

(210) TM  2009/901 (220) 14/09/2009
  (442) 30/06/2010
(731) Друштво за производство, трговија и 

меѓународен транспорт и шпедиција 
АГРОИНВЕСТ увоз-извоз ДОО Прилеп

 ул. Нил Армстронг бр. 17-а, 7500 Прилеп, MK
(740)	 ИНТЕЛПРОТЕКТ	ДООЕЛ,	АГЕНЦИЈА
	 ЗА	ИНТЕЛЕКТУАЛНА	СОПСТВЕНОСТ	
	 ул.	Љубица	Георгиева	бр.	б-б,	1000,	Скопје
(540)	

TERRAVIA

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 35	 	 рекламирање,	 канцелариски	 работи;	
административна	 обработка	 на	 нарачки	 за	
купување;	презентација	на	стоки	на	комуникациски	
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медиуми	 за	 малопродажба;	 услуги	 на	 набавки	
за	 трети	 лица;	 трговија	 на	 големо	 и	 мало	 со	
брашно	и	производи	од	жито;	трговија	на	големо	
и	 мало	 со	 земјоделски,	 градинарски	 и	 зрнени	
ироизводи	што	не	се	опфатени	со	другите	класи;	
трговија	т	 големо	и	мало	со	храна	за	животни	и	
за	 домашни	 галеничиња;	 трговија	 на	 големо	 и	
мало	со	возила,	автомобили,	камиони,	шлепери,	
мопеди,	 велосипеди,	 мотори	 и	 резервни	 делови	
за	 автомобили,	 камиони,	 шлепери,	 мопеди	 и	
велосипеди	
кл.	 36	 	 осигурување,	 финансиски	 работи,	
монетарни	работи,	работи	поврзани	со	недвижен	
имот	
кл.	39		транспортни	услуги,	пакување	и	складирање	
стока;	 транспортарање	 стоки;	 испорачување	
стоки;	превезување	со	камиони;	посредување	за	
шпедиција,	шпедитерски	услуги	

(210) TM  2009/902 (220) 14/09/2009
  (442) 30/06/2010
(731) Друштво за производство, трговија и 

меѓународен транспорт и шпедиција 
АГРОИНВЕСТ увоз-извоз ДОО Прилеп

 ул. Нил Армстронг бр. 17-а, 7500 Прилеп, MK
(740)	 ИНТЕЛПРОТЕКТ	ДООЕЛ,	АГЕНЦИЈА
	 ЗА	ИНТЕЛЕКТУАЛНА	СОПСТВЕНОСТ	
	 ул.	Љубица	Георгиева	бр.	б-б,	1000,	Скопје
(540)	

AGROINVEST

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 30	 	 брашно	 и	 производи	 од	 жито;	 јачмен	
(дробен	 јачмен);	 јачмен	 (лупен	 јачмен);	 брашно	
од	 јачмен;	 брашно	 од	 грав;	 пченкарни	 снегулки;	
пченкарно	 брашно;	 пченка	 мелена;	 лченка	
печена;	 подготовки	 од	 жита;	 мелничарски	
производи;	 храна	 од	 овес;	 овесно	 брашно;	 овес	
(дробен	 овес);	 овес	 (лупен	 овес);	 излуштено	
жито	за	исхрана;	брашно	од	компири	за	исхрана;	
брашно	од	соја;	скроб	за	храна;	пченично	брашно	
кл.	 31	 	 земјоделски,	 градинарски	 и	 шумски	
производи	 и	 зрнести	 производи	 што	 не	 се	
опфатени	 со	 другите	 класи,	 семиња,	 храна	 за	
животни;	 додатоци	 на	 сточна	 храна	 што	 не	 се	
за	 медицинска	 употреба;	 алги	 за	 човечка	 или	
животинска	 исхрана;	 алгаробила	 за	 животинска	
исхрана;	 коска	 од	 сипа	 за	 птици;	 отпадоци	 од	
дестилерија	 за	 животинска	 исхрана;	 бисквити	
за	 кучиња;	 сточна	 храна	 (вар	 за	 сточна	 храна);	
помија;	храна	за	животни	за	џвакање;	препарати	
за	дебелење	на	животни;	јачмен;	ленено	брашно	
(добиточна	 храна);	 храна	 за	 добиток;	 храна	
за	 птици;	 трици;	 крма	 од	 трици	 за	 животинска	
исхрана;	храна	за	домашни	галеничиња;	остатоци	
од	 производство	 на	 жита	 за	 храна	 за	 животни;	
зрнеста	 храна	 за	 исхрана	 на	 животни	 (жита);	
погачи	за	животни;	погачи	за	добиток	

кл.	 35	 	 рекламирање,	 канцелариски	 работи;	
административна	 обработка	 на	 нарачки	 за	
купување;	презентација	на	стоки	на	комуникациски	
медиуми	за	малопродажба;	услуги	на	набавки	за	
трети	лица;	трговија	на	големо	и	мало	со	брашно	
и	производи	од	жито;	трговија	на	големо	и	мало	
со	земјоделски,	градинарски	и	зрнести	производи	
што	не	се	опфатени	со	другите	класи;	трговија	на	
големо	и	мало	со	храна	за	животни	и	за	домашни	
галеничиња	

(210) TM  2009/906	 (220)	 15/09/2009
  (442) 30/06/2010
(731) Макпрогрес ДОО
 ул.Илинденска бб, 2310 Виница, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 бела,	жолто-зелена,	кафена,	сива
(531)	 27.05.01
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	30		тортички	(полнети	бисквити)	

(210) TM  2009/909	 (220)	 15/09/2009
  (442) 30/06/2010
(731) Gambro Lundia AB
 P.O. Box 10101, SE-220 10 LUND, SE
(740)	 	ПЕТОШЕВИЌ	ДОО	ДРУШТВО	ЗА
	 ОСТВАРУВАЊЕ	И	ЗАШТИТА	НА
	 ИНТЕЛЕКТУАЛНА	СОПСТВЕНОСТ	СКОПЈЕ	
	 п.факс:301,	ул.29	Ноември	17-2/3М,	1000	Скопје
(540)	

HEMOSOL

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 5	 	 раствори	 што	 се	 користат	 во	 третман	 на	
бубрежни	 заболувања,	 имено	 хемодијализа,	
хемофилтрација	или	хемодијафилтрација	

(210) TM  2009/911 (220) 16/09/2009
  (442) 30/06/2010
(731) Трговско радиодифузно друштво 
 А1 ТЕЛЕВИЗИЈА ДООЕЛ Скопје
 ул.„Перо Наков” бр.60, 1000 Скопје, MK
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TM 2009/912

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

КОД

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	38		електронска	пошта,	емитување	телевизиски	
програми,	 изнајмување	 апарати	 за	 пренос	 на	
пораки,	 кабловска	 телевизија,	 комуникации	 по	
пат	на	сметачки	терминали,	новинарски	агенции,	
подвижна	 радио	 телефонија,	 пораки	 (пренос	 на	
пораки),	 пренос	 на	 телефакс	 пораки,	 пренос	 на	
телеграми,	 радиофонски	 емисии,	 радиофонски	
врски,	 радиотехнички	 служби,	 сметач	 (пренос	
на	 пораки	 и	 слики	 со	 сметач),	 телефонски	
служби,	 телефонски	 врски,	 телеграфски	
служби,	 телеграфски	врски,	 телеграми	 (праќање	
телеграми),	 телекс	 служби,	 телевизиски	емисии,	
упатства	 за	 телекомуникации,	 централна	 база	
на	 податоци	 (изнајмување	 време	 за	 пристап	 до	
базите	на	податоци)	
кл.	 41	 	 видео	 ленти	 (изјамување	 на	 видео	
лентите),	видео	ленти	(производство	на	филмови	
на	видео	ленти),	видео	ленти	(снимање	на	видео	
лентите),	 дискотеки	 (услуги	 на	 дискотеките),	
забавни	паркови	/циркуси/,	игри	за	пари,	изложби	
(организирање	 изложби)	 во	 културни	 или	
воспитни	цели,	изнајмување	радио	и	телевизиски	
апарати,	 изнајмување	 стадиони,	 изнајмување	
видео	ленти,	изложби	(осигурување	/набавка/	на	
простор	за	изложби),	кампови	за	летување	(услуги	
на	камповите	за	летување	/забава/,	кино-студио,	
кино	сали	(користење	кино	сали),	киноапаратура	
(изнајмување	 киноапаратура	 и	 прибор),	 клубови	
(услуги	 на	 клубови)	 /забава	 или	 одгледување/,	
книги	 (изнајмување	 на	 книги),	 коцкарници	 /
игри/	 (услуги	 на	 коцкарниците),	 конференции	
(организирање	и	водење	конференции),	конгреси	
(организирање	и	водење	конгреси),	магнетоскопи	
(изнајмување	 на	 магнетоскопи),	 модни	 агенции	
за	 уметници,	 монтажа	 на	 радио	 и	 телевизиски	
програми,	 музејски	 услуги	 /презентација,	
изложби/,	 објавување	 текстови	 /текстови	 кои	 не	
се	 рекламни/,	 приредби	 (изнајмување	 декор	 за	
приредби),	 приредби	 (одржување	 на	 приредби),	
преведувачки	 услуги,	 разговори	 (организирање	
и	 водење	 на	 разговори),	 разонода,	 разонода	 по	
пат	 на	 радио,	 разонода	 по	 пат	 на	 телевизија,	
репортерски	 услуги,	 семинари	 (организирање	 и	
водење	 семинари),	 симпозиуми	 (организирање	
и	 водење	 симпозиуми),	 слободно	 време	 (услуги	
врзани	 за	 исполнување	 на	 слободното	 време	 ),	
студио	за	снимање	(услуги	на	студио	за	снимање),	
театарски	претстави,	тонски	снимки	(изнајмување	
на	 тонски	 снимки),	 филмови	 (изнајмување	
филмови)	

(210) TM  2009/912 (220) 17/09/2009
  (442) 30/06/2010

(731) Друштво ЛИТИУМ РЕКОРДС за трговија на 
големо и мало ДОО Павловски и други увоз-
извоз Скопје

 Градски Трговски Центар - 1кат - Скопје, MK
(740)	 МАКЕДОНСКА	АВТОРСКА	АГЕНЦИЈА	ДОО	
	 бул.”Кочо	Рацин”	14,	1000,	Скопје
(540)	

(531)	 27.05.01
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	9	 	магнетски	носачи	на	податоци,	дискови	за	
снимање	
кл.	39		организирање	патувања	
кл.	41		забава	

(210) TM  2009/913 (220) 17/09/2009
  (442) 30/06/2010
(731) Gallaher Limited
 Members Hill, Brooklands Road, Weybridge, 

Surrey KT13 0QU, GB
(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)	 црна	и	бела
(531)	 26.04.24;26.13.01
(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,	
цигарилоси;	 субстанции	 за	 пушење	 што	 се	
продаваат	одделно	или	измешани	со	тутун,	а	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  2009/921 (220) 18/09/2009
  (442) 30/06/2010
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TM 2009/925

(731) Друштво за производство, трговија и услуги 
ГУДАЛАТ ДОО Гостивар

 ул. Илинденска бр. 165, MK
(740)	 АНДОНОСКИ		МИТКО,	адвокат	
	 Бул.Кочо	Рацин	бр	30/2-2,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 зелена,	 портокалова,	 црвена,	 кафена,	 жолта	 и	
сина

(531)	 05.07.24;25.01.19
(551)	 индивидуална
(510,	511)

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

(210) TM  2009/922 (220) 18/09/2009
  (442) 30/06/2010
(731) Друштво за производство, трговија и услуги 

ГУДАЛАТ ДОО Гостивар
 ул. Илинденска бр. 165, MK
(740)	 АНДОНОСКИ		МИТКО,	адвокат	
	 Бул.Кочо	Рацин	бр	30/2-2,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 портокалова,	 жолта,	 црвена,	 кафена,	 зелена	 и	
сина

(531)	 05.07.24;25.01.19
(551)	 индивидуална
(510,	511)

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

(210) TM  2009/923 (220) 18/09/2009
  (442) 30/06/2010

(731) Друштво за производство, трговија и услуги 
ГУДАЛАТ ДОО Гостивар

 ул. Илинденска бр. 165, MK
(740)	 АНДОНОСКИ		МИТКО,	адвокат	
	 Бул.Кочо	Рацин	бр	30/2-2,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 портокалова,	жолта,	зелена,	сина	и	бела
(531)	 05.07.24;25.01.19
(551)	 индивидуална
(510,	511)

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

(210) TM  2009/924 (220) 18/09/2009
  (442) 30/06/2010
(731) Друштво за производство, трговија и услуги 

ГУДАЛАТ ДОО Гостивар
 ул. Илинденска бр. 165, MK
(740)	 АНДОНОСКИ		МИТКО,	адвокат	
	 Бул.Кочо	Рацин	бр	30/2-2,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црвена,	 виолетова,	 портокалова,	 сина,	 зелена	 и	
жолта

(531)	 05.07.24;25.01.19
(551)	 индивидуална
(510,	511)

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

(210) TM  2009/925 (220) 18/09/2009
  (442) 30/06/2010
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TM 2009/926

(731) Друштво за производство, трговија и услуги 
ГУДАЛАТ ДОО Гостивар

 ул. Илинденска бр. 165, MK
(740)	 АНДОНОСКИ		МИТКО,	адвокат	
	 Бул.Кочо	Рацин	бр	30/2-2,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 портокалова,	зелена,	сина,	жолта	и	бела
(531)	 05.07.11;25.01.19
(551)	 индивидуална
(510,	511)

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

(210) TM  2009/926 (220) 18/09/2009
  (442) 30/06/2010
(731) Друштво за производство, трговија и услуги 

ГУДАЛАТ ДОО Гостивар
 ул. Илинденска бр. 165, MK
(740)	 АНДОНОСКИ		МИТКО,	адвокат	
	 Бул.Кочо	Рацин	бр	30/2-2,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црвена,	зелена,	сина,	жолта	и	бела
(531)	 05.07.16;25.01.19
(551)	 индивидуална
(510,	511)

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

(210) TM  2009/927 (220) 18/09/2009
  (442) 30/06/2010

(731) Друштво за производство, трговија и услуги 
ГУДАЛАТ ДОО Гостивар

 ул. Илинденска бр. 165, MK
(740)	 АНДОНОСКИ		МИТКО,	адвокат	
	 Бул.Кочо	Рацин	бр	30/2-2,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црвена,	зелена,	сина,	жолта	и	бела
(531)	 05.07.08;25.01.19
(551)	 индивидуална
(510,	511)

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

(210) TM  2009/928 (220) 18/09/2009
  (442) 30/06/2010
(731) Друштво за производство, трговија и услуги 

ГУДАЛАТ ДОО Гостивар
 ул. Илинденска бр. 165, MK
(740)	 АНДОНОСКИ		МИТКО,	адвокат	
	 Бул.Кочо	Рацин	бр	30/2-2,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 зелена,	црвена,	сина,	жолта	и	бела
(531)	 05.07.13;25.01.19
(551)	 индивидуална
(510,	511)

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

(210) TM  2009/929 (220) 18/09/2009
  (442) 30/06/2010
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TM 2009/938

(731) Друштво за производство, трговија и услуги 
ГУДАЛАТ ДОО Гостивар

 ул. Илинденска бр. 165, MK
(740)	 АНДОНОСКИ		МИТКО,	адвокат	
	 Бул.Кочо	Рацин	бр	30/2-2,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 жолта,	сина,	зелана	и	бела
(531)	 05.07.15;25.01.19
(551)	 индивидуална
(510,	511)

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

(210) TM  2009/930 (220) 18/09/2009
  (442) 30/06/2010
(731) Друштво за производство, трговија и услуги 

ГУДАЛАТ ДОО Гостивар
 ул. Илинденска бр. 165, MK
(740)	 АНДОНОСКИ		МИТКО,	адвокат	
	 Бул.Кочо	Рацин	бр	30/2-2,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 жолта,	сина,	зелена	и	бела
(531)	 05.07.18;25.01.19
(551)	 индивидуална
(510,	511)

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

(210) TM  2009/931 (220) 18/09/2009
  (442) 30/06/2010

(731) Друштво за производство, трговија и услуги 
ГУДАЛАТ ДОО Гостивар

 ул. Илинденска бр. 165, MK
(740)	 АНДОНОСКИ		МИТКО,	адвокат	
	 Бул.Кочо	Рацин	бр	30/2-2,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 портокалова,	зелена,	сина,	жолта	и	бела
(531)	 05.07.14;25.01.19
(551)	 индивидуална
(510,	511)

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

(210) TM  2009/932 (220) 18/09/2009
  (442) 30/06/2010
(731) Друштво за производство, трговија и услуги 

АГРОФРУТ ПОЛОГ ДООЕЛ увоз-извоз Гостивар
 ул. Илинденска бр. 165, MK
(740)	 АНДОНОСКИ		МИТКО,	адвокат	
	 Бул.Кочо	Рацин	бр	30/2-2,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 зелена,	црвена,	портокалова,	жолта	и	бела
(531)	 05.03.13;05.07.13
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 29	 	 преработка	 на	 овошје	 и	 зеленчук,	
конзервирано,	смрзнато,	сушено	и	варено	овошје	
и	зеленчук,	желе,	џемови,	компоти	
кл.	32		безалкохолни	пијалаци,	пијалаци	од	овошје	
и	 овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалаци	

(210) TM  2009/938 (220) 22/09/2009
  (442) 30/06/2010
(731) Друштво за консалтинг, трговија и услуги НЕР 

КОНСАЛТИНГ ДОО Скопје
 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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TM 2009/940

(540)	

(531)	 26.04.22;27.05.01
(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	 кои	 ги	 користат	
уметниците,	 сликарски	 четки,	 машини	 за	
пишување	и	канцелариски	прибор	(освен	мебел):	
материјали	 за	 обука	 и	 настава	 (освен	 апарати);	
пластични	 материјали	 за	 пакување	 кои	 не	 се	
опфатени	 во	 другите	 класи;	 печатарски	 букви,	
клишиња,	весници,	печатени	изданија,	печатарски	
производи,	 публикации,	 брошури,	 фотографии,	
известување,	книги,	нацрти	
кл.	35		објавување	рекламни	текстови,	огласување	
(рекламирање),	 изнајмување	 рекламен	 простор,	
јавно	 мислење,	 објавување	 	 јавни	 текстови,	
пропагандни	дејности,	рекламна	хроника	
кл.	41	 	образовни	услуги;	подготвување	настава;	
забава;	спортски	и	културни	активности	

(210) TM  2009/940 (220) 23/09/2009
  (442) 30/06/2010
(731) ИТАЛИ-МАК ДООЕЛ Скопје
 ул.11-ти Октомври бр.2, 1000 Скопје, MK
(740)	 ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ	А.Д.	СКОПJЕ		
	 бул.	„Кузман	Јосифовски	Питу„	28	лок.8,	
	 1000,	Скопје
(540)	

ДЕСТАН

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

(210) TM  2009/941 (220) 23/09/2009
  (442) 30/06/2010

(731) ВЕРТИКАЛ ОРГ ДОО Скопје
 ул.Борка Талески 29/3, 1000 Скопје, MK
(740)	 ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ	А.Д.	СКОПJЕ		
	 бул.	„Кузман	Јосифовски	Питу„	28	лок.8,	
	 1000,	Скопје
(540)	

(531)	 26.04.22;26.04.24
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	35		огласување;	водење	на	работењеуправување	
со	работи;	канцелариски	работи	
кл.	41	 	образовни	услуги;	подготвување	настава;	
забава;	спортски	и	културни	активности	
кл.	45		правни	услуги	

(210) TM  2009/948 (220) 24/09/2009
  (442) 30/06/2010
(731) Друштво за производство, трговија и услуги 

ГАЛА ФУДС ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
 ул. Воин Драшковиќ б.б., 1000 Скопје, MK
(740)	 НОШПАЛ		БОРИС,	адвокат	
	 Ул.	„Љубљанска’’	бб,	1000	Скопје,	1000,	Скопје
(540)	

FRUIT ACADEMY

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	32		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.	41	 	образовни	услуги;	подготвување	настава;	
забава;	спортски	и	културни	активности	

(210) TM  2009/950	 (220)	 25/09/2009
  (442) 30/06/2010
(731) Друштво за издаваштво, трговија и услуги ТРИ 

ОКО ТРИ ДООЕЛ Скопје
 ул. Иван Аговски бр. 8/4-9, 1000 Скопје, 
 Карпош, MK
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TM 2009/953

(540)	

(591)	 -
(531)	 02.09.04;26.11.25
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 35		рекламирање	

(210) TM  2009/951	 (220)	 25/09/2009
  (442) 30/06/2010
(731) Hankook Tire Co., Ltd.
 #647-15, Yoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul, KR
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

AURORA

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 12	 	 пумпи	 за	 воздух	 (делови	 за	 возила);	
воздушни	 возила;	 синџири	 против	 лизгање;	
автомобилски	 гуми;	 автомобили;	 рачки-
управувачи	 за	 велосипеди;	 гуми	 за	 велосипеди;	
велосипеди;	облоги	за	кочници	за	возила;	навлаки	
за	 пневматски	 гуми;	 навлаки	 за	 седишта	 во	
возила;	навлаки	за	гуми;	навлаки	за	тркалата	на	
возилата;	кружни	гуми;	лепливи	гумени	фластери	
за	 поправање	 на	 внатрешни	 гуми;	 внатрешни	
гуми	 за	 велосипеди;	 внатрешни	 гуми	 за	мотори;	
внатрешни	 гуми	 за	 пневматски	 гуми;	 внатрешни	
цевки	за	тркала	за	возила;	внатрешни	гуми	за	гуми	
за	возила;	мрежи	за	багаж	за	возила;	пневматски	
гуми;	 прибор	 за	 поправка	 на	 внатрешни	 гуми;	
бандажи	за	тркала	за	возила;	навлаки	за	седишта	
на	 велосипеди;	 навлаки	 за	 седишта	 на	 мотори;	
сигурносни	 појаси	 за	 седишта	 во	 автомобили;	
делови	 за	 кочници	 за	 возила;	 амортизери	 за	
возила;	 носачи	 за	 скии	 на	 автомобили;	 шилци-
крампони	за	гуми;	гуми	со	клинци-крампони;	гуми	
за	тркала	на	возила;	траки	за	репарација	на	гуми;	
крути	гуми	за	тркала	на	возила;	гасеници	за	возила	
(со	тркала);	гасеници	за	возила	(тракторски);	гуми	
без	 внатрешни	 гуми	 за	 велосипеди	 (тубелес),	
гуми	без	внатрешни	гуми	за	мотоцикли	(тубелес);	
вентили	 за	 тркала;	 гуми	 за	 тркала	 за	 возила;	
тркала	 за	 возила;	 електрични	 возила;	 чамци;	
локомотиви;	бришачи	за	возачко	стакло;	возачко	
стакло	

(210) TM  2009/952	 (220)	 25/09/2009
  (442) 30/06/2010

(731) Hankook Tire Co., Ltd.
 #647-15, Yoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul, KR
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

KINGSTAR

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 12	 	 пумпи	 за	 воздух	 (делови	 за	 возила);	
воздушни	 возила;	 синџири	 против	 лизгање;	
автомобилски	 гуми;	 автомобили;	 рачки-
управувачи	 за	 велосипеди;	 гуми	 за	 велосипеди;	
велосипеди;	облоги	за	кочници	за	возила;	навлаки	
за	 пневматски	 гуми;	 навлаки	 за	 седишта	 во	
возила;	навлаки	за	гуми;	навлаки	за	тркалата	на	
возилата;	кружни	гуми;	лепливи	гумени	фластери	
за	 поправање	 на	 внатрешни	 гуми;	 внатрешни	
гуми	 за	 велосипеди;	 внатрешни	 гуми	 за	мотори;	
внатрешни	 гуми	 за	 пневматски	 гуми;	 внатрешни	
цевки	за	тркала	за	возила;	внатрешни	гуми	за	гуми	
за	возила;	мрежи	за	багаж	за	возила;	пневматски	
гуми;	 прибор	 за	 поправка	 на	 внатрешни	 гуми;	
бандажи	за	тркала	за	возила;	навлаки	за	седишта	
на	 велосипеди;	 навлаки	 за	 седишта	 на	 мотори;	
сигурносни	 појаси	 за	 седишта	 во	 автомобили;	
делови	 за	 кочници	 за	 возила;	 амортизери	 за	
возила;	 носачи	 за	 скии	 на	 автомобили;	 шилци-
крампони	за	гуми;	гуми	со	клинци-крампони;	гуми	
за	тркала	на	возила;	траки	за	репарација	на	гуми;	
крути	гуми	за	тркала	на	возила;	гасеници	за	возила	
(со	тркала);	гасеници	за	возила	(тракторски);	гуми	
без	 внатрешни	 гуми	 за	 велосипеди	 (тубелес),	
гуми	без	внатрешни	гуми	за	мотоцикли	(тубелес);	
вентили	 за	 тркала;	 гуми	 за	 тркала	 за	 возила;	
тркала	 за	 возила;	 електрични	 возила;	 чамци;	
локомотиви;	бришачи	за	возачко	стакло;	возачко	
стакло	

(210) TM  2009/953 (220) 28/09/2009
  (442) 30/06/2010
(731) Друштво за комуникациски услуги ВИП 

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

(531)	 27.05.01
(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	
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TM 2009/954

рекламни	 цели,	 изнајмување	 рекламен	 простор,	
изнајмување	 уреднички	 апарати,	 изнајнување	
рекламен	 материјал,	 изработка	 на	 такси,	
изводи	 од	 сметка	 (изработка	 на	 изводи	 од	
сметка),	 јавно	 мислење	 (испитување	 на	 јавното	
мислење),	 објавување	 рекламни	 текстови,	
огласување	 /рекламирање/,	 организирање	
дејности	 (советување	 за	 организирање	 на	
дејностите),	 плакатирање	 /огласување/,	 преписи	
на	 соопштенија,	 промоција	 /продажба	 за	 трето	
лице/,	 пропагандни	 дејности,	 проучување	
на	 пазарот	 /маркетинг/,	 проверка	 на	 сметки,	
рекламирање	 по	 пат	 на	 радио,	 рекламирање	
по	пат	на	 телевизија,	 рекламни	огласи	 (ширење		
рекламни	 огласи),	 статистичко	 информирање,	
телефонско	 одговарање	 (служби	 за	 телефонско	
одговарање/за	 отсутни	 претплатници/,	 ширење	
рекламен	 материјал	 /трактати,	 проспекти,	
печатени	примероци/	
кл.	 38	 	 услуги	 на	 телекомуникација	 и	
информативна	 технологија,	 имено,	 пренос	
на	 глас,	 податоци,	 слика,	 аудио,	 видео	 и	
информации	 по	 пат	 на	 телефон,	 телевизија	
и	 глобална	 комуникациска	 мрежа;	 услуги	 на	
лична	 комуникација;	 услуги	 на	 пејџери;	 лизинг	
телекомуникациски	 опреми,	 напојувања	 и	
системи;	 услуги	 на	 електронска	 пошта;	 услуги	
на	 телевизиски	 пренос;	 обезбедување	 вести	 и	
информации	 по	 пат	 на	 телефон,	 телевизија	 и	
глобална	 комуникациска	 мрежа;	 обезбедување	
информацми	 од	 именик	 по	 пат	 на	 телефон,	
телевизија	 и	 глобална	 комуникациска	 мрежа;	
обезбедување	 мултикориснички	 интерактивен	
пристап	 на	 глобална	 комуникациска	 мрежа;	
пренос	 и	 емитирање	 на	 сите	 видови	 аудио	 и	
видео	 програми	 по	 пат	 на	 телефон,	 телевизија	
и	 глобална	 комуникациска	 мрежа,	 главни	
(стожерни)	 интернет	 услуги,	 имено,	 брза	
линија	 или	 сериски	 врски	 кои	 создаваат	 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	 мултимедиум;	 овозможување	
телекомуникациско	поврзување	на	интернет	и	на	
други	компјутеризирани	комуникации,	податоци	и	
безжична	мрежа;	обезбедување	мултикориснички	
пристап	 на	 безжична	 комуникациска	 мрежа;	
обезбедување	факс	услуги;	обезбедување	услуги	
на	 складирање	 на	 електронски	 податоци	 за	
трети	лица;	 телекомуникациски	 услуги,	 особено,	
обезбедување	 мрежен	 премин	 за	 поврзување	
независни	 телекомуникациски	 и	 компјутерски	
мрежи	заради	поделба	на	интернет	сообраќајот;	
услуги	 на	 говорна	 пошта;	 телекомуникациски	
услуги,	особено,	обезбедување	бесплатни	услуги	
и	 услуги	 на	 насочување	 на	 повиците;	 услуги	 на	

центрите	за	пораки	во	вид	на	телефонски	говорни	
пораки;	услуги	на	видео	и	аудио	конференции	и	
конференции	на	телефонски	податоци;	безжични	
телекомуникациски	 услуги,	 имено,	 безжичен	
пренос	 на	 звук	 и	 податоци;	 телекомуникациски	
услуги,	 имено	 обезбедување	 глас	 по	 пат	 на	
интернет	протокол;	обезбедување	мрежен	пристап	
со	цел	на	размена	на	интернет	сообраќајот	помеѓу	
преносници	 на	 интернет	 сообраќајот;	 услуги	 на	
електронски	пораки	
кл.	 42	 	 услуги	 на	 хостирање	 на	 web	 страници,	
услуги	 на	 дизајнирање	 на	 web	 страници,	
работа	 на	 електронски	 информациски	 мрежи;	
консалтинг	услуги	и	услуги	на	дизајн	во	областа	
на	 информативни	 технологии,	 компјутерско	
програмирање,	телекомуникација,	комуникациски	
мрежи,	 компјутеризирани	 комуникации,	 услуги	
на	менаџмент	на	центри	на	податоци	и	глобални	
комуникациски	 мрежи;	 обезбедување	 услуги	
на	 центри	 на	 податоци;	 хостирање	 (хостинг),	
складирање	 и	 одржување	 на	 web	 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	 на	 информации	 во	
областа	 на	 мрежни	 услуги	 на	 компјутеризирани	
комуникации	и	услуги	на	центри	на	податоци	

(210) TM  2009/954 (220) 28/09/2009
  (442) 30/06/2010
(731) Друштво за комуникациски услуги ВИП 

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

(531)	 27.05.01
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 35	 	 дејности	 (помош	 во	 водењето	 на	
дејностите),	 демонстрација	 на	 производи,	
информации	за	дејноста,	информатички	картотеки	
(водење	на	информатичките	картотеки),	изложби	
(организирање	 изложби)	 во	 комерцијални	 или	
рекламни	 цели,	 изнајмување	 рекламен	 простор,	
изнајмување	 уреднички	 апарати,	 изнајнување	
рекламен	 материјал,	 изработка	 на	 такси,	
изводи	 од	 сметка	 (изработка	 на	 изводи	 од	
сметка),	 јавно	 мислење	 (испитување	 на	 јавното	
мислење),	 објавување	 рекламни	 текстови,	
огласување	 /рекламирање/,	 организирање	
дејности	 (советување	 за	 организирање	 на	
дејностите),	 плакатирање	 /огласување/,	 преписи	
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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		
рекламни	 огласи),	 статистичко	 информирање,	
телефонско	 одговарање	 (служби	 за	 телефонско	
одговарање	 /за	 отсутни	 претплатници/,	 ширење	
рекламен	 материјал	 /трактати,	 проспекти,	
печатени	примероци/	
кл.	 38	 	 услуги	 на	 телекомуникација	 и	
информативна	 технологија,	 имено,	 пренос	
на	 глас,	 податоци,	 слика,	 аудио,	 видео	 и	
информации	 по	 пат	 на	 телефон,	 телевизија	
и	 глобална	 комуникациска	 мрежа;	 услуги	 на	
лична	 комуникација;	 услуги	 на	 пејџери;	 лизинг	
телекомуникациски	 опреми,	 напојувања	 и	
системи;	 услуги	 на	 електронска	 пошта;	 услуги	
на	 телевизиски	 пренос;	 обезбедување	 вести	 и	
информации	 по	 пат	 на	 телефон,	 телевизија	 и	
глобална	 комуникациска	 мрежа;	 обезбедување	
информацми	 од	 именик	 по	 пат	 на	 телефон,	
телевизија	 и	 глобална	 комуникациска	 мрежа;	
обезбедување	 мултикориснички	 интерактивен	
пристап	 на	 глобална	 комуникациска	 мрежа;	
пренос	 и	 емитирање	 на	 сите	 видови	 аудио	 и	
видео	 програми	 по	 пат	 на	 телефон,	 телевизија	
и	 глобална	 комуникациска	 мрежа,	 главни	
(стожерни)	 интернет	 услуги,	 имено,	 брза	
линија	 или	 сериски	 врски	 кои	 создаваат	 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	 мултимедиум;	 овозможување	
телекомуникациско	поврзување	на	интернет	и	на	
други	компјутеризирани	комуникации,	податоци	и	
безжична	мрежа;	обезбедување	мултикориснички	
пристап	 на	 безжична	 комуникациска	 мрежа;	
обезбедување	факс	услуги;	обезбедување	услуги	
на	 складирање	 на	 електронски	 податоци	 за	
трети	лица;	 телекомуникациски	 услуги,	 особено,	
обезбедување	 мрежен	 премин	 за	 поврзување	
независни	 телекомуникациски	 и	 компјутерски	
мрежи	заради	поделба	на	интернет	сообраќајот;	
услуги	 на	 говорна	 пошта;	 телекомуникациски	
услуги,	особено,	обезбедување	бесплатни	услуги	
и	 услуги	 на	 насочување	 на	 повиците;	 услуги	 на	
центрите	за	пораки	во	вид	на	телефонски	говорни	
пораки;	услуги	на	видео	и	аудио	конференции	и	
конференции	на	телефонски	податоци;	безжични	
телекомуникациски	 услуги,	 имено,	 безжичен	
пренос	 на	 звук	 и	 податоци;	 телекомуникациски	
услуги,	 имено	 обезбедување	 глас	 по	 пат	 на	
интернет	протокол;	обезбедување	мрежен	пристап	
со	цел	на	размена	на	интернет	сообраќајот	помеѓу	
преносници	 на	 интернет	 сообраќајот;	 услуги	 на	

електронски	пораки	
кл.	 42	 	 услуги	 на	 хостирање	 на	 web	 страници,	
услуги	 на	 дизајнирање	 на	 web	 страни,	 работа	
на	 електронски	 информациски	 мрежи;	
консалтинг	услуги	и	услуги	на	дизајн	во	областа	
на	 информативни	 технологии,	 компјутерско	
програмирање,	телекомуникација,	комуникациски	
мрежи,	 компјутеризирани	 комуникации,	 услуги	
на	менаџмент	на	центри	на	податоци	и	глобални	
комуникациски	 мрежи;	 обезбедување	 услуги	
на	 центри	 на	 податоци;	 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	 на	 информации	 во	
областа	 на	 мрежни	 услуги	 на	 компјутеризирани	
комуникации	и	услуги	на	центри	на	податоци	

(210) TM  2009/955 (220) 28/09/2009
  (442) 30/06/2010
(731) Друштво за комуникациски услуги ВИП 

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

(531)	 27.05.01;27.07.01
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 35	 	 дејности	 (помош	 во	 водењето	 на	
дејностите),	 демонстрација	 на	 производи,	
информации	за	дејноста,	информатички	картотеки	
(водење	на	информатичките	картотеки),	изложби	
(организирање	 изложби)	 во	 комерцијални	 или	
рекламни	 цели,	 изнајмување	 рекламен	 простор,	
изнајмување	 уреднички	 апарати,	 изнајнување	
рекламен	 материјал,	 изработка	 на	 такси,	
изводи	 од	 сметка	 (изработка	 на	 изводи	 од	
сметка),	 јавно	 мислење	 (испитување	 на	 јавното	
мислење),	 објавување	 рекламни	 текстови,	
огласување	 /рекламирање/,	 организирање	
дејности	 (советување	 за	 организирање	 на	
дејностите),	 плакатирање	 /огласување/,	 преписи	
на	 соопштенија,	 промоција	 /продажба	 за	 трето	
лице/,	 пропагандни	 дејности,	 проучување	
на	 пазарот	 /маркетинг/,	 проверка	 на	 сметки,	
рекламирање	 по	 пат	 на	 радио,	 рекламирање	
по	пат	на	 телевизија,	 рекламни	огласи	 (ширење		
рекламни	 огласи),	 статистичко	 информирање,	
телефонско	 одговарање	 (служби	 за	 телефонско	
одговарање	 /за	 отсутни	 претплатници/,	 ширење	
рекламен	 материјал	 /трактати,	 проспекти,	
печатени	примероци/	
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кл.	 38	 	 услуги	 на	 телекомуникација	 и	
информативна	 технологија,	 имено,	 пренос	
на	 глас,	 податоци,	 слика,	 аудио,	 видео	 и	
информации	 по	 пат	 на	 телефон,	 телевизија	
и	 глобална	 комуникациска	 мрежа;	 услуги	 на	
лична	 комуникација;	 услуги	 на	 пејџери;	 лизинг	
телекомуникациски	 опреми,	 напојувања	 и	
системи;	 услуги	 на	 електронска	 пошта;	 услуги	
на	 телевизиски	 пренос;	 обезбедување	 вести	 и	
информации	 по	 пат	 на	 телефон,	 телевизија	 и	
глобална	 комуникациска	 мрежа;	 обезбедување	
информацми	 од	 именик	 по	 пат	 на	 телефон,	
телевизија	 и	 глобална	 комуникациска	 мрежа;	
обезбедување	 мултикориснички	 интерактивен	
пристап	 на	 глобална	 комуникациска	 мрежа;	
пренос	 и	 емитирање	 на	 сите	 видови	 аудио	 и	
видео	 програми	 по	 пат	 на	 телефон,	 телевизија	
и	 глобална	 комуникациска	 мрежа,	 главни	
(стожерни)	 интернет	 услуги,	 имено,	 брза	
линија	 или	 сериски	 врски	 кои	 создаваат	 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	 мултимедиум;	 овозможување	
телекомуникациско	поврзување	на	интернет	и	на	
други	компјутеризирани	комуникации,	податоци	и	
безжична	мрежа;	обезбедување	мултикориснички	
пристап	 на	 безжична	 комуникациска	 мрежа;	
обезбедување	факс	услуги;	обезбедување	услуги	
на	 складирање	 на	 електронски	 податоци	 за	
трети	лица;	 телекомуникациски	 услуги,	 особено,	
обезбедување	 мрежен	 премин	 за	 поврзување	
независни	 телекомуникациски	 и	 компјутерски	
мрежи	заради	поделба	на	интернет	сообраќајот;	
услуги	 на	 говорна	 пошта;	 телекомуникациски	
услуги,	особено,	обезбедување	бесплатни	услуги	
и	 услуги	 на	 насочување	 на	 повиците;	 услуги	 на	
центрите	за	пораки	во	вид	на	телефонски	говорни	
пораки;	услуги	на	видео	и	аудио	конференции	и	
конференции	на	телефонски	податоци;	безжични	
телекомуникациски	 услуги,	 имено,	 безжичен	
пренос	 на	 звук	 и	 податоци;	 телекомуникациски	
услуги,	 имено	 обезбедување	 глас	 по	 пат	 на	
интернет	протокол;	обезбедување	мрежен	пристап	
со	цел	на	размена	на	интернет	сообраќајот	помеѓу	
преносници	 на	 интернет	 сообраќајот;	 услуги	 на	
електронски	пораки	
кл.	 42	 	 услуги	 на	 хостирање	 на	 web	 страници,	
услуги	 на	 дизајнирање	 на	 web	 страни,	 работа	
на	 електронски	 информациски	 мрежи;	
консалтинг	услуги	и	услуги	на	дизајн	во	областа	
на	 информативни	 технологии,	 компјутерско	
програмирање,	телекомуникација,	комуникациски	
мрежи,	 компјутеризирани	 комуникации,	 услуги	
на	менаџмент	на	центри	на	податоци	и	глобални	
комуникациски	 мрежи;	 обезбедување	 услуги	

на	 центри	 на	 податоци;	 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	 на	 информации	 во	
областа	 на	 мрежни	 услуги	 на	 компјутеризирани	
комуникации	и	услуги	на	центри	на	податоци	

(210) TM  2009/956 (220) 28/09/2009
  (442) 30/06/2010
(731) Друштво за комуникациски услуги ВИП 

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

(531)	 27.05.01;27.07.01
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 35	 	 дејности	 (помош	 во	 водењето	 на	
дејностите),	 демонстрација	 на	 производи,	
информации	за	дејноста,	информатички	картотеки	
(водење	на	информатичките	картотеки),	изложби	
(организирање	 изложби)	 во	 комерцијални	 или	
рекламни	 цели,	 изнајмување	 рекламен	 простор,	
изнајмување	 уреднички	 апарати,	 изнајнување	
рекламен	 материјал,	 изработка	 на	 такси,	
изводи	 од	 сметка	 (изработка	 на	 изводи	 од	
сметка),	 јавно	 мислење	 (испитување	 на	 јавното	
мислење),	 објавување	 рекламни	 текстови,	
огласување	 /рекламирање/,	 организирање	
дејности	 (советување	 за	 организирање	 на	
дејностите),	 плакатирање	 /огласување/,	 преписи	
на	 соопштенија,	 промоција	 /продажба	 за	 трето	
лице/,	 пропагандни	 дејности,	 проучување	
на	 пазарот	 /маркетинг/,	 проверка	 на	 сметки,	
рекламирање	 по	 пат	 на	 радио,	 рекламирање	
по	пат	на	 телевизија,	 рекламни	огласи	 (ширење		
рекламни	 огласи),	 статистичко	 информирање,	
телефонско	 одговарање	 (служби	 за	 телефонско	
одговарање/за	 отсутни	 претплатници/,	 ширење	
рекламен	 материјал	 /трактати,	 проспекти,	
печатени	примероци/	
кл.	 38	 	 услуги	 на	 телекомуникација	 и	
информативна	 технологија,	 имено,	 пренос	
на	 глас,	 податоци,	 слика,	 аудио,	 видео	 и	
информации	 по	 пат	 на	 телефон,	 телевизија	
и	 глобална	 комуникациска	 мрежа;	 услуги	 на	
лична	 комуникација;	 услуги	 на	 пејџери;	 лизинг	
телекомуникациски	 опреми,	 напојувања	 и	
системи;	 услуги	 на	 електронска	 пошта;	 услуги	
на	 телевизиски	 пренос;	 обезбедување	 вести	 и	
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информации	 по	 пат	 на	 телефон,	 телевизија	 и	
глобална	 комуникациска	 мрежа;	 обезбедување	
информацми	 од	 именик	 по	 пат	 на	 телефон,	
телевизија	 и	 глобална	 комуникациска	 мрежа;	
обезбедување	 мултикориснички	 интерактивен	
пристап	 на	 глобална	 комуникациска	 мрежа;	
пренос	 и	 емитирање	 на	 сите	 видови	 аудио	 и	
видео	 програми	 по	 пат	 на	 телефон,	 телевизија	
и	 глобална	 комуникациска	 мрежа,	 главни	
(стожерни)	 интернет	 услуги,	 имено,	 брза	
линија	 или	 сериски	 врски	 кои	 создаваат	 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	 мултимедиум;	 овозможување	
телекомуникациско	поврзување	на	интернет	и	на	
други	компјутеризирани	комуникации,	податоци	и	
безжична	мрежа;	обезбедување	мултикориснички	
пристап	 на	 безжична	 комуникациска	 мрежа;	
обезбедување	факс	услуги;	обезбедување	услуги	
на	 складирање	 на	 електронски	 податоци	 за	
трети	лица;	 телекомуникациски	 услуги,	 особено,	
обезбедување	 мрежен	 премин	 за	 поврзување	
независни	 телекомуникациски	 и	 компјутерски	
мрежи	заради	поделба	на	интернет	сообраќајот;	
услуги	 на	 говорна	 пошта;	 телекомуникациски	
услуги,	особено,	обезбедување	бесплатни	услуги	
и	 услуги	 на	 насочување	 на	 повиците;	 услуги	 на	
центрите	за	пораки	во	вид	на	телефонски	говорни	
пораки;	услуги	на	видео	и	аудио	конференции	и	
конференции	на	телефонски	податоци;	безжични	
телекомуникациски	 услуги,	 имено,	 безжичен	
пренос	 на	 звук	 и	 податоци;	 телекомуникациски	
услуги,	 имено	 обезбедување	 глас	 по	 пат	 на	
интернет	протокол;	обезбедување	мрежен	пристап	
со	цел	на	размена	на	интернет	сообраќајот	помеѓу	
преносници	 на	 интернет	 сообраќајот;	 услуги	 на	
електронски	пораки	
кл.	 42	 	 услуги	 на	 хостирање	 на	 web	 страници,	
услуги	 на	 дизајнирање	 на	 web	 страни,	 работа	
на	 електронски	 информациски	 мрежи;	
консалтинг	услуги	и	услуги	на	дизајн	во	областа	
на	 информативни	 технологии,	 компјутерско	
програмирање,	телекомуникација,	комуникациски	
мрежи,	 компјутеризирани	 комуникации,	 услуги	
на	менаџмент	на	центри	на	податоци	и	глобални	
комуникациски	 мрежи;	 обезбедување	 услуги	
на	 центри	 на	 податоци;	 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	 на	 информации	 во	
областа	 на	 мрежни	 услуги	 на	 компјутеризирани	
комуникации	и	услуги	на	центри	на	податоци	

(210) TM  2009/957 (220) 29/09/2009
  (442) 30/06/2010
(731) Друштво за трговија,услуги и производство 

ВАК СТРУЖАНКА ДООЕЛ увоз извоз 1000 
Скопје

 Ул.Македонска преродба бр. 49, MK
(740)	 МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ,	Д.О.О.	Скопје	
	 Ул.	Апостол	Гусларот	3,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црвена,	бела	и	црна
(531)	 09.01.03;26.04.12
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	23		предено	и	конец	за	текстил	
кл.	24		текстил	и	текстилни	производи,	што	не	се	
опфатени	со	другите	класи,	покривки	за	кревети	
и	маси	
кл.	25		трикотажа	и	конфекциска	облека	

(210) TM  2009/960 (220) 30/09/2009
  (442) 30/06/2010
(731) АДВОКАТ АНИТА БЕГОВА Скопје
 ул. Димитрие Чуповски бр. 4-1/14, MK
(540)	

(591)	 црна	и	портокалова
(531)	 27.05.01
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 45	 	 правни	 услуги,	 безбедносни	 услуги	 за	
заштита	 на	 имот	 и	 лица,	 лични	 и	 општествени	
услуги	што	ги	даваат	трети	лица	за	задоволување	
на	потребите	на	поединци	

(210) TM  2009/961 (220) 30/09/2009
  (442) 30/06/2010
(731) АНГОР ДООЕЛ
 „15 Корпус” 22, Струга, MK
(540)	
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(591)	 црна,	сива	и	бела
(531)	 26.04.24;27.05.22
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 2	 	 хемиски	 производи	 за	 фотографија,	
рамножување,	копирање	и	печатење;	развивачи,	
тонери,	 фиксери,	 супстанци	 за	 фиксирање,	
печатарцки	бои:	пигменти	за	печатење,	тонери	за	
употреба	во	касети,	касета	со	тонер	за	употреба	
во	 фотокопир	 машини,	 факсови,	 печатарски	
машини	 и	 печатачи:	 бои	 за	 употреба	 во	 касети,	
бои	за	употреба	во	касети	со	валци	
кл.	 16	 	 хартија,	 картон	 и	 производи	 од	 нив	што	
не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	 печатени	
работи,	 книговезнички	 материјали,	 фотографии;	
канцелариски	материјал,	лепила	за	канцелариска	
и	домашна	употреба;	материјали	што	ги	користат	
уметниците,	машини	за	пишување	и	канцелариски	
прибор	 (освен	 мебел);	 материјали	 за	 обука	 и	
настава	 (освен	 апарати);	 пластични	 материјали	
за	пакување	што	не	се	опфатени	со	другите	класи	
кл.	35	 	услуги	за	продажба	на	големо	и	мало	на	
тонер	 касети,	 инк-џет	 кертриџи,	 пибони	 и	 други	
потрошни	 материјали	 за	 фотокопир	 машини,	
факсови,	печатарски	машини	и	ласерски	и	инк-џет	
печатачи;	 магнетни	 и	 оптички	медиуми	 за	 запис	
на	 податоци;	 материјали	 за	 рециклирање	 на	
тонер	касети,	инк-џет	кертриџи,	рибони,	потрошни	
материјали	за	фотокопирање,	хартија	за	печатачи	

(210) TM  2009/962 (220) 30/09/2009
  (442) 30/06/2010
(731) АНГОР ДООЕЛ
 „15 Корпус” 22, Струга, MK
(540)	

(591)	 црна	и	црвена
(531)	 27.05.01
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 2	 	 хемиски	 производи	 за	 фотографија,	
рамножување,	копирање	и	печатење;	развивачи,	
тонери,	 фиксери,	 супстанции	 за	 фиксирање,	
печатарcки	бои:	пигменти	за	печатење,	тонери	за	
употреба	во	касети,	касета	со	тонер	за	употреба	
во	 фотокопир	 машини,	 факсови,	 печатарски	
машини	 и	 печатачи;	 бои	 за	 употреба	 во	 касети,	
бои	за	употреба	во	касети	со	валци	
кл.	 16	 	 хартија,	 картон	 и	 производите	 од	 нив	
што	не	 се	 опфатени	 со	другите	 класи,	 печатени	
работи,	 книговезнички	 материјали,	 фотографии;	
канцелариски	материјал,	лепила	за	канцелариска	
и	домашна	употреба;	материјали	што	ги	користат	
уметниците,	машини	за	пишување	и	канцелариски	
прибор	 (освен	 мебел);	 материјали	 за	 обука	 и	
настава	 (освен	 апарати);	 пластични	 материјали	

за	пакување	што	не	се	опфатени	со	другите	класи	
кл.	35	 	услуги	за	продажба	на	големо	и	мало	на	
тонер	 касети,	 инк-џет	 кертриџи,	 пибони	 и	 други	
потрошни	 материјали	 за	 фотокопир	 машини,	
факсови,	печатарски	машини	и	ласерски	и	инк-џет	
печатачи;	магнетски	и	оптички	медиуми	за	запис	
на	 податоци;	 материјали	 за	 рециклирање	 на	
тонер	касети,	инк-џет	кертриџи,	рибони,	потрошни	
материјали	за	фотокопирање,	хартија	за	печатачи	

(210) TM  2009/963 (220) 30/09/2009
  (442) 30/06/2010
(731) АНГОР ДООЕЛ
 „15 Корпус” 22, Струга, MK
(540)	

(591)	 црна,	црвена,	светло	сина	и	бела
(531)	 27.05.01;27.05.03
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 2	 	 хемиски	 производи	 за	 фотографија,	
рамножување,	копирање	и	печатење;	развивачи,	
тонери,	 фиксери,	 супстанции	 за	 фиксирање,	
печатарcки	бои:	пигменти	за	печатење,	тонери	за	
употреба	во	касети,	касета	со	тонер	за	употреба	
во	 фотокопир	 машини,	 факсови,	 печатарски	
машини	 и	 печатачи;	 бои	 за	 употреба	 во	 касети,	
бои	за	употреба	во	касети	со	валци	
кл.	 16	 	 хартија,	 картон	 и	 производите	 од	 нив	
што	не	 се	 опфатени	 со	другите	 класи,	 печатени	
работи,	 книговезнички	 материјали,	 фотографии;	
канцелариски	материјал,	лепила	за	канцелариска	
и	домашна	употреба;	материјали	што	ги	користат	
уметниците,	машини	за	пишување	и	канцелариски	
прибор	 (освен	 мебел);	 материјали	 за	 обука	 и	
настава	 (освен	 апарати);	 пластични	 материјали	
за	пакување	што	не	се	опфатени	со	другите	класи	
кл.	35	 	услуги	за	продажба	на	големо	и	мало	на	
тонер	 касети,	 инк-џет	 кертриџи,	 пибони	 и	 други	
потрошни	 материјали	 за	 фотокопир	 машини,	
факсови,	печатарски	машини	и	ласерски	и	инк-џет	
печатачи;	магнетски	и	оптички	медиуми	за	запис	
на	 податоци;	 материјали	 за	 рециклирање	 на	
тонер	касети,	инк-џет	кертриџи,	рибони,	потрошни	
материјали	за	фотокопирање,	хартија	за	печатачи	

(210) TM  2009/965 (220) 30/09/2009
  (442) 30/06/2010
(731) Штедилница ФУЛМ доо, Скопје 
 Мито Хаџивасилев- Јасмин бр. 48, MK
(540)	

(591)	 темно	црвена	и	жолта
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(531)	 02.09.14;26.01.16;26.13.01
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	36		финансиски	работи,	монетарни	работи	

(210) TM  2009/970 (220) 01/10/2009
  (442) 30/06/2010
(731) Друштво за трговија и услуги РИФЕНШТАЛ 

ДОО Скопје,
 ул.Орце Николов бр. 96/3, MK
(740)	 Марта	Поповска	
	 ул.	М.Х.	Јасмин	бр.48,	Скопје,	1000
(540)	

(591)	 бела	и	црна
(531)	 26.04.22;26.04.24
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 25		облека,	обувки	и	капи	
кл.	35		услуги	со	продажба	на	мало	и	големо	со;	
облека,	обувки,	капи,	ташни	
кл.	 41	 	 образовни	 услуги,	 подготовување	
настава,забава;	спортски	и	културни	активности	

(210) TM  2009/976	 (220)	 05/10/2009
  (442) 30/06/2010
(731) ДПТУ ДДБ-КОМПАНИ ДООЕЛ Скопје; 
 ДПТУ Диси ФЕШН ДООЕЛ Скопје and 
 ДПТУ Бисд КОМПАНИ ДООЕЛ Скопје
 ул.Јане Сандански бр.76/23 1000 Скопје, MK;
 бул.Партизански одреди бр. 77/1-3 1000 Скопје, 

MK and 
 бул.Јане Сандански бр. 66/1-1 1000 Скопје, MK
(740)	 ИНТЕЛПРОТЕКТ	ДООЕЛ,	АГЕНЦИЈА
	 ЗА	ИНТЕЛЕКТУАЛНА	СОПСТВЕНОСТ	
	 ул.	Љубица	Георгиева	бр.	б-б,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 златна	и	темно	црвена
(531)	 26.04.22;26.04.24;27.05.21
(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;	актовки;	спортски	
торби;	 кожни	 ремени;	 портмонеа;	 кожени	 кутии	
или	кутии	обложени	со	кожа;	кожени	крзна;	женски	
чанти	

кл.	 25	 	 облека,	 обувки	 и	 капи;	 бањарки;	 костум	
за	 капење;	 гаќички	 за	 капење;	 градници;	 облека	
од	 кожа;	 палта;	фустани;	 јакни;	 хеланки;	 маици;	
здолништа;	костуми;	пантолони	
кл.	 35	 	 рекламирање,	 канцелариски	 работи;	
трговија	на	големо	и	мало	со	кожа,	имитација	на	
кожа	 и	 производи	 од	 нив;	 трговија	 на	 големо	 и	
мало	со	облека,	обувки	и	капи	

(210) TM  2009/977	 (220)	 05/10/2009
  (442) 30/06/2010
(731) Airtac Enterprise Co., Ltd.
 23, Tzu You Street, Tu Cheng City, Taipei Country, 

Taiwan, Republic of China, CN
(740)	 Адвокатско	друштво		ПОЛЕНАК	
	 ул.	‘„Орце	Николов”		98,	1000,	Скопје
(540)	

(531)	 27.05.23
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	7	 	цилиндри	што	се	активираат	цо	помош	на	
пневматска	или	хидраулична	течност,	пневматични	
залистоци,	 пневматски	 филтри,	 пневматски	
регулатори	и	пневматски	лубрикатори,	ците	како	
машински	 делови	 што	 се	 користат	 за	 различни	
индустриски	автоматизирани	машини	

(210) TM  2009/979	 (220)	 05/10/2009
  (442) 30/06/2010
(731) Илиев Драган 
 ул.Љубашка бр: 11 Kавадарци, MK
(540)	

(531)	 26.04.24;27.05.14
(551)	 индивидуална
(510,	511)

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

(210) TM  2009/980	 (220)	 05/10/2009
  (442) 30/06/2010
(731) KOSS CORPORATION, а Delaware corporation
 4129 North Port Washington Avenue, Milwaukee, 

Wisconsin 53212-1052, US
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(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

PORTA PRO

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	9	 	апарати	и	инструменти:	научни,	поморски,	
геодетски,	 фотографски,	 кинематографски,	
оптички,	 за	 вагање,	 за	 мерење,	 сигнализација,	
контрола	 (инспекција),	 спасување	 и	 настава;	
апарати	 и	 инструменти	 за	 спроведување,	
вклучување,	 трансформирање,	 акумулирање,	
регулирање	или	контролирање	на	електрицитетот;	
апарати	за	снимање,	пренос	и	репродукција	на	звук	
или	слика,	магнетски	носачи	на	податоци,	дискови	
за	 снимање,	 автоматски	 машини	 и	 механизми	
за	 апаратите	 што	 се	 активираат	 со	 монети	 или	
жетони,	 регистар	 каси,	 машини	 за	 сметање	 и	
опрема	 за	 обработка	 на	 податоци	 и	 компјутери,	
апарати	за	гаснење	пожар;	преносливи	носачи	на	
звук;	 преносливи	 снимачи	 на	 звук;	 компјутерски	
периферни	 уреди;	 звучни	 микрофони;	 аудио	
слушалки	 за	 на	 глава;	 аудио	 слушалки	 за	 во	
уши;	микрофони;	мобилни	телефони;	сигурносна	
опрема	за	глава	за	заштита	на	слух	за	употреба	
во	 индустријата;	 дигитален	 аудио	 хардвер	 кој	
вклучува	приемник	и	предавател;	дигитален	видео	
хардвер	 кој	 вклучува	 приемник	 и	 предавател;	
дигитални	уреди	за	стриминг	/streaming/;	софтвер;	
радио	часовници	

(210) TM  2009/981	 (220)	 05/10/2009
  (442) 30/06/2010
(731) KOSS CORPORATION, а Delaware corporation
 4129 North Port Washington Avenue, Milwaukee, 

Wisconsin 53212-1052, US
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

STRIVA

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	9	 	апарати	и	инструменти:	научни,	поморски,	
геодетски,	 фотографски,	 кинематографски,	
оптички,	 за	 вагање,	 за	 мерење,	 сигнализација,	
контрола	 (инспекција),	 спасување	 и	 настава;	
апарати	 и	 инструменти	 за	 спроведување,	
вклучување,	 трансформирање,	 акумулирање,	
регулирање	или	контролирање	на	електрицитетот;	
апарати	за	снимање,	пренос	и	репродукција	на	звук	
или	слика,	магнетски	носачи	на	податоци,	дискови	
за	 снимање,	 автоматски	 машини	 и	 механизми	
за	 апаратите	 што	 се	 активираат	 со	 монети	 или	
жетони,	 регистар	 каси,	 машини	 за	 сметање	 и	
опрема	 за	 обработка	 на	 податоци	 и	 компјутери,	

апарати	за	гаснење	пожар;	преносливи	носачи	на	
звук;	 преносливи	 снимачи	 на	 звук;	 компјутерски	
периферни	 уреди;	 звучни	 микрофони;	 аудио	
слушалки	 за	 на	 глава;	 аудио	 слушалки	 за	 во	
уши;	микрофони;	мобилни	телефони;	сигурносна	
опрема	за	глава	за	заштита	на	слух	за	употреба	
во	 индустријата;	 дигитален	 аудио	 хардвер	 кој	
вклучува	приемник	и	предавател;	дигитален	видео	
хардвер	 кој	 вклучува	 приемник	 и	 предавател;	
дигитални	уреди	за	стриминг	/streaming/;	софтвер;	
радио	часовници	
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;	 акустични	 истражувања;	 акустично	
инжинерство;	 аудио	 истражувања;	 услуги	 за	
управување	 on-line	 што	 им	 овозможуваат	 на	
корисниците	 да	 ги	 управуваат	 и	 конфигурираат	
видео	уредите	со	помош	на	глобална	компјутерска	
мрежа;	 услуги	 за	 управување	 on-line	 што	 им	
овозможуваат	 на	 корисниците	 да	 ги	 управуваат	
и	 конфигурираат	 аудио	 уредите	 со	 помош	 на	
глобална	 комјутерска	 мрежа;	 обезбедувајќи	
веб	 сајтови	 што	 вклучуваат	 врски	 со	 страници,	
вклучително	и	електронска	испорака	на	ауидо	и	
видео	содржини	од	други	

(210) TM  2009/982	 (220)	 05/10/2009
  (442) 30/06/2010
(731) Друштво за производство, промет, услуги, 

угостителство и туризам МИКЕЛЕ ДООЕЛ 
Скопје

 Ул.Владимир Комаров бр. 13-Б 1000 Скопје 
Аеродром, MK

(740)	 МАКЕДОНСКА	АВТОРСКА	АГЕНЦИЈА	ДОО	
	 бул.”Кочо	Рацин”	14,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 бела,	црна	и	црвена
(531)	 11.03.04
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	41		забава	
кл.	43		услуги	за	подготвување	храна	и	пијалаци	
кл.	45		лични	и	општествени	услуги	што	ги	даваат	
трети	 лица	 за	 задоволување	 на	 потребите	 на	
поединци	
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(210) TM  2009/983 (220) 06/10/2009
  (442) 30/06/2010
(731) Најдовски Зоран 
 ул.ЗНЕПОЛЕ бр.31 1000 Скопје, MK
(740)	 ЈОАНИДИС	ЈОВАН,	АДВОКАТ		
	 ул.”Орце	Николов”	155б,	1000,	Скопје
(540)	

MARQUEE CAFE

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 43	 	 угостителство;	 подготвување	 храна	 и	
пијалаци	

(210) TM  2009/984 (220) 06/10/2009
  (442) 30/06/2010
(731) Најдовски Зоран 
 ул. ЗНЕПОЛЕ бр. 31 1000 Скопје, MK
(740)	 ЈОАНИДИС	ЈОВАН,	АДВОКАТ		
	 ул.”Орце	Николов”	155б,	1000,	Скопје
(540)	

THE DUBLINER IRISH PUB & 
RESTAURANT

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 43	 	 угостителство;	 подготвување	 храна	 и	
пијалаци	

(210) TM  2009/991	 (220)	 05/10/2009
  (442) 30/06/2010
(731) JohnsonDiversey, Inc.
 8310 16 th Street, Sturtevant, 
 Wisconsin 53177, US
(740)	 ЖИВКО	МИЈАТОВИЌ	АНД
	 ПАРТНЕРС	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(540)	

DIVERSEY

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 1	 	 хемиски	 супстанции	 за	 индустриски	 или	
производен	 процес,	 вклучително	 и	 детергенти	
за	 индустриски	 или	 производни	 процеси,	
одмастувачи	 за	 индустрија,	 мешавини	 за	
смекнување	 на	 водата,	 хелатни	 средства,	
средства	 за	 отстранување	 	 киселини,	 средства	
за	 отстранување	 каменец,	 композиции	 за	
олеснување	 на	 плакнењето,	 средства	 против	

пенење,	 резладни	 раствори	 на	 соли,	 адитиви	
за	 разладни	 раствори	 на	 соли,	 адитиви	 што	 се	
користат	 при	 преработка	 на	 водата,	 инхибитори	
на	 каменец	 и	 ’рѓа	 за	 преработка	 на	 разладена	
вода,	кондиционери	на	талог	(кал)	за	преработка	
на	 вода	 во	 бојлер,	 апсорбери	 на	 кислород	 и	
средства	за	дисперзија	
кл.	 3	 	 препарати	 за	 чистење,	 одмастување,	
полирање	 и	 завршна	 обработка	 за	 сите	 цели	 и	
препарати	за	чистење	со	дезинфекциски	својства	
за	 употреба	 на	 неживи	 површини;	 особено,	
препарати	 за	 чистење	 подови,	 препарати	
за	 полирање	 подови,	 препарати	 за	 завршна	
обработка	на	подови,	препарати	за	отстранување	
поден	восок	и	средства	за	полирање;	средства	за	
полирање	мебел;	средства	за	чистење	и	полирање	
стакло;	 прпарати	 за	 чистење	 не’ргосувачки	
челик;	 препарати	 за	 чистење	 за	 внатрешно	 и	
надворешно	 чистење	 и	 одржување	 на	 кој	 било	
вид	 на	 возило;	 средства	 за	 чистење	мијалници,	
нужници,	 тушеви	 и	 кади;	 средства	 за	 чистење	
керамички	 плочки;	 сапуни	 за	 раце	 и	 лосиони	
за	 раце;	 шампон;	 раствор	 за	 чистење	 теписи	
и	 средства	 за	 отстранување	 дамки;	 препарати	
за	 чистење	 за	 употреба	 на	 ткаенини,	 навлаки	 и	
теписи,	со	и	без	дезодорантни	својства;	производи	
за	перални	за	алишта	за	комерцијална	употреба,	
особено,	 детергенти,	 белила,	 смекнувачи	 на	
ткаенини,	неутрализатори	на	киселост	на	алишта,	
штирак	 и	 отклонувач	 на	 дамки;	 гермицидни	
детергенти	за	комерцијални	перални	на	алишта;	
производи	 за	 перење,	 особено,	 детергенти	 за	
миење	садови	во	машини	за	садови	и	додатоци	
за	 плакнење,	 детергенти	 за	 рачно	 перење	 на	
садови,	 детергенти	 за	 одржување	 на	 есцајзи,	
препарати	 за	 отстранување	 дамки	 од	 садови,	
средства	 за	 чистење	 на	 база	 на	 киселина	
за	 машина	 за	 садови,	 помошни	 средства	 за	
плакнење	 на	 детергентот,	 средства	 за	 чистење	
садови	 за	 намокрување;	 препарати	 за	 чистење	
шишиња;	препарати	за	чистење	фурни,	препарати	
за	чистење	цевки	и	одвод;	препарати	за	чистење	
резервоари,	цевководи,	подови,	ѕидови	и	тавани;	
одмастувачи;	восоци	
кл.	 5	 	 санитетски,	 гермицидни	 и	 дезодорирачки	
препарати	 за	 сите	 цели	 за	 употреба	 на	
неживи	 површини;	 гермицидни	 детерџенти	
за	 комерцијални	 перални	 на	 алишта;	
дезинфекциски	 и	 гермицидни	 средства	 за	 сите	
цели;	 освежувачи	 на	 воздух	 и	 дезодоранси	 за	
простории;	 дезодоранси	 за	 теписи,	 ткаенини	
и	 навлаки;	 фунгициди,	 хербициди,	 инсекциди,	
родентициди,	стерилизатори	за	цуцли,	алгициди,	
стерилизаторни	материјали,	биоциди	за	третман	
на	ладење	на	водата	
кл.	 7	 	 машини	 за	 чистење	 и	 полирање,	
инструменти	 и	 апарати	 како	 делови	 и	 додатоци	
на	истите	што	не	 се	вклучени	во	другите	 класи,	
вклучително	 машини	 за	 чистење	 и	 полирање	
подови;	 правосмукалки	 и	 машини	 за	 чистење	
теписи	 и	 простирки	 како	 и	 делови	 и	 додатоци	
на	истите	што	не	 се	вклучени	во	другите	 класи;	
удирачи	за	теписи	и	простирки	(машини);	машини	
за	хемиско	чистење	теписи	и	простирки;	стружачи	
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за	подови	на	струја,	машини	за	полирање	подови	
и	создавање	пена	
кл.	21	 	 раздвојувачи	 за	 препарати	 за	 чистење	и	
дезинфекција;	инструменти	за	чистење,	особено	
четки	за	стружање,	бришачи	пред	врата,	сунѓери	
и	крпи	за	чистење	
кл.	 37	 	 домарски	 услуги;	 хигиеничарски	 услуги,	
услуги	 на	 чистење,	 полирање,	 дезодорирање,	
дезинфекција	 и	 санитетски	 услуги;	 услуги	 грижа	
за	 подови;	 услуги	 на	 кујнска	 хигиена,	 чистење	
и	 миење	 садови,	 услуги	 хигиена	 на	 купатила	 и	
услуги	 на	 чистење;	 услуги	 за	 перење	 алишта	
и	 пеглање;	 услуги	 на	 инсталирање,	 поправка	
и	 одржување	 на	 разделни	 машини;	 поправка	 и	
одржување	 апарати	 и	 машинерија	 за	 чистење	
и	 полирање	 и	 санитација,	 изнајмување	 опрема	
за	 чистење,	 услуги	 чистење	 возила,	 услуги	 на	
контролирање	епидемија	
кл.	 41	 	 услуги	 на	 образование	 и	 консултација,	
особено	 стручно	 оспособување,	 семинари	 и	
работилници	 и	 публикација	 на	 информациски	
материјали	 врзани	 за	 хигиената,	 чистење,	
грижа	за	подови	и	алишта	и	врзани	 за	пракса	и	
процедура	 на	 сопствената	 сигурност	 на	 храна	
во	 поглед	 на	 чистење	 кујни	 и	 опреми	 за	 услуги	
со	 храна,	 сопствена	 нега	 на	 подови	 и	 теписи,	
сопствена	 хигиенска	 процедура	 за	 вработени	
кои	 работат	 со	 храна,	 и	 сопствено	 чистење	 и	
дезинфекција	плантажи	и	подрачја	за	преработка	
на	храна	

(210) TM  2009/992 (220) 06/10/2009
  (442) 30/06/2010
(731) Друштво за транспорт и логистика ГЕБРУДЕР 

ВАЈС ДООЕЛ Илинден Скопје
 ул.24 бр. 39, нас. Илинден 1041 Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 портокалова	и	бела
(531)	 26.04.22;27.05.21
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 35	 	 огласување,	 рекламирање;	 водење	 на	
работење;	 управување	 со	 работи;	 канцелариски	
работи;	книговодство;	сметководство,	увоз-извоз,	
проучување	на	пазарот	/маркетинг/	
кл.	 39	 	 транспортни	 услуги;	 пакување	 и	
складирање	 стока,	 упатства	 за	 складирање;	
упатства/информации	 за	 превоз;	 организирање	
патувања,	 резервации	 за	 патувања,	 превоз	 на	
патници,	посредување	при	превоз,	резервации	за	
превоз	превознички/шпедиторски	услуги	

(210) TM  2009/995 (220) 07/10/2009
  (442) 30/06/2010
(731) Стопанска Банка АД-Скопје
 ул.”11 Октомври” бр.7, Скопје, MK
(740)	 ЈОАНИДИС	ЈОВАН,	АДВОКАТ		
	 ул.”Орце	Николов”	155б,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 бела,	жолта,	сина	и	темно	розова
(531)	 03.13.04
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 36	 	 осигурување,	 финансиски	 и	 монетарни	
работи	и	работи	врзани	за	недвижен	имот	

(210) TM  2009/996 (220) 07/10/2009
  (442) 30/06/2010
(731) Стопанска Банка АД-Скопје
 ул.”11 Октомври” бр.7, Скопје, MK
(740)	 ЈОАНИДИС	ЈОВАН,	АДВОКАТ		
	 ул.”Орце	Николов”	155б,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 бела,	жолта,	сина	и	темно	розова
(531)	 03.13.04
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 36	 	 осигурување,	 финансиски	 и	 монетарни	
работи	и	работи	врзани	за	недвижен	имот	

(210) TM  2009/997 (220) 08/10/2009
  (442) 30/06/2010
(731) МЕДИА ХАУС ДОО
 ул. Димитрије Туцовиќ бр. 20, MK
(540)	

КОГА НАЈМНОГУ ВИ ТРЕБА

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 35	 	 огласување,	 водење	 на	 работите,	
управување	со	работи,	канцелариски	работи	
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(210) TM  2009/999 (220) 09/10/2009
  (442) 30/06/2010
(731) Sinclair Pharmaceuticals Limited
 Unit 4, Godalming Business Centre, Woolsack 

Way, Godalming, Surrey GU7 1XW, 
 United Kingdom, UK
(740)	 ПЕТОШЕВИЌ	ДОО	ДРУШТВО	ЗА
	 ОСТВАРУВАЊЕ	И	ЗАШТИТА	НА
	 ИНТЕЛЕКТУАЛНА	СОПСТВЕНОСТ	СКОПЈЕ	
	 п.факс:301,	ул.29	Ноември	17-2/3М,	1000	Скопје
(540)	

HERPCLAIR

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	3		козметички	препарати	за	лекување	херпес	и	
ранички	на	усните	или	околу	устата	предизвикани	
од	 настинка;	 балсами	 за	 усни	 за	 третманот	 на	
херпес	 и	 ранички	 на	 усните	 или	 околу	 устата	
предизвикани	 од	 настинка;	 масти	 за	 лекување	
херпес	 и	 ранички	 на	 усните	 или	 околу	 устата	
предизвикани	 од	 настинка;	 креми	 за	 лекување	
херпес	 и	 ранички	 на	 усните	 или	 околу	 устата	
предизвикани	од	настинка.	
кл.	 5	 	 медицински	 препарати	 за	 лекување	
херпес	 и	 ранички	 на	 усните	 или	 околу	 устата	
предизвикани	 од	 настинка;	 фармацевтски	
препарати	 за	 лекување	 херпес	 и	 ранички	 на	
усните	 или	 околу	 устата	 предизвикани	 од	
настинка;	медикаментозни	балсами	за		лекување	
на	херпес	и	ранички	на	усните	или	околу	устата	
предизвикани	од	настинка;	медицински	масти	за	
лекување		херпес	и	ранички	на	усните	или	околу	
устата	предизвикани	од	настинка;	медикаментозни	
креми	 за	 лекување	 херпес	 и	 ранички	 на	 усните	
или	околу	устата	предизвикани	од	настинка	

(210) TM  2009/1000 (220) 09/10/2009
  (442) 30/06/2010
(731) Sinclair Pharmaceuticals Limited
 Unit 4, Godalming Business Centre, Woolsack 

Way, Godalming, Surrey GU7 1XW, 
 United Kingdom, UK
(740)	 ПЕТОШЕВИЌ	ДОО	ДРУШТВО	ЗА
	 ОСТВАРУВАЊЕ	И	ЗАШТИТА	НА
	 ИНТЕЛЕКТУАЛНА	СОПСТВЕНОСТ	СКОПЈЕ	
	 п.факс:301,	ул.29	Ноември	17-2/3М,	1000	Скопје
(540)	

ATOPICLAIR

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 5	 	 фармацевтски	 и	 ветеринарни	 препарати;	
санитарни	 препарати	 за	 медицински	 цели;	
диететски	супстанции	адаптирани	за	медицинска	
употреба,	 храна	 за	 бебиња;	 фластери,	
материјали	 за	 завивање	 рани;	 материјали	 за	
пломбирање	заби,	стоматолошки	восок;	средства	
за	 дезинфекција;	 препарати	 за	 уништување	
штетници;	фунгициди,	хербициди;	фармацевтски	
препарати	 и	 супстанции	 за	 лекување	 на	 кожни	
болести	 кај	 луѓето;	 фармацевтски	 препарати	 и	
супстанции	 за	 лекување	 алергиски	 дерматитис,	
атописки	дерматитис	и/или	контактен	дерматитис	
кај	луѓето	

(210) TM  2009/1001 (220) 09/10/2009
  (442) 30/06/2010
(731) Sinclair Pharmaceuticals Limited
 Unit 4, Godalming Business Centre, Woolsack 

Way, Godalming, Surrey GU7 1XW, 
 United Kingdom, UK
(740)	 ПЕТОШЕВИЌ	ДОО	ДРУШТВО	ЗА
	 ОСТВАРУВАЊЕ	И	ЗАШТИТА	НА
	 ИНТЕЛЕКТУАЛНА	СОПСТВЕНОСТ	СКОПЈЕ	
	 п.факс:301,	ул.29	Ноември	17-2/3М,	1000	Скопје
(540)	

SINLICE

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	3	 	 препарати	 за	 белење	 и	 други	 супстанции	
за	употреба	при	перење;	препарати	за	чистење,	
полирање,	 перење	 и	 абразивни	 препарати;	
сапуни,	парфимерија,	етерични	масла,	козметика,	
лосиони	за	коца;	пасти	за	заби;	медикаментозни	
шампиони	
кл.	 5	 	 фармацевтски	 и	 ветеринарни	 препарати;	
санитарни	 препарати	 за	 медицински	 цели;	
диететски	супстанции	адаптирани	за	медицинска	
употреба,	храна	за	бебиња,	фластери,	материјали	
за	 завивање	 рани;	 материјал	 за	 пломбирање	
на	 забите,	 стоматолошки	 восок,	 средства	
за	 дезинфекција;	 препарати	 за	 уништување	
штетници;	 фунгициди,	 хербициди,	 инсектициди;	
медикаментозен	третман	за	вошки;	препарати	за	
уништување	на	вошките;	третман	за	вошки	

(210) TM  2009/1002 (220) 09/10/2009
  (442) 30/06/2010
(731) ДПТУ увоз-извоз Бренд Дизајн ДООЕЛ Скопје
 ул. Џон Кенеди бр. 26 1000 Скопје, MK
(740)	 АГЕНЕЦИЈА	ЗА	ИНТЕЛЕКТУАЛНА
	 СОПСТВЕНОСТ	АРТПИЦК	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	Јосиф	Јосифовски	Свештарот	бр.39/28,	
	 1000,	Скопје
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(540)	

(591)	 црна	и	бела
(531)	 26.11.25;26.13.01
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 16	 	 хартија,	 картон	 и	 производите	 од	 нив	
што	не	 се	 опфатени	 со	другите	 класи,	 печатени	
работи,	 фотографии,	 канцелариски	 материјали,	
печатарски	букви,	клишиња	
кл.	 35	 	 рекламирање,	 водење	 на	 работењето	 и	
управување	со	работа	
кл.	40		обработка	на	материјали	

(210) TM  2009/1003 (220) 09/10/2009
  (442) 30/06/2010
(731) Макпрогрес ДОО
 ул.Илинденска бб, 2310 Виница, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

ARMONIA

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 30	 	 бисквити,	 брашно	 и	 производи	 од	 жита,	
крекери,	 соленки,	 грицки,	 снек(snack)	 храна,	
вафли,	фино	ситно	печиво	

(210) TM  2009/1004 (220) 09/10/2009
  (442) 30/06/2010
(731) Друштво за трговија, угостителство и услуги 

Викторија Л и В увоз-извоз ДООЕЛ Кичево
 ул.”Јанко Михајловски” бр.45, Кичево, MK
(740)	 Марта	Поповска	
	 ул.	М.Х.	Јасмин	бр.48,	Скопје,	1000
(540)	

(591)	 црна	и	бела
(531)	 03.04.13;26.04.24
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	18		кожа	и	имитација	на	кожа	и	производите	од	
нив	што	не	се	опфатени	со	другите	класи,	кожа	од	
животни,	куфери	и	патни	торби,	чадори	за	дожд	и	
за	сонце	и	стапови	за	одење,	камшици	и	сарачки	
производи	
кл.	25		облека,	обувки	и	капи	
кл.	35	 	услуги	за	продажба	на	мало	и	големо	со	
облека,	обувки,	капи	и	кожна	галатерија	

(210) TM  2009/1005 (220) 13/10/2009
  (442) 30/06/2010
(731) ДЕНАРИУС  Д.О.О.Е.Л ОХРИД
 ул.Маршал Тито 91 а Охрид, MK
(740)	 ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ	А.Д.	СКОПJЕ		
	 бул.	„Кузман	Јосифовски	Питу„	28	лок.8,	
	 1000,	Скопје
(540)	

(591)	 сина,	бела	и	сива
(531)	 03.02.01
(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.	33		алкохолни	пијалаци	(освен	пиво)	
кл.	43		услуги	за	подготвување	храна	и	пијалаци;	
привремено	сместување	

(210) TM  2009/1006 (220) 13/10/2009
  (442) 30/06/2010
(731) CASTROL LIMITED
 Wakefield House, Pipers Way, Swindon, 
 Wiltshire SN3 1RE, UK
(740)	 ЖИВКО	МИЈАТОВИЌ	АНД
	 ПАРТНЕРС	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(540)	

TRIZONE

(551)	 индивидуална
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(510,	511)
кл.	4		лубриканти;	лубрикантни	масла	за	моторни	
возила;	нехемиски	адитиви	за	горива	и	лубриканти	

(210) TM  2009/1009 (220) 14/10/2009
  (442) 30/06/2010
(731) Друштво за трговија и услуги БИАНЦО БЕЛЛО 

ДОО Скопје
 Ул. Димитрие Чуповски бр. 10-12 1000 СКОПЈЕ, 

MK
(740)	 СЕНЗАЛ	ДООЕЛ	Скопје	
	 ул.	Сава	Ковачевиќ	бр.47a	лок.бр.10,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 темно	зелена,	светло	зелена	и	бела
(531)	 12.01.22;26.03.03
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 37	 	 хемиско	 чистење	 и	 водено	 перење	 на	
текстилни	и	крзнени	производи	

(210) TM  2009/1013	 (220)	 15/10/2009
  (442) 30/06/2010
(731) РЕМАКС НЕДВИЖНОСТИ ДОО 
 ул. Борка Талевски бр. 1 Скопје, MK
(740)	 ПОПОВСКИ		ДРАГАН,	адвокат	
	 ул.	„Маршал	Тито”	бр.	10/1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црна,	бела	и	портокалова
(531)	 26.03.02;26.11.10
(551)	 индивидуална
(510,	511)

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

(210) TM  2009/1014	 (220)	 15/10/2009
  (442) 30/06/2010
(731) РЕМАКС НЕДВИЖНОСТИ ДОО
 ул. Борка Талевски бр. 1 Скопје, MK

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

(591)	 црна,	бела	и	портокалова
(531)	 26.03.02;26.11.10
(551)	 индивидуална
(510,	511)

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

(210) TM  2009/1017 (220) 19/10/2009
  (442) 30/06/2010
(731) Tata Motors Limited An Indian Company  

Manufacturers & Merchants
 Bombay House, 24 Homi Mody Street, Hutatma 

Chowk, Mumbai 400001, Maharashtra, India, IN
(740)	 ЖИВКО	МИЈАТОВИЌ	АНД
	 ПАРТНЕРС	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(540)	

INDIGO MANZA

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	12	 	возила	за	движење	по	земја	и	делови	за	
истите	вклучени	во	класата	12	

(210) TM  2009/1018 (220) 19/10/2009
  (442) 30/06/2010
(731) Pfizer Inc.
 235 East 42nd Street, New York, 
 New York 10017, US
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(540)	

(531)	 26.01.22
(551)	 индивидуална
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(510,	511)
кл.	 5	 	 фармацевтски	 и	 ветеринарни	 препарати;	
санитарни	 препарати	 за	 медицински	 намени;	
диететски	супстанции	адаптирани	за	медицинска	
употреба,	храна	за	бебиња;	фластери,	материјали	
за	превивање	(завои);	материјали	за	пломбирање	
заби,	 забарски	 смоли	 (восок);	 средства	 за	
дезинфекција;	 препарати	 за	 уништување	
штеточини;	фунгициди,	хербициди	

(210) TM  2009/1020 (220) 20/10/2009
  (442) 30/06/2010
(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)	

(591)	 црна,	бела	и	сива
(531)	 01.15.15;27.07.17
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 9	 	 електрични	 и	 електронски	 апарати	 и	
инструменти	за	телекомуникација	и	комуникација;	
апарати	 и	 инструменти	 за	 пренос	 на	 податоци;	
апарати	 и	 инструменти	 за	 обработка,	 пренос,	
зачувување,	 прием	 и	 пребарување	 на	 податоци	
кои	се	во	форма	на	кодирани	податоци,	текстови,	
аудио,	 графики	 или	 видеа	 или	 во	 комбинација	
на	 сите	 овие	 формати;	 апарати	 и	 инструменти	
за	 обработка	 на	 слики;	 апарати	 и	 инструменти	
за	 фотографирање;	 компјутерски	 софтвер,	
имено,	 софтвер	 на	 оперативен	 систем,	 софтвер	
за	 синхронизација	 на	 податоци	 и	 софтвер	 за	
управување	 со	 податоци	 за	 телекомуникациски	
и	 комуникациски	 апарати	 и	 инструменти;	
електронски	 публикации	 (можат	 да	 се	
даунлодираат)	он-лине	од	компјутерските	бази	на	
податоци,	интернет	или	други	електронски	мрежи;	
податоци,	текст,	аудио,	графички	сликиили	видео	
(кои	 можат	 да	 се	 даунлодираат)	 од	 бази	 на	
податоци,	интернет	или	други	електронски	мрежи;	
апарати	 за	 даунлодирање	 на	 податоци,	 текст,	
аудио,	графики	или	видеа	од	компјутерски	бази	на	
податоци,	интернет	или	други	електронски	мрежи;	
телевизиски	 апарати	 и	 инструменти;	 радио	 и	
телевизиски	предаватели	и	приемници	на	пренос;	
апарати	 за	пристап	на	преносот	или	емитување	
на	програми	
кл.	 35	 	 огласување,	 собирање	 и	 уредување	
податоци	 во	 компјутерска	 дата	 база	 и	 онлине	
пребарување	 на	 компјутерски	 бази;	 собирање	
во	корист	на	други,	цел	низ	на	услуги	во	областа	
на	 детска	 забава,	 животен	 стил,	 музика,	 спорт,	
вести,	 политика,	 работење,	 финансии,	 трговија,	

технолигии,	 наука,	 природа,	 индустрија,	 превоз,	
уметност,	 историја,	 патувања,	 култура,	 филм,	
игри	 и	 игрички,	 и	 навигации	 овозможувајќи	
им	 на	 корисниците	 да	 гледаат	 и	 да	 ги	 изберат	
овие	 услуги;	 овозможување	 на	 комерцијални	
информации	 во	 врска	 со	 давателите	 на	 услуги;	
изнајмување	на	простор	за	огласување;	ширење	
на	рекламен	материјал;	огласување;	огласување	
он-лине	по	пат	на	компјутерски	бази	на	податоци,	
на	 интернет	 и	 други	 електронски	 мрежи;	
објавување	на	огласни	текстови;	 	овозможување	
услуги	на	пристап	во	бази;	чување	на	податоци;	
зачувување	 на	 електронски	 сочувани	 податоци,	
текст;	 аудио,	 графика,	 или	 видеа	 за	 други;	
компјутерско	 чување	 на	 податоци	 и	 услуги	 на	
пребарување;	 овозможување	 достапност	 на	
барање	и	пребарување	податоци	за	компјутерски	
бази;	интернет	и	други	електронски	мрежи	
кл.	 38	 	 телекомуникациски	 и	 комуникациски	
услуги;	 пренос,	 испорака	 и	 прием	 на	 податоци,	
текст,	 аудио,	 графика	 или	 видеа;	 овозможување	
пристап	 на	 интернет;	 телекомуникациски	 и	
комуникациски	 услуги	 за	 лоцирање	на	 личности	
или	објекти;	услуги	на	пренос;	услуги	на	пренос	на	
пораки,	имено	праќање,	прием	и	повторно	праќање	
на	 пораки	 во	 вид	 на	 податоци,	 текст,	 аудио,	
графика	или	видео	или	комбинација	на	сите	овие	
формати;	услуги	на	електронска	пошта;	услуги	на	
пренос	на	глас	преку	интернет;	овозможување	на	
телекомуникациски	врски	со	компјутерски	бази	на	
податоци,	интернет	или	други	електронски	мрежи;	
услуги	 на	 провајдер	 на	 интернет	 услуги;	 услуги	
на	вебсајт	портал;	овозможување	на	пристап	на	
вебсајтови	 од	 компјутерски	 бази	 на	 податоци,	
од	 	 интернет	 или	 други	 електронски	 мрежи;	
услуги	 на	 телекомуникациски	 и	 комуникациски	
бази	 на	 податоци;	 имено	 овозможување	 на	
корисникот	 да	 даунлодира	 дигитална	 содржина	
од	 мрежа	 и	 сервер	 на	 индивидуална	 база	 на	
податоци;	 овозможување	 и	 финансирање	 на	
пристап	 на	 компјутерски	 бази	 на	 податоци,		
компјутерски	 датотеки,	 	 компјутерски	 мрежи		
и	 интерактивни	 компјутерски	 комуникациски	
мрежи;	 овозможување	 пристап	 во	 дискусии,	
блог,	 чет	и	други	 услуги	 за;електронска	размена	
на	 информации	 од	 компјутерски	 бази	 на	
податоци,	 интернет	 или	 други	 електронски	
мрежи;	 овозможување	на	 пристап	 на	 вебсајтови	
и	 компјутерски	 бази	 на	 податоци	 овозможувајќи	
пристап	во	адресари,	календари	и	дневни	услуги	
кл.	41	 	информации	во	врска	со	забава	и	услуги	
достапни	 од	 компјутерски	 бази	 на	 податоци,	
интернетот	 или	 други	 електронски	 мрежи;	
услуги	 на	 играње	 со	 игрички	 достапни	 он-лајн	
од	 компјутерски	 бази	 на	 податоци,	 интернет	
или	други	 електронски	мрежи;	 услуги	 на	 он-лајн	
објавување;	 услуги	 на	 овозможување	 он-лајн	
електронски	 публикации;	 објавување	 текстови	
(не	само	во	смисол	на	огласување),	електронски	
книги	 и	 он-лајн	 списанија;	 услуги	 на	 радио	 и	
телевизиски	 забави	 вклучувајќи	 и	 она	 која	 е	
достапна	он-лајн	од	компјутер,	преку	интернeт	или	
други	електронски	мрежи;	услуги	на	електронска	
библиотека	за	набавување	електронски	податоци,	
текст,	 аудио,	 графички	 или	 видео	 записи	
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(вклучувајќи	и	архивски	податоци);	овозможувајќи	
достапна	музика	(која	не	може	да	се	даунлодира)	
со	 компјутерски	бази	на	податоци,	интернет	или	
други	електронски	мрежи	
кл.	 42	 	 услуги	 на	 пребарувач;	 овозможување	
софтверска	размена	за	да	се	овозможи	достапен	
личен	пристап	до	компјутерски	бази	на	податоци,	
интернет	 или	 други	 компјутерски	 мрежи;	 услуги	
на	 овозможување	 достапен	 прилагоден	 дисплеј	
на	 апарати	 и	 инструменти	 за	 телекомуникација	
и	 комуникација,	 имено	 да	 се	 овозможи	 на	
корисникот	 да	 прилагоди	 дисплеј	 на	 свои	
посебни	 потреби;	 овозможување	 достапност	 до	
софтверски	 апликации	 преку	 компјутерски	 бази	
на	 податоци,	 интернет	 или	 други	 електронски	
мрежи;	 услуги	 на	 постојано	 држење	 достапени	
веб-сајтови	 и	 компјутерски	 бази	 на	 податоци	
овозможувајќи	 достапен	 адресар,	 календар	 и	
дневни	услуги	
кл.	 45	 	 индивидуални	 и	 друштвени	 услуги	 кои	
даваат	 други,	 поради	 задоволување	 потреба	 на	
поединец	 овозможена	 по	 пат	 на	 компјутерска	
мрежа	 на	 податоци,	 интернет	 или	 други	
електронски	 мрежи;	 	 	 друштвено	 поврзување	
преку	мрежа	

(210) TM  2009/1021 (220) 21/10/2009
  (442) 30/06/2010
(731) Друштво за производство, трговија и услуги 

ХАЛИЛ ДООЕЛ Скопје
 ул. Прохор Пчињски бр. 16, Скопје, MK
(740)	 ЈОАНИДИС	ЈОВАН,	АДВОКАТ		
	 ул.”Орце	Николов”	155б,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црвена,	сива	и	бела
(531)	 01.05.02;09.09.01
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 25	 	 сите	 видови	 на	 обувки,	 вклучително	
спортски	обувки,	сандали,	чевли,	чизми	и	патики	

(210) TM  2009/1022 (220) 22/10/2009
  (442) 30/06/2010
(731) Трговско Друштво АМСМ УСЛУГИ - СТАНИЦА 

ЗА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ДОО - Скопје
 ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр. 51 

СКОПЈЕ, MK
(540)	

(591)	 бела,	жолта	и	црна
(531)	 26.01.16
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	37		технички	преглед	на	возила	

(210) TM  2009/1023 (220) 22/10/2009
  (442) 30/06/2010
(731) Друштво за услуги информации АМСМ 

УСЛУГИ- СЛУЖБА ЗА ПОМОШ И ИНФОРМАЦИИ 
ДОО -Скопје

 ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр.51 
СКОПЈЕ, MK

(540)	

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

кл.	39		транспортни	и	сервисни	услуги	

(210) TM  2009/1024 (220) 22/10/2009
  (442) 30/06/2010
(731) Tikkurila Oy
 Kuninkaalantie 1, 01300 Vantaa, FI
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(540)	

VIVACOLOR

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	2		бои,	фирнајзи,	лакови,	средства	за	заштита	
од	 ’рѓа	 и	 гниење	 на	 дрвото;	 материи	 за	 боење,	
средства	 за	 нагризување,	 сурови	 природни	
смоли,	метали	во	листови	и	во	прав	за	сликарите,	
декоратерите,	печатарите	и	уметниците	

(210) TM  2009/1025 (220) 22/10/2009
  (442) 30/06/2010
(731) Agan Chemical Manufacturers Ltd.
 Northern Industrial Zone, P. O. Box 262, 
 Ashdod 77102, Israel, IL
(740)	 ЖИВКО	МИЈАТОВИЌ	АНД
	 ПАРТНЕРС	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(540)	

CHASER -P
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(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	5		хербициди	

(210) TM  2009/1030 (220) 27/10/2009
  (442) 30/06/2010
(731) ЗДРУЖЕНИЕ НА ВОЗАЧИТЕ НА ГРАД СКОПЈЕ
 Бул. Климент Охридски 58б 1000 Скопје, MK
(740)	 ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ	А.Д.	СКОПJЕ		
	 бул.	„Кузман	Јосифовски	Питу„	28	лок.8,	
	 1000,	Скопје
(540)	

(591)	 сина,	црвена,	жолта,	бела	и	црна
(531)	 27.05.22
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 16	 	 печатени	 работи,	 материјали	 за	 обука	 и	
настава	(освен	апарати)	

(210) TM  2009/1035 (220) 27/10/2009
  (442) 30/06/2010
(731) Друштво за комуникациски услуги ВИП 

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

(531)	 27.05.01
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 35	 	 дејности	 (помош	 во	 водењето	 на	
дејностите),	 демонстрација	 на	 производи,	
информации	за	дејноста,	информатички	картотеки	
(водење	на	информатичките	картотеки),	изложби	
(организирање	 изложби)	 во	 комерцијални	 или	
рекламни	 цели,	 изнајмување	 рекламен	 простор,	
изнајмување	 уреднички	 апарати,	 изнајнување	
рекламен	 материјал,	 изработка	 на	 такси,	

изводи	 од	 сметка	 (изработка	 на	 изводи	 од	
сметка),	 јавно	 мислење	 (испитување	 на	 јавното	
мислење),	 објавување	 рекламни	 текстови,	
огласување	 /рекламирање/,	 организирање	
дејности	 (советување	 за	 организирање	 на	
дејностите),	 плакатирање	 /огласување/,	 преписи	
на	 соопштенија,	 промоција	 /продажба	 за	 трето	
лице/,	 пропагандни	 дејности,	 проучување	
на	 пазарот	 /маркетинг/,	 проверка	 на	 сметки,	
рекламирање	по	пат	на	радио,	 рекламирање	по	
пат	на	 телевизија,	 рекламни	огласи	 (ширење	на	
рекламни	 огласи),	 статистичко	 информирање,	
телефонско	 одговарање	 (служби	 за	 телефонско	
одговарање/за	 отсутни	 претплатници/,	 ширење	
рекламен	 материјал,	 трактати,	 проспекти,	
печатени	примероци/	
кл.	 38	 	 услуги	 на	 телекомуникација	 и	
информативна	 технологија,	 имено,	 пренос	
на	 глас,	 податоци,	 слика,	 аудио,	 видео	 и	
информации	 по	 пат	 на	 телефон,	 телевизија	
и	 глобална	 комуникациска	 мрежа;	 услуги	 на	
лична	 комуникација;	 услуги	 на	 пејџери;	 лизинг	
телекомуникациски	 опреми,	 напојувања	 и	
системи;	 услуги	 на	 електронска	 пошта;	 услуги	
на	 телевизиски	 пренос;	 обезбедување	 вести	 и	
информации	 по	 пат	 на	 телефон,	 телевизија	 и	
глобална	 комуникациска	 мрежа;	 обезбедување	
информацми	 од	 именик	 по	 пат	 на	 телефон,	
телевизија	 и	 глобална	 комуникациска	 мрежа;	
обезбедување	 мултикориснички	 интерактивен	
пристап	 на	 глобална	 комуникациска	 мрежа;	
пренос	 и	 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	 (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	
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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	 сообракајот;	 услуги	 на	
електронски	пораки	
кл.	 42	 	 услуги	 на	 хостирање	 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	 	 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  2009/1036 (220) 27/10/2009
  (442) 30/06/2010
(731) Друштво за комуникациски услуги ВИП 

ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје
 ул. „Васил Аџиларски” бб, 8 кат, 1000 Скопје, 

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

(531)	 27.05.01
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 35	 	 дејности	 (помош	 во	 водењето	 на	
дејностите),	 демонстрација	 на	 производи,	
информации	за	дејноста,	информатички	картотеки	
(водење	на	информатичките	картотеки),	изложби	
(организирање	 изложби)	 во	 комерцијални	 или	
рекламни	 цели,	 изнајмување	 рекламен	 простор,	
изнајмување	 уреднички	 апарати,	 изнајнување	
рекламен	 материјал,	 изработка	 на	 такси,	
изводи	 од	 сметка	 (изработка	 на	 изводи	 од	
сметка),	 јавно	 мислење	 (испитување	 на	 јавното	
мислење),	 објавување	 рекламни	 текстови,	
огласување	 /рекламирање/,	 организирање	
дејности	 (советување	 за	 организирање	 на	
дејностите),	 плакатирање	 /огласување/,	 преписи	
на	 соопштенија,	 промоција	 /продажба	 за	 трето	
лице/,	 пропагандни	 дејности,	 проучување	

на	 пазарот	 /маркетинг/,	 проверка	 на	 сметки,	
рекламирање	по	пат	на	радио,	 рекламирање	по	
пат	на	 телевизија,	 рекламни	огласи	 (ширење	на	
рекламни	 огласи),	 статистичко	 информирање,	
телефонско	 одговарање	 (служби	 за	 телефонско	
одговарање/за	 отсутни	 претплатници/,	 ширење	
рекламен	 материјал,	 трактати,	 проспекти,	
печатени	примероци/	
кл.	 38	 	 услуги	 на	 телекомуникација	 и	
информативна	 технологија,	 имено,	 пренос	
на	 глас,	 податоци,	 слика,	 аудио,	 видео	 и	
информации	 по	 пат	 на	 телефон,	 телевизија	
и	 глобална	 комуникациска	 мрежа;	 услуги	 на	
лична	 комуникација;	 услуги	 на	 пејџери;	 лизинг	
телекомуникациски	 опреми,	 напојувања	 и	
системи;	 услуги	 на	 електронска	 пошта;	 услуги	
на	 телевизиски	 пренос;	 обезбедување	 вести	 и	
информации	 по	 пат	 на	 телефон,	 телевизија	 и	
глобална	 комуникациска	 мрежа;	 обезбедување	
информацми	 од	 именик	 по	 пат	 на	 телефон,	
телевизија	 и	 глобална	 комуникациска	 мрежа;	
обезбедување	 мултикориснички	 интерактивен	
пристап	 на	 глобална	 комуникациска	 мрежа;	
пренос	 и	 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	 (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	
со	цел	на	размена	на	интернет	сообраќајот	помеѓу	
преносници	 на	 интернет	 сообракајот;	 услуги	 на	
електронски	пораки	
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кл.	 42	 	 услуги	 на	 хостирање	 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	 	 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  2009/1037 (220) 27/10/2009
  (442) 30/06/2010
(731) Друштво за комуникациски услуги ВИП 

ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје
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кл.	 35	 	 дејности	 (помош	 во	 водењето	 на	
дејностите),	 демонстрација	 на	 производи,	
информации	за	дејноста,	информатички	картотеки	
(водење	на	информатичките	картотеки),	изложби	
(организирање	 изложби)	 во	 комерцијални	 или	
рекламни	 цели,	 изнајмување	 рекламен	 простор,	
изнајмување	 уреднички	 апарати,	 изнајнување	
рекламен	 материјал,	 изработка	 на	 такси,	
изводи	 од	 сметка	 (изработка	 на	 изводи	 од	
сметка),	 јавно	 мислење	 (испитување	 на	 јавното	
мислење),	 објавување	 рекламни	 текстови,	
огласување	 /рекламирање/,	 организирање	
дејности	 (советување	 за	 организирање	 на	
дејностите),	 плакатирање	 /огласување/,	 преписи	
на	 соопштенија,	 промоција	 /продажба	 за	 трето	
лице/,	 пропагандни	 дејности,	 проучување	
на	 пазарот	 /маркетинг/,	 проверка	 на	 сметки,	
рекламирање	по	пат	на	радио,	 рекламирање	по	
пат	на	 телевизија,	 рекламни	огласи	 (ширење	на	
рекламни	 огласи),	 статистичко	 информирање,	
телефонско	 одговарање	 (служби	 за	 телефонско	

одговарање/за	 отсутни	 претплатници/,	 ширење	
рекламен	 материјал,	 трактати,	 проспекти,	
печатени	примероци/	
кл.	 38	 	 услуги	 на	 телекомуникација	 и	
информативна	 технологија,	 имено,	 пренос	
на	 глас,	 податоци,	 слика,	 аудио,	 видео	 и	
информации	 по	 пат	 на	 телефон,	 телевизија	
и	 глобална	 комуникациска	 мрежа;	 услуги	 на	
лична	 комуникација;	 услуги	 на	 пејџери;	 лизинг	
телекомуникациски	 опреми,	 напојувања	 и	
системи;	 услуги	 на	 електронска	 пошта;	 услуги	
на	 телевизиски	 пренос;	 обезбедување	 вести	 и	
информации	 по	 пат	 на	 телефон,	 телевизија	 и	
глобална	 комуникациска	 мрежа;	 обезбедување	
информацми	 од	 именик	 по	 пат	 на	 телефон,	
телевизија	 и	 глобална	 комуникациска	 мрежа;	
обезбедување	 мултикориснички	 интерактивен	
пристап	 на	 глобална	 комуникациска	 мрежа;	
пренос	 и	 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	 (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	
со	цел	на	размена	на	интернет	сообраќајот	помеѓу	
преносници	 на	 интернет	 сообракајот;	 услуги	 на	
електронски	пораки	
кл.	 42	 	 услуги	 на	 хостирање	 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	
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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	 	 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  2009/1038 (220) 27/10/2009
  (442) 30/06/2010
(731) Друштво за комуникациски услуги ВИП 

ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје
 ул. „Васил Аџиларски” бб, 8 кат, 1000 Скопје, 
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кл.	 35	 	 дејности	 (помош	 во	 водењето	 на	
дејностите),	 демонстрација	 на	 производи,	
информации	за	дејноста,	информатички	картотеки	
(водење	на	информатичките	картотеки),	изложби	
(организирање	 изложби)	 во	 комерцијални	 или	
рекламни	 цели,	 изнајмување	 рекламен	 простор,	
изнајмување	 уреднички	 апарати,	 изнајнување	
рекламен	 материјал,	 изработка	 на	 такси,	
изводи	 од	 сметка	 (изработка	 на	 изводи	 од	
сметка),	 јавно	 мислење	 (испитување	 на	 јавното	
мислење),	 објавување	 рекламни	 текстови,	
огласување	 /рекламирање/,	 организирање	
дејности	 (советување	 за	 организирање	 на	
дејностите),	 плакатирање	 /огласување/,	 преписи	
на	 соопштенија,	 промоција	 /продажба	 за	 трето	
лице/,	 пропагандни	 дејности,	 проучување	
на	 пазарот	 /маркетинг/,	 проверка	 на	 сметки,	
рекламирање	по	пат	на	радио,	 рекламирање	по	
пат	на	 телевизија,	 рекламни	огласи	 (ширење	на	
рекламни	 огласи),	 статистичко	 информирање,	
телефонско	 одговарање	 (служби	 за	 телефонско	
одговарање/за	 отсутни	 претплатници/,	 ширење	
рекламен	 материјал,	 трактати,	 проспекти,	
печатени	примероци/	
кл.	 38	 	 услуги	 на	 телекомуникација	 и	
информативна	 технологија,	 имено,	 пренос	
на	 глас,	 податоци,	 слика,	 аудио,	 видео	 и	
информации	 по	 пат	 на	 телефон,	 телевизија	
и	 глобална	 комуникациска	 мрежа;	 услуги	 на	

лична	 комуникација;	 услуги	 на	 пејџери;	 лизинг	
телекомуникациски	 опреми,	 напојувања	 и	
системи;	 услуги	 на	 електронска	 пошта;	 услуги	
на	 телевизиски	 пренос;	 обезбедување	 вести	 и	
информации	 по	 пат	 на	 телефон,	 телевизија	 и	
глобална	 комуникациска	 мрежа;	 обезбедување	
информацми	 од	 именик	 по	 пат	 на	 телефон,	
телевизија	 и	 глобална	 комуникациска	 мрежа;	
обезбедување	 мултикориснички	 интерактивен	
пристап	 на	 глобална	 комуникациска	 мрежа;	
пренос	 и	 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	 (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	
со	цел	на	размена	на	интернет	сообраќајот	помеѓу	
преносници	 на	 интернет	 сообракајот;	 услуги	 на	
електронски	пораки	
кл.	 42	 	 услуги	 на	 хостирање	 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	 	 web-сајтови,	 web	
центри,	 електронска	 пошта,	 електронски	 групи,	
лист	 сервери	 како	 и	 на	 дигитална	 содржина	 и	
податоци	 на	 трети	 лица,	 услуги	 на	 провајдери	
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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  2009/1039 (220) 28/10/2009
  (442) 30/06/2010
(731) Фармацевтска хемиска козметичка индустрија 

’’АЛКАЛОИД’’ А. Д. - Скопје, Ц.О.
 бул. „ Александар Македонски” бр.12 
 Скопје, MK
(540)	

(591)	 портокалова,	жолта,	бела,	сива,	розова	и	црвена
(531)	 25.01.19
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	3			средство	за	миење	садови	

(210) TM  2009/1040 (220) 28/10/2009
  (442) 30/06/2010
(731) Фармацевтска хемиска козметичка индустрија 

АЛКАЛОИД АД - Скопје
 бул. „Александар Македонски” бр. 12, 
 1000 Скопје, MK
(540)	

(591)	 портокалова,	жолта,	бела,	сива	и	црвена
(531)	 25.01.19

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	3		средство	за	миење	садови	

(210) TM  2009/1041 (220) 28/10/2009
  (442) 30/06/2010
(731) Фармацевтска хемиска козметичка индустрија 

АЛКАЛОИД АД - Скопје
 бул. „Александар Македонски” бр. 12, 
 1000 Скопје, MK
(540)	

(591)	 жолта,	бела,	сива	и	црвена
(531)	 25.01.19
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	3		средство	за	миење	садови	

(210) TM  2009/1042 (220) 28/10/2009
 (442) 30/06/2010
(731) Фармацевтска хемиска козметичка индустрија 

АЛКАЛОИД АД - Скопје
 бул. „Александар Македонски” бр. 12, 
 1000 Скопје, MK
(540)	

(591)	 зелна,	жолта,	бела,	сива	и	црвена
(531)	 25.01.19
(551)	 индивидуална
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(510,	511)
кл.	3		средство	за	миење	садови	

(210) TM  2009/1051 (220) 29/10/2009
  (442) 30/06/2010
(731) Lipomed AG Fabrikmattenweg 
 4 CH-4144 Arlesheim, Switzerland, SZ
(740)	 НОШПАЛ		БОРИС,	адвокат	
	 Ул.	„Љубљанска’’	бб,	1000	Скопје,	1000,	Скопје
(540)	

MYRIN

(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  2009/1053 (220) 29/10/2009
  (442) 30/06/2010
(731) Amylin Pharmaceuticals, Inc
 9360 Towne Centre Drive, San Diego, 
 California, 92121, USA, US
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

BYETTA

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 5	 	 фармацевтски	 производи,	 имено	
фармацевтски	производи	за	употреба	при	третман	
и	превенција	на	пореметувања	на	метаболизмот,	
ендокрини	 состојби	 и	 пореметувања,	 дијабетис,	
дијабетички	 компликации	 и	 хормонални	
заболувања	и	пореметувања	

(210) TM  2009/1054 (220) 29/10/2009
  (442) 30/06/2010
(731) Hayward Industries, Inc.
 620 Division Street Elizabeth, NJ 07207, 
 United States , US
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје

(540)	

(531)	 26.04.12;27.05.21
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 7	 	 машини	 и	 машински	 алати;	 мотори	 и	
погонски	 машини	 (освен	 за	 сувоземни	 возила);	
машински	 спојници	 и	 трансмисиски	 елементи	
(освен	 за	 сувоземни	 возила);	 земјоделски	
направи;	 инкубатори	 за	 јајца;	 пумпи,	 делови	 и	
опрема	 за	 употреба	 во	 базени,	 спа-бањи,	 топли	
кади,	 џакузи	 и	 други	 видови	 рекреативни	 водни	
тела;	 автоматски	 чистачи	 на	 базени;	 подводни	
машини	 за	 чистење	 на	 површината	 на	 базенот;	
вшмукувачки	 излезни	 цевки	 за	 празнење	 на	
базени,	 спа-бањи,	 топли	 кади,	 џакузи	 и	 други	
видови	рекреативни	водни	тела	
кл.	 9	 	 апарати	 и	 инструменти,	 научни,	
поморски,	 геодетски,	 електрични,	 фотографски,	
кинематографски,	 оптички,	 за	 мерење,	
сигнализација,	контрола	(инспекција),	спасување	
и	 настава;	 апарати	 за	 снимање,	 пренос	 и	
репродукција	на	звук	или	слика;	магнетски	носачи	
на	 податоци;	 дискови	 за	 снимање;	 автоматски	
машини	 и	 механизми	 за	 апаратите	 што	 се	
активираат	со	монети	или	жетони;	регистар	каси;	
машини	 за	 сметање	 и	 опрема	 за	 обработка	 на	
податоци	и	компјутери;	апарати	за	гаснење	пожар;	
електронска	 контрола	 за	 употреба	 во	 базени,	
спа-бањи,	 топли	 кади,	 џакузи	 и	 други	 видови	
на	 рекреативни	 водни	 тела;	 автоматизирани	
контролори	 на	 составот	 на	 водата;	 далечински	
управувачи	 за	 безжична	 контрола	 пристапна	
преку	глобални	и	локални	компјутерски	мрежи,	за	
контрола	на	управувањето	со	водите	и	системите	
за	 третман	 составени	 од	 мерачи	 на	 време,	
хлоринатори,	 греачи,	 пумпи	 и	 придвижувачи	
за	 базени	 спа-бањи,	 топли	 кади,	 џакузи,	 водни	
карактеристики	 и	 други	 видови	 рекреативни	
водни	 тела;	 повеќенаменски	 контролори	 за	
базени,	 спа-бањи,	 топли	 кади,	 џакузи,	 водни	
карактеристики	 и	 други	 видови	 рекреативни	
водни	тела	за	автоматска	контрола	на	хлорот	во	
водата,	за	тајмингот	на	пумпата	за	филтрирање,	
температурата,	 придвижувачите	 и	 управувањето	
со	 водите	 и	 системите	 за	 третман;	 електронска	
контролна	 плоча	 со	 дигитални	 екрани	 за	
комплетно	 надгледување	 и	 автоматизација	 на	
филтрирањето,	 прочистувањето,	 и	 системите	
за	загревање	со	сончева	енергија	за	базените	и	
спа-бањите,	електронски	контролори	на	сончева	
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енергија	за	контрола	на	температурата	на	базените	
и	 спа-бањите;	 автоматски	 мерач	 на	 време	 за	
контрола	на	работењето	на	филтрите	за	базените	
и	 спа-бањите;	далечински	 управувачи,	безжична	
и	 кабелска	 контрола	 за	 контролните	 делови	 за	
базени,	 спа-бањи,	 топли	 кади,	 џакузи,	 водни	
карактеристики	 и	 други	 видови	 на	 рекреативни	
водни	тела;	елекгрични	придвижувачи	на	вентили;	
електронски	 контролиран	 систем	 составен	 од	
електролитен	генератор	на	хлор	и	повеќенаменски	
контролор	за	 контрола	на	работата,	хигиената	и	
одржувањето	на	базените,	спа-бањите	и	другите	
видови		рекреативни	водни	тела	
кл.	 11	 	 апарати	 за	 осветлување,	 греење,	
производство	 на	 пареа,	 варење	 (готвење),	
ладење,	 сушење,	 вентилација,	 снабдување	 со	
вода	 и	 за	 санитарни	 намени;	 филтри,	 делови	 и	
опрема;	греачи,	делови	и	опрема;	генератори	за	
сол	и	хлор,	делови	и	опрема;	светла	и	вентили,	
делови	 и	 опрема,	 за	 базени,	 спа-бањи,	 топли	
кади,	 џакузи	 и	 други	 видови	 рекреативни	 водни	
тела	

(210) TM  2009/1057 (220) 29/10/2009
  (442) 30/06/2010
(731) Друштво за угостителство, хотелиерство, 

трговија и услуги ’’СОФКА ПАРК’’ ДООЕЛ увоз-
извоз Скопје

 Ул. Јордан Хаџи Констатинов-Џинот бр. 12 
Скопје, MK

(540)	

(591)	 сива,	црвена	и	зелена
(531)	 26.04.22
(551)	 индивидуална
(510,	511)

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

(210) TM  2009/1059 (220) 30/10/2009
  (442) 30/06/2010
(731) Друштво за проектирање инженеринг и 

трговија ФОРМА ДООЕЛ увоз-извоз Куманово
 ул. Ленинова бр. 24 1300 Куманово 
 Република Македонија, MK
(740)	 ИНТЕЛПРОТЕКТ	ДООЕЛ,	АГЕНЦИЈА
	 ЗА	ИНТЕЛЕКТУАЛНА	СОПСТВЕНОСТ	
	 ул.	Љубица	Георгиева	бр.	б-б,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 темно	сина,	бела
(531)	 26.15.09;27.05.21
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	16		хартија,	картон	и	производите	од	нив	што	не	
се	опфатени	со	другите	класи,	обвивки	од	картон	
или	хартија	 за	шишиња,	печатари	 за	 компјутери	
(ленти	 натопени	 во	 мастило	 за	 печатари	 за	
компјутери),	 апарати	 за	 пластафицирање	
документи	 за	 канцелариска	 употреба,	 машини	
за	 размножување,	 клишеа,	 апарати	 за	 рачно	
етикетирање,	 етикета	 што	 не	 се	 од	 текстил,	
хартија	 за	 амбалажа,	 апарати	 за	 нумерирање,	
печатени	материјали,	рибони	
кл.	35		рекламирање,	канцелариски	работи,	трговија	
на	големо	и	мало	со:	машини	за	ставање	печати,	
мачини	 за	 гравирање,	 машини	 за	 етикетирање	
и	 маркирање,	 печатарски	 цилиндри;	 трговија	
на	 големо	 и	 мало	 со	 апарати	 и	 инструменти,	
сигнализација,	 компјутери;	 трговија	 на	 големо	 и	
мало	со:	детектори	(детекгори	за	метал)	за	воена	
или	 индустриска	 употреба,	 мерни	 инструменти,	
оптички	 апарати	 и	 инструменти,	 оптички	
читачи	 на	 знаци,	 фотокопири	 (фотографски,	
електростатички,	термички),	печатачи	за	употреба	
со	компјутери,	компјутерски	програми	и	кертриџи,	
мерни	 инструменти	 за	 количина,	 телеметри,	
читачи	 на	 бар	 кодови,	 оптички	 читачи	 на	 знаци,	
скенери	 (опрема	 за	 обработаа	 на	 податоци),	
спекфографски	 апарати,	 спектроскопи;	
трговија	 на	 големо	 и	 мало	 со:	 хартија,	 картон	
и	 производите	 од	 нив	 што	 не	 се	 опфатени	 со	
другите	класи,	обвивки	од	картон	или	хартија	за	
шишиња,	печатари	за	компјутери	(ленти	натопени	
во	мастало	 за	 печатари	 за	 компјутери),	 апарати	
за	 пластифицирање	 документи	 за	 канцелариска	
употреба,	 машини	 	 за	 размножување,	 клишеа,	
апарати	 	 за	 рачно	 етикетирање,	 етикети	што	 не	
се	 од	 текстил,	 хартија	 за	 амбалажа,	 апарата	 за	
нумерирање,	печатени	материјали,	рибони	

(210) TM  2009/1060 (220) 30/10/2009
  (442) 30/06/2010
(731) Адвокатско друштво ТРПЕНОСКИ
 ул. Максим Горки бр. 18 локал 8, 
 1000 Скопје, MK
(740)	 Леонид	Трпеноски,	адвокат	
	 ул.”Максим	Горки”	бр.	18	локал	8,	1000	Скопје
(540)	

(591)	 бела,	сива,	портокалова,	зелена	и	кафена
(531)	 02.01.08;17.03.02
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 35	 	 огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	со	работи;	канцелариски	работи	
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кл.	 36	 	 осигурување;	 финансиски	 работи;	
монетарни	работи;	работи	поврзани	за	недвижен	
имот	
кл.	 45	 	 правни	 услуги;	 безбедносни	 услуги	 за	
заштита	 на	 имот	 и	 лица;	 лични	 и	 општествени	
услуги	што	ги	даваат	трети	лица	за	задоволување	
на	потребите	на	поединци	

(210) TM  2009/1061 (220) 30/10/2009
  (442) 30/06/2010
(731) Eli Lilly and Company
 Lilly Corporate Center, Indianapolis, 
 Indiana 46285, US
(740)	 ЖИВКО	МИЈАТОВИЌ	АНД
	 ПАРТНЕРС	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(540)	

EFIENT

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 5	 	 фармацевтски	 препарати	 за	 лекување	
кардиоваскуларни	болести	и	крвни	пореметувања	

(210) TM  2009/1062 (220) 30/10/2009
  (442) 30/06/2010
(731) Т.Д Геопорм-Мирослав ДООЕЛ Скопје 
 Сава Ковачевиќ 17-2 бр 2 P.O. Box 226 
 1000 Скопје, MK
(540)	

(591)	 бела,	сина,	црвена	и	црна
(531)	 02.01.01
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 5		фармацевтски	препарати	

(210) TM  2009/1063 (220) 30/10/2009
  (442) 30/06/2010
(731) Друштво за трговија ВОЧ ПОИНТ ДОО Скопје,
 ул. Орце Николов бр.98/1-5 Скопје-Центар, MK
(740)	 СНЕЖАНА	СТАНКОВИЌ,	АДВОКАТ	
	 Иво	Рибар	Лола	бр.32,	1000,	Скопје

(540)	

WATCH POINT

(551)	 колективна
(510,	511)

кл.	 14	 	 благородни	 метали	 и	 нивните	 легури	 и	
производите	 изработени	 од	 нив	 или	 преслечени	
со	нив,	кои	не	се	опфатени	со	други	класи,	накит,	
бижутерија,	 скапоцени	 камења,	 часовници	 и	
хронометриски	инструменти	
кл.	 35	 	 огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	со	работи;	канцелариски	работи	

(210) TM  2009/1064 (220) 02/11/2009
  (442) 30/06/2010
(731) Друштво за производство, трговија и услуги 

ФУД-ГРУП експорт-импорт ДОО Скопје
 ул. Перо Наков бб Скопје п.фах 19, 
 1118 Маџари Скопје, MK
(540)	

(591)	 темно	црвена	и	златна
(531)	 27.05.03
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	43		услуги	за	подготвување	храна	и	пијалаци	

(210) TM  2009/1065 (220) 02/11/2009
  (442) 30/06/2010
(731) Друштво за производство, трговија и услуги 

ФУД-ГРУП експорт-импорт ДОО Скопје
 ул. Перо Наков бб Скопје п.фах 19, 
 1118 Маџари Скопје, MK
(540)	

(591)	 темно	црвена	и	златна
(531)	 27.05.03
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	43		услуги	за	подготвување	храна	и	пијалaци	

(210) TM  2009/1066 (220) 02/11/2009
  (442) 30/06/2010
(731) Макпрогрес ДОО
 ул.Илинденска бб, 2310 Виница, MK
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TM 2009/1067

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

(531)	 25.01.17
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 30	 	 бисквити,	 брашно	 и	 производи	 од	 жита,	
крекери,	 соленки,	 грицки,	 	 снек	 (snack)	 храна,	
вафли,	фино	ситно	печиво	

(210) TM  2009/1067 (220) 03/11/2009
  (442) 30/06/2010
(731) GENERAL MOTORS LLC, 
 a limited liability company organized and existing 

under the laws of the State of Delaware,
 300 Renaissance Center, City of Detroit, 
 State of Michigan 48265-3000, 
 United States of America, US
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(540)	

CADILLAC CTX

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	12		моторни	земни	возила	

(210) TM  2009/1069 (220) 02/11/2009
  (442) 30/06/2010
(731) Оптика Центар ДООЕЛ
 Т.Ц Амам лок. 106/1 6000 Охрид 
 Р.Македонија, MK
(540)	

(591)	 темно	црвена	и	црна
(531)	 27.05.23
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 9	 	 очила,	 рамки	 за	 очила,	 стакла	 за	 очила,	
кутии	за	очила,	очила	за	сонце,	очила	(оптика)	

кл.	14		накит	
кл.	35	 	услуги	за	продажба	на	мало	и	големо	со	
очила,	прибор	за	очила,	накит	

(210) TM  2009/1070 (220) 04/11/2009
  (442) 30/06/2010
(731) Друштво за трговија и уметност ПАВИА ДОО 

увоз извоз Скопје
 бул. АСНОМ бр. 22/1-2, MK
(740)	 АНАСТАЗИЈА	ХРИСТОВСКА,	АДВОКАТ	
	 ул.	50	Дивизија	бр.5	а,	1000,	Скопје
(540)	

(531)	 26.04.16
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	24		текстил	и	текстилни	производи,	што	не	се	
опфатени	со	другите	класи;	покривки	за	кревети	
и	маси	
кл.	25		облека,	чевли	и	капи	

(210) TM  2009/1071 (220) 04/11/2009
  (442) 30/06/2010
(731) Друштво за трговија и уметност ПАВИА ДОО 

увоз извоз Скопје
 бул. АСНОМ бр. 22/1-2, MK
(740)	 АНАСТАЗИЈА	ХРИСТОВСКА,	АДВОКАТ	
	 ул.	50	Дивизија	бр.5	а,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 бела,	жолта,	црвена	и	сина
(531)	 19.03.15;24.17.04
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	24		текстил	и	текстилни	производи,	што	не	се	
опфатени	со	другите	класи;	покривки	за	кревети	
и	маси	
кл.	25		облека,	чевли	и	капи	

(210) TM  2009/1073 (220) 04/11/2009
  (442) 30/06/2010
(731) ДПТУ РАЦ КОМЕРЦ 
 АФЖ бр. 60, 1000 Скопје, MK
(540)	
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TM 2009/1076

(591)	 темно	црвена,	црвена,	жолта	и	бела
(531)	 25.01.19;26.04.15
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	35		услуги	при	продажба	на	мало	и	големо	со	
храна	и	галантерија	за	домашни	миленици	

(210) TM  2009/1074 (220) 04/11/2009
  (442) 30/06/2010
(731) Друштво за маркетинг, продукција и услуги 

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

(591)	 бела,	црна,	портокалова	и	жолта
(531)	 01.01.02
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	35	 	огласување,	рекламни	огласи;	водење	на	
работење;	управување	со	работи	
кл.	 38	 	 емитување	 телевизиски	 програми,	
телевизиски	 емисии,	 телевизиски	 емисии	 -	 talk	
show,	сателитски	пренос	
кл.	41	 	разонода,	разонода	по	пат	на	телевизија,	
слободно	 време	 (услуги	 врзани	 за	 исполнување	
на	 слободно	 време),	 приредби	 (одржување	 на	
приредби),	 разговори	 (организирање	 и	 водење	
на	 разговори),	 студио	 за	 снимање	 (услуги	 на	
студио	 за	 снимање),	 театарски	 артисти	 (услуги	
на	 театарските	 артисти),	 театарски	 претстави,	
тонски	 снимки	 (изнајмување	 на	 тонски	 снимки),	
видео	 ленти	 (изнајмување	 на	 видео	 ленти),	
видео	 ленти	 (производство	 на	 филмови	 на	
видео	ленти),	дискотеки	(услуги	на	дискотеките),	
изложби	(организирање	изложби)	во	културни	или	
воспитни	цели,	изнајмување	радио	и	телевизиски	
апарати,	 изнајмување	 видео	 ленти,	 клубови	
(услуги	 на	 клубови),	 книги	 (изнајмување	 на	
книгите),	 конференции	 (организирање	 и	 водење	
конференции),	 модни	 агенции	 за	 уметници,	
монтажа	 на	 радио	 и	 телевизиски	 програми,	
натпревари	 (организирање	 натпревари)	 /обука	
или	забава/,	објавување	текстови,	организирање	
и	 водење	 концерти,	 организирање	 и	 водење	
конференции,	 организирање	 на	 натпревари	 за	
убавина,	 планирање	 приеми	 /забава/,	 спортски	
натпревари	(организирање	спортски	натпревари),	
упатства	за	рекреација,	филмови	(изнајмување	и	
производство	на	филмови)	

(210) TM  2009/1075 (220) 04/11/2009
  (442) 30/06/2010

(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)	

PEKABELA

(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,	млечни	напивки	
во	кои	преовладува	млекото,	јогурт,	масла	и	масти	
за	јадење,	овошна	каша,	овошни	салати,	павлака	
кл.	 30	 	 кафе,	 чај,	 какао,	 шеќер,	 ориз,	 тапиока,	
саго,	 замена	 за	 кафе;	 брашно	 и	 производи	 од	
жита,	леб,	 производи	од	 тесто	и	 слатки	 (прашок	
за	слатки),	слатки	(тесто	за	сладолед),	слаткарски	
(средства	за	зацврстување	на	сладоледот);	мед,	
меласа;	 квасец,	 прашок	 за	 печење,	 сол,	 сенф;	
оцет,	сосови	(како	мирудии);	мирудии;	мраз	
кл.	39		транспортни	услуги;	пакување	и	складирање	
стока;	превоз	на	стока,	превознички,	шпедитерски	
услуги,	 испорака	 на	 производи,	 изнајмување	 на	
ладилници,	 фрижидери,	 комори	 за	 замрзната	
храна	
кл.	43		услуги	за	подготвување	храна	и	пијалаци;	
привремено	сместување	

(210) TM  2009/1076	 (220)	 05/11/2009
  (442) 30/06/2010
(731) SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET A.S
 BUYUKDERE CD.DEREBOYU SK.ZAGRA 

IS MERKEZI C BLOK K:2, 34398 MASLAK-
ISTANBUL/ TURKEY, TR

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

SANOVEL

(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	
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TM 2009/1077

(210) TM  2009/1077	 (220)	 05/11/2009
  (442) 30/06/2010
(731) GENERAL MOTORS LLC, a limited liability 

company organized and existing under the laws 
of the State of Delaware,

 300 Renaissance Center, City of Detroit, State of 
Michigan 48265-3000, United States of America, 
US

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

CADILLAC ATS

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	12		моторни	земни	возила	

(210) TM  2009/1078	 (220)	 05/11/2009
  (442) 30/06/2010
(731) АРТУРС ДООЕЛ увоз - извоз Скопје
 Ул. ДТЦ МАВРОВКА ЛАМЕЛА ц-кат 1/11 
 1000 СКОПЈЕ, МАКЕДОНИЈА, MK
(540)	

(591)	 црвена	и	бела
(531)	 27.05.01
(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,	произвдои	 за	 гимнастика	
и	 спорт	 кои	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	
украси	за	елка	

(210) TM  2009/1080 (220) 06/11/2009
  (442) 30/06/2010
(731) Друштво за продукција, трговија и услуги 

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

(540)	

(591)	 светло	сина,	црна	и	бела
(531)	 26.01.19
(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,	весници,	печатени	изданија,	печатарски	
производи,	 публикации,	 брошури,	 фотографии,	
известување,	книги,	нацрти	
кл.	35		објавување	рекламни	текстови,	огласување	
(рекламирање),	 изнајмување	 рекламен	 простор,	
јавно	 мислење,	 објавување	 на	 јавни	 текстови,	
пропагандни	дејности,	рекламна	хроника	
кл.	41	 	образовни	услуги;	подготвување	настава;	
забава;	спортски	и	културни	активности	

(210) TM  2009/1081 (220) 06/11/2009
  (442) 30/06/2010
(731) Друштво за продукција, трговија и услуги 

ПЛУС ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје
 ул. Перо Наков бр. 60, 1000 Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

АЛО

(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,	весници,	печатени	изданија,	печатарски	
производи,	 публикации,	 брошури,	 фотографии,	
известување,	книги,	хацрти	
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TM 2009/1091

(210) TM  2009/1082 (220) 06/11/2009
  (442) 30/06/2010
(731) ВОДЕНИЦА ОНЕ Т.П.
 Ул. Теодосиј Гологанов бр69, Скопје, MK
(540)	

РЕСТОРАН ВОДЕНИЦА МУЛИНО

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	43		приготвување	храна	и	пијалaци	

(210) TM  2009/1083 (220) 06/11/2009
  (442) 30/06/2010
(731) ВОДЕНИЦА ОНЕ Т.П.
 Ул. Теодосиј Гологанов бр69, Скопје, MK
(540)	

(591)	 кафена	и	бела
(531)	 07.01.13
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	43		приготвување	храна	и	пијалaци	

(210) TM  2009/1090 (220) 09/11/2009
  (442) 30/06/2010
(731) Маy Cheong Toy Products Factory Limited 
 (Hong Kong Company)
 7/F., East Wing Tsim Sha Tsui Centre,66 Mody 

Road, Tsimshatsui East Kowloon, Hong Kong, 
HK

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

(591)	 црна	и	бела
(531)	 26.11.13;27.05.01
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 16		хартија,	картон	и	добра	направени	од	овие	
материјали	неспомнати	на	друго	место,	печатени	
материјали,	 материјали	 за	 поврзување	 книги,	

фотографии,	канцелариски	материјал,	лепила	за	
канцелариски	 и	 домашни	 потреби,	 материјал	 за	
уметници,	четки	за	боење,	машини	за	пишување	
и	 канцелариски	 реквизити	 (освен	 мебел),	
материјали	 за	 обуки	 и	 настава	 (освен	 апарати),	
пластични	материјали	за	пакување	(не	спомнати	
на	 друго	 место),	 букви	 за	 печатење,	 блокови	 за	
печатење	
кл.	 28	 	 играчки,	 игри	 и	 предмети	 за	 игра,	 коли-
играчки,	возила	-	играчки,	мали	модели	на	коли,	
мали	модели	на	возила,	комплет	за	моделирање	
мали	коли	и	возила,	божикни	играчки,	образовни	
играчки,	 играчки	 за	 педучилишно	 образование,	
електронски	играчки	
кл.	35		рекламирање,	деловен	менаџмент,	деловна	
администрација,	 функции	 на	 канцеларија,	
продажба	 на:	 мало	 и	 големо	 и	 продажба	 преку	
интернет	на	играчки,	игри	и	предмети	за	игра	

(210) TM  2009/1091 (220) 09/11/2009
  (442) 30/06/2010
(731) GOODWILL TRADEMARKS PTE. LTD.
 3 Anson Road, #27-01 Springleaf Tower, 

Singapore 079909, SG
(740)	 ГАВРИЛОВСКА	АЛЕКСАНДРА,	адвокат	
	 бул.	Партизански	одреди	бр.103/26	1000	Скопје
(540)	

(591)	 црна	и	бела
(531)	 26.02.01;26.11.12
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	16		хартија,	картон	и	добра	направени	од	овие	
материјали	неспомнати	на	друго	место,	печатени	
материјали,	 материјали	 за	 поврзување	 книги,	
фотографии,	канцелариски	материјал,	лепила	за	
канцелариски	 и	 домашни	 потреби,	 материјал	 за	
уметници,	четки	за	боење,	машини	за	пишување	
и	 канцелариски	 реквизити	 (освен	 мебел),	
материјали	 за	 обуки	 и	 настава	 (освен	 апарати),	
пластични	материјали	за	пакување	(не	спомнати	
на	 друго	 место),	 букви	 за	 печатење,	 блокови	 за	
печатење	
кл.	 28	 	 играчки,	 игри	 и	 предмети	 за	 игра,	 коли-
играчки,	возила	-	играчки,	мали	модели	на	коли,	
мали	модели	на	возила,	комплет	за	моделирање	
мали	коли	и	возила,	божикни	играчки,	образовни	
играчки,	 играчки	 за	 педучилишно	 образование,	
електронски	играчки	
кл.	35		рекламирање,	деловен	менаџмент,	деловна	
администрација,	 функции	 на	 канцеларија,	
продажба	 на:	 мало	 и	 големо	 и	 продажба	 преку	
интернет	на	играчки,	игри	и	предмети	за	игра	
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TM 2009/1092

(210) TM  2009/1092 (220) 09/11/2009
  (442) 30/06/2010
(731) UNIMED Pharma, s.r.o.,
 Orieskova 11, SK-821 05 Bratislava, 
 Словачка, SK
(740)	 НОШПАЛ		БОРИС,	адвокат	
	 Ул.	„Љубљанска’’	бб,	1000	Скопје,	1000,	Скопје
(540)	

UNICLOPHEN

(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  2009/1093 (220) 09/11/2009
  (442) 30/06/2010
(731) UNIMED Pharma, s.r.o.,
 Orieskova 11, SK-821 05 Bratislava, 
 Словачка, SK
(740)	 НОШПАЛ		БОРИС,	адвокат	
	 Ул.	„Љубљанска’’	бб,	1000	Скопје,	1000,	Скопје
(540)	

UNIFLOX

(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  2009/1094 (220) 09/11/2009
  (442) 30/06/2010
(731) KSIN Luxembourg II, S.a.r.l.
 1, rue des Glacis L-1628 Luxembourg, LU
(740)	 ПЕТОШЕВИЌ	ДОО	ДРУШТВО	ЗА
	 ОСТВАРУВАЊЕ	И	ЗАШТИТА	НА
	 ИНТЕЛЕКТУАЛНА	СОПСТВЕНОСТ	СКОПЈЕ	
	 п.факс:301,	ул.29	Ноември	17-2/3М,	1000	Скопје

(540)	

(531)	 27.05.21
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	4	-	средства	за	подмачкување	
кл.	 7	 -	 машини	 за	 шиење;	 машини	 за	 везење;	
носачи	на	машини	за	плетење;	 контролни	кабли	
за	машини,	мотори	или	направи;											контролни	
механизми	 за	 машини,	 мотори	 или	 направи;	
машини	 за	 сечење;	 машини	 за	 крпење;	 мотори,	
освен	 за	 копнени	 возила;	 ремени	 за	 ладење	
на	 мотори	 и	 направи;	 вентилатори	 за	 мотори	
и	 направи;	 опрема,	 освен	 за	 копнени	 возила;	
штитници	 (делови	 од	 машини);	 прирачници	
за	 машини;	 алати	 што	 можат	 да	 се	 држат	 со	
рака,	 освен	 рачно	 управувани	 алатки;	 машини	
за	 порабување;	 капаци	 (делови	 од	 машини);	
куќишта	(делови	од	машини);	машини	за	пеглање;	
машини	 за	 плетење;	машини	 за	 правење	чипки;	
машини	 за	 обработка	 на	 кожа;	 разбои;	 пумпи	
за	 подмачкување;	 подмачкувач	 (делови	 од	
машина);	машини	што	се	користат	во	текстилната	
индустрија;	 мотори,	 освен	 за	 копнени	 возила;	
педали	 за	 машини	 за	 шиење;	 ротирачки	 преси	
на	 пареа,	 преносливи,	 за	 ткаенини;	 ножици,	
електрични;	 придушувачи	 за	 мотори	 и	 направи;	
слајдови	 за	 машини	 за	 плетење,	 лизгачи	 за	
машини	за	плетење;	преси	 за	мазнење;	федери	
(делови	од	машини);	држачи	за	машини;	стартери	
за	мотори	и	направи;	машина	за	шевови;	маси	за	
машини;	машини	за	мотање	предиво;	машини	за	
обликување;	разбој	за	ткаење;	макари	за	машини	
за	шиење;	педали	за	машини	за	шиење;	педали	
за	машини	за	везење	
кл.	 9	 	 апарат	 за	 електронска	 контрола	 на	
машините	 за	 шиење;	 мерки;	 лента	 со	 мерки;	
електрични	кабли;	компакт	дискови;	компјутерски	
софтвер;	 снимени	 компјутерски	 програми;	
шивачки	 мерки;	 електронски	 публикации	 што	
можат	да	се	префрлат	од	еден	на	друг	медиум	за	
запис;	електрични	рамни	пегли;	електрични	преси	
на	пареа;	електрични	преси	за	пеглање	
кл.	26		игли	за	шиење	на	рака	и	на	машини;	чипка	
и	везови;	панделки;	плетенки;	копчиња;	напрстоци	
за	шиење;	 ченгели;	 уши	на	игли;	 топуски	 (освен	
накит);	прибори	за	шиење	
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TM 2009/1100

(210) TM  2009/1095 (220) 09/11/2009
  (442) 30/06/2010
(731) PepsiCo, Inc.
 700 Anderson Hill Road, Purchase, 
 NY 10577-1444, US
(740)	 ПЕТОШЕВИЌ	ДОО	ДРУШТВО	ЗА
	 ОСТВАРУВАЊЕ	И	ЗАШТИТА	НА
	 ИНТЕЛЕКТУАЛНА	СОПСТВЕНОСТ	СКОПЈЕ	
	 п.факс:301,	ул.29	Ноември	17-2/3М,	1000	Скопје
(540)	

CHEETOS SWEETOS

(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,	сладолед;	
мед,	 меласа,	 квасец,	 прашок	 за	 печење;	 сол,	
сенф;	оцет,	сосови	(како	мирудии);	мирудии;	мраз;	
грицки	на	база	на	брашно,	пченка,	житарки,	ориз;	
преботени	семки	од	житарки	

(210) TM  2009/1096 (220) 09/11/2009
  (442) 30/06/2010
(731) BOSNALIJEK, farmaceutska i hemijska industrija, 

d.d. 
 Jukiceva 55, 71000 Sarajevo, BiH, BA
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(540)	

CEPHABOS

(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	забарцки	смоли,	средства	за	дезинфекција,	
препарати	за	уништување	штетници,	фунгициди,	
хербициди	

(210) TM  2009/1098 (220) 10/11/2009
  (442) 30/06/2010
(731) Пап Мирослав
 ул. ’’Руди Чајавец’’ бр.4/1-1 Скопје, MK

(540)	

ПОТОЧИЊА

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	35		реклами;	водење	на	канцелариски	работи	
и	управување	со	канцелариски	работи	
кл.	41	 	образовни	услуги;	обука;	забава;	спорт	и	
културни	активности	

(210) TM  2009/1099 (220) 10/11/2009
  (442) 30/06/2010
(731) МАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД Скопје
 ул. Моша Пијаде бр. 2, 1000 Скопје, MK
(540)	

(591)	 зелена	и	жолта
(531)	 01.01.05;07.01.08
(551)	 индивидуална
(510,	511)

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

(210) TM  2009/1100 (220) 10/11/2009
  (442) 30/06/2010
(731) Друштво за трговија и услуги Тотал ТВ ДОО,
 ул. Прашка бб Скопје, Карпош 1000 Скопје, МК
(740)	 АГЕНЕЦИЈА	ЗА	ИНТЕЛЕКТУАЛНА
	 СОПСТВЕНОСТ	АРТПИЦК	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	Јосиф	Јосифовски	Свештарот	бр.39/28,	
	 1000,	Скопје
(540)	

(591)	 темно	сива,	бела	и	портокалова
(531)	 26.02.01;26.13.01
(551)	 индивидуална
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TM 2009/1101

(510,	511)
кл.	 35	 	 огласување;	 водење	 на	 работење	 и	
управување	со	работи	
кл.	38		телекомуникации	
кл.	41		забава;	спортски	и	културни	активности	

(210) TM  2009/1101 (220) 10/11/2009
  (442) 30/06/2010
(731) Друштво за графичка дејност, трговија и 

услуги ПОЛИЕСТЕРДЕЈ ДООЕЛ експорт-
импорт Скопје

 ул. Рајко Жинзифов бр. 50, MK
(740)	 Марта	Поповска	
	 ул.	М.Х.	Јасмин	бр.48,	Скопје,	1000
(540)	

(531)	 24.17.09
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 16	 	 хартија,	 картон	 и	 производите	 од	 нив	
што	не	 се	 опфатени	 со	другите	 класи,	 печатени	
работи,	 книговезачки	 материјал,	 фотографии,	
канцелариски	материјал,	лепила	за	канцелариска	
и	 куќна	 употреба,	 материјали	 што	 ги	 користат	
уметниците,	 сликарски	 четки,	 машини	 за	
пишување	и	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.	 35	 	 огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	со	работи;	канцелариски	работи	
кл.	40		обработка	на	материјали	

(210) TM  2009/1102 (220) 10/11/2009
  (442) 30/06/2010
(731) Друштво за проектирање, производство и 

монтажа на челични конструкции и опрема, 
увоз-извоз ФАКОМ - Скопје и скратен назив на 
подносителот: ФАКОМ АД - Скопје

 Бул. Александар Македонски б.б., 
 1000 Скопје, MK
(540)	

(591)	 бела	и	сина
(531)	 27.05.01;27.05.21
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	6	 	обични	метали	и	нивните	легури,	метални	
градежни	 материјали,	 метални	 преносни	
конструкции,	метални	материјали	 за	железнички	

шини,	жици	и	 кабли	од	обичен	метал	што	не	 се	
електрични,	браварски	производи,	мали	метални	
производи,	 метални	 цевки,	 каси,	 производи	 од	
метал	што	не	се	опфатени	со	другите	класи,	руди	
кл.	 37	 	 градежни	 конструкции;	 поправки;	
инсталациски	услуги	
кл.	40		обработка	на	материјали	

(210) TM  2009/1103 (220) 10/11/2009
  (442) 30/06/2010
(731) Друштво за проектирање, производство и 

монтажа на челични конструкции и опрема, 
увоз-извоз ФАКОМ - Скопје и скратен назив на 
подносителот: ФАКОМ АД - Скопје

 Бул. Александар Македонски б.б., 1000 Скопје, 
MK

(540)	

(591)	 бела	и	сина
(531)	 27.05.01;27.05.21
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	6	 	обични	метали	и	нивните	легури,	метални	
градежни	 материјали,	 метални	 преносни	
конструкции,	метални	материјали	 за	железнички	
шини,	жици	и	 кабли	од	обичен	метал	што	не	 се	
електрични,	браварски	производи,	мали	метални	
производи,	 метални	 цевки,	 каси,	 производи	 од	
метал	што	не	се	опфатени	со	другите	класи,	руди	
кл.	 37	 	 градежни	 конструкции;	 поправки;	
инсталациски	услуги	
кл.	40		обработка	на	материјали	

(210) TM  2009/1106 (220) 10/11/2009
  (442) 30/06/2010
(731) МАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД Скопје
 ул. Моша Пијаде бр. 2, 1000 Скопје, MK
(540)	

(591)	 црна,	жолта	и	бела
(531)	 01.01.04;26.04.24
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	43		услуги	за	подготвување	храна	и	пијалаци;	
привремено	сместување	
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TM 2009/1112

(210) TM  2009/1107 (220) 10/11/2009
  (442) 30/06/2010
(731) МАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД Скопје
 ул. Моша Пијаде бр. 2, 1000 Скопје, MK
(540)	

(591)	 плава,	жолта,	црвена	и	бела
(531)	 01.01.05;24.09.03
(551)	 индивидуална
(510,	511)

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

(210) TM  2009/1108 (220) 10/11/2009
  (442) 30/06/2010
(731) МАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД Скопје
 ул. Моша Пијаде бр. 2, 1000 Скопје, MK
(540)	

(591)	 зелена	и	бела
(531)	 01.01.04;26.04.16
(551)	 индивидуална
(510,	511)

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

(210) TM  2009/1109 (220) 10/11/2009
  (442) 30/06/2010
(731) МАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД Скопје
 ул. Моша Пијаде бр. 2, 1000 Скопје, MK
(540)	

(591)	 плава,	жолта,	црвена	и	бела
(531)	 01.01.05;24.09.03
(551)	 индивидуална
(510,	511)

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

(210) TM  2009/1110 (220) 10/11/2009
  (442) 30/06/2010
(731) МАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД Скопје
 ул. Моша Пијаде бр. 2, 1000 Скопје, MK
(540)	

(591)	 зелена	и	бела
(531)	 27.05.01
(551)	 индивидуална
(510,	511)

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

(210) TM  2009/1111 (220) 10/11/2009
  (442) 30/06/2010
(731) МАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД Скопје
 ул. Моша Пијаде бр. 2, 1000 Скопје, MK
(540)	

(591)	 кафена	и	бела
(531)	 26.04.22
(551)	 индивидуална
(510,	511)

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

(210) TM  2009/1112 (220) 10/11/2009
  (442) 30/06/2010
(731) PepsiCo, Inc.
 700 Anderson Hill Road, Purchase, 
 NY 10577-1444, US
(740)	 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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(540)	

REFRESH YOUR WORLD

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	32		минерални	и	сода	води	и	други	безалкохолни	
пијалаци;	 овошни	 пијалаци	 и	 овошни	 сокови;	
сирупи	и	други	препарати	за	правење	пијалаци	

(210) TM  2009/1127 (220) 12/11/2009
  (442) 30/06/2010
(731) ГАЛАФАРМ дооел Скопје
 ул. 51, бр. 23 Стопански двор - Волково, 
 Скопје, MK
(540)	

SOLARUS

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	3		козметички	производи	

(210) TM  2009/1128 (220) 12/11/2009
  (442) 30/06/2010
(731) ГАЛАФАРМ дооел Скопје
 ул. 51, бр. 23 Стопански двор - Волково, 
 Скопје, MK
(540)	

CITROGALA

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	3		козметички	производи	

(210) TM  2009/1129 (220) 12/11/2009
  (442) 30/06/2010
(731) ГАЛАФАРМ дооел Скопје
 ул. 51, бр. 23 Стопански двор - Волково, 
 Скопје, MK
(540)	

СИЛК

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	3		козметички	производи	

(210) TM  2009/1130 (220) 12/11/2009
  (442) 30/06/2010

(731) ГАЛАФАРМ дооел Скопје
 ул. 51, бр. 23 Стопански двор - Волково, 
 Скопје, MK
(540)	

ЛИПГАЛ

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	3		козметички	производи	

(210) TM  2009/1131 (220) 12/11/2009
  (442) 30/06/2010
(731) Л.Ј.М. дооел,
 Бул. Македонија 6, 1000 Скопје, MK
(540)	

(591)	 темно	црвена	и	сива
(531)	 01.15.11;26.11.13
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	43		услуги	за	подготвување	храна	и	пијалаци	

(210) TM  2009/1132 (220) 16/11/2009
  (442) 30/06/2010
(731) Google Inc.
 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, 

California 94043, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

ANDROID

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	9	 	апарати	и	инструменти;	научни,	поморски,	
геодетски,	 фотографски,	 кинематографски,	
оптички,	 за	 вагање,	 за	 мерење,	 сигнализација,	
контрола	 (инспекција),	 помош	 (спасување)	 и	
настава;	електронски	апарати	и	уреди	опфатени	
со	 класата	 9;	 апарати	 и	 инструменти	 за	
спроведување,	 прекинување,	 трансформирање,	
акумулирање,	 регулирање	 или	 контрола	 на	
електричната	 енергија,	 апарати	 за	 снимање,	
пренос	 или	 репродукција	 на	 звук	 или	 слика;	
магнетски	 носачи	 на	 податоци,	 дискови	 за	
снимање;	 автоматски	 продажни	 машини	 и	
механизми	 за	 апаратите	 што	 се	 активираат	 со	
монети	 или	 жетони;	 регистар	 каси,	 машини	 за	
сметање,	 опрема	 за	 обработка	 на	 податоци	 и	
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компјутери;	апарати	за	гаснење	пожар;	софтвер,	
вклучително	 софтвер	 за	 употреба	 во	 врска	 со	
електронски	апарати	и	уреди	

(210) TM  2009/1137 (220) 17/11/2009
  (442) 30/06/2010
(731) ЏСП АКТУЕЛ ДООЕЛ 
 ул. 624 бб 1000 Скопје, МК, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 бела,	светло	и	темно	сина
(531)	 26.02.01
(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,	 трговски	 дејности,	 увоз-
извоз	

(210) TM  2009/1138 (220) 17/11/2009
  (442) 30/06/2010
(731) Друштво за трговија и услуги СМАЈЛ КАФЕ 

ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
 ул. ’’Џон Кенеди’’ бр. 27/2-14 Скопје - Чаир, МК, 

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

(591)	 црна,	бела,	жолта	и	црвена
(531)	 02.01.01;02.01.11
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	43		услуги	за	подготвување	храна	и	пијалаци;	
привремено	 сместување,	 снек	 (snack)	 барови,	
кафе	барови,	ресторани,	ресторани	за	брза	храна	

(210) TM  2009/1139 (220) 18/11/2009
  (442) 30/06/2010
(731) ’’ ДТПЗ Савана ДОО’’
 ул. Орце Николов 20, 1000 Скопје, МК, MK

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

(591)	 темно	сина,	црвена,	црна	и	бела
(531)	 03.13.09
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 16	 	 хартија;	 печатени	 работи;	 книговезнички	
материјал;	 фотографии;	 печатарски	 букви;	
клишиња	
кл.	 35	 	 огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	со	работи;	канцелариски	работи	
кл.	 39	 	 транспортни	 услуги;	 организирање	
патувања	
кл.	 41	 	 образовни	 услуги;	 подготвување	 на	
настава;	забава;	спортски	и	културни	активности	
кл.	43	 	услуги	за	подготвување	храна	и	пијалаци	
привремено	сместување	

(210) TM  2009/1140 (220) 18/11/2009
  (442) 30/06/2010
(731) ’’ ДТПЗ Савана ДОО’’
 ул. Орце Николов 20, 1000 Скопје, МК, MK
(740)	 АГЕНЕЦИЈА	ЗА	ИНТЕЛЕКТУАЛНА
	 СОПСТВЕНОСТ	АРТПИЦК	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	Јосиф	Јосифовски	Свештарот	бр.39/28,	
	 1000,	Скопје
(540)	

(531)	 27.05.19
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 16	 	 хартија;	 печатени	 работи;	 книговезнички	
материјал;	 фотографии;	 печатарски	 букви;	
клишиња	
кл.	 35	 	 огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	со	работи;	канцелариски	работи	
кл.	 39	 	 транспортни	 услуги;	 организирање	
патување	

(210) TM  2009/1141 (220) 18/11/2009
  (442) 30/06/2010
(731) Друштво за менаџмент и услуги 
 ТАРБСМАК ДООЕЛ 
 Ул. Васил Ѓоргов бр. 34/1-6-Центар 1000 Скопје, 

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

(591)	 светло	и	темно	портокалова,	сина,	црна	и	бела
(531)	 01.03.12
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 35	 	 огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	со	работи;	канцелариски	рабооти	
кл.	38		телекомуникации	
кл.	 42	 	 образовни	 услуги,	 подготвување	 на	
наставата,	забава,	спортски	и	културни	активности	

(210) TM  2009/1142 (220) 18/11/2009
  (442) 30/06/2010
(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)	

UROSAL

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	5		фармацевтски	производи	

(210) TM  2009/1143 (220) 18/11/2009
  (442) 30/06/2010
(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)	

УРОСАЛ

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	5		фармацевтски	производи	

(210) TM  2009/1185 (220) 30/11/2009
  (442) 30/06/2010
(731) Друштво за производство, трговија и услуги 

ЕАМ КОНФЕКЦИЈА ДОО Штип,
 ул. Брегалничка б.б. 2000 Штип РМ, MK
(740)	 ИНТЕЛПРОТЕКТ	ДООЕЛ,	АГЕНЦИЈА
	 ЗА	ИНТЕЛЕКТУАЛНА	СОПСТВЕНОСТ	
	 ул.	Љубица	Георгиева	бр.	б-б,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црна,	сива	и	бела
(531)	 03.01.01;24.01.19;24.09.01
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 25	 	 облека,	 бањарки,	 гаќички	 за	 капење,	
облека	за	на	плажа,	женски	маички,	палта,	јакни,	
комбинезони,	 пењоари,	 фустани,	 капи,	 дресови,	
трикотажна	облека,	хеланки,	костуми,	вратоврски,	
наметки,	 пелерини,	 пуловери,	 пиџами,	 готова	
облека	 (конфекциска	 облека),	 шамии,	 маици,	
здолништа,	чорапи,	џемпери,	боди,	долна	облека,	
униформи,	 елеци,	 водоотпорни	 костуми	 за	
скијање	на	вода,	работниочки	комбинезони	
кл.	 35	 	 рекламирање,	 канцелариски	 работи,	
трговија	 на	 големо	 и	 мало	 со	 облека,	 бањарки,	
гаќички	 за	 капење,	 облека	 за	 на	 плажа,	 женски	
маички,	 палта,	 јакни,	 комбинезони,	 пењоари,	
фустани,	 капи,	 дресови,	 трикотажна	 облека,	
хеланки,	костуми,	вратоврски,	наметки,	пелерини,	
пуловери,	 пиџами,	 готова	 облека	 (конфекциска	
облека),	 шамии,	 маици,	 здолништа,	 чорапи,	
џемпери	 боди,	 долна	 облека,	 униформи,	 елеци,	
водоотпорни	 костуми	 за	 скијање	 на	 вода,	
работниочки	комбинезони	
кл.	 40	 	 обработка	 на	 материјали,	 доработка	
на	 текстилот,	 избелување	 на	 текстил,	 сечење	
платно,	бојосување	на	платното,	порабување	на	
платното	 брусење	 стакло,	 ласерско	 пишување,	
везење,	 резбарство,	 печатење,	 печатење	 на	
свила,	 кројачки	 услуги,	 обработка	 на	 текстил,	
обработка	на	дрво,	обработка	на	волна	

(210) TM  2009/1196 (220) 07/12/2009
  (442) 30/06/2010
(731) СЗД Електролукс-Палензовски Димче Битола
 Ул. Браќа Мингови бр. 18 Битола, MK
(540)	
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(591)	 црвена,	жолта,	црна,	плава
(531)	 26.11.06;27.05.01
(551)	 индивидуална
(510,	511)

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

(210) TM  2009/1225 (220) 09/12/2009
  (442) 30/06/2010
(731) Винарска Визба,, Имако Вино’’ Дооел
 ул.,, Ген. Михајло Апостолски’’ бр. 34/5 
 2000 Штип, МК, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(531)	 24.13.25;25.01.19
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	33		вино

(210) TM  2009/1226 (220) 09/12/2009
  (442) 30/06/2010
(731) Винарска Визба,, Имако Вино’’ Дооел
 ул.,, Ген. Михајло Апостолски’’ бр. 34/5 
 2000 Штип, МК, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

KAGOR

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	33		алкохолни	пијалаци,	вино	
кл.	 35	 	 огласување,	 водење	 на	 работење,	
управување	 со	 работи,	 канцелариски	 работи,	
увоз-извоз	
кл.	 39	 	 транспортни	 услуги,	 пакување	 и	
складирање	стока	
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TM 2009/1234

(210) TM  2009/1234 (220) 11/12/2009
  (442) 30/06/2010
(731) Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија 

’’АЛКАЛОИД’’ А. Д. - Скопје, Ц.О.
 бул.„Александар Македонски” бр.12, 
 1000 Скопје, MK
(740)	 АЛКАЛОИД	А.Д.	Скопје	
	 ул.”Александар	Македонски”	12,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 сина
(531)	 27.05.01
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 5	 	 фармацевтски	 производи,	 диететски	
супстанции	
кл.	30		чаеви	
кл.	35		рекламирање	

(210) TM  2009/1239	 (220)	 15/12/2009
  (442) 30/06/2010
(731) GENERAL MOTORS LLC, 
 a limited liability company organized and existing 

under the laws of the State of Delaware,
 300 Renaissance Center, City of Detroit, State of 

Michigan 48265-3000, United States of America, 
US

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

XTS

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	12		моторни	земни	возила	

(210) TM  2009/1247 (220) 17/12/2009
  (442) 30/06/2010
(731) Барлакоски Божидар
 ул.,, Пере Темелкоски’’бр. 14 7500 Прилеп, МК
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 бела,	сина,	црна,	црвена	и	сива
(531)	 17.01.09;26.04.22

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 35	 	 огласување;	 информатички	 картотеки	
(водење	 на	 информатичките	 картотеки),	
истражувања	 за	 дејностите,	 изложби	
(организирање	 изложби)	 во	 комерцијални	 или	
рекламни	 цели,	 изнајмување	 рекламен	 простор,	
изнајмување	 уреднички	 апарати,	 изнајмување	
уреднички	 апарати	 и	 прибор,	 изнајнување	
рекламен	материјал,	јавно	мислење	(испитување	
на	 јавното	 мислење),	 објавување	 рекламни	
текстови,	 обработка	 на	 текстови,	 огласување	
/рекламирање/,	 организирање	 дејности	
(советување	 за	 организирање	 на	 дејностите),	
организирање	 изложби	 во	 комерцијални	 и	
рекламни	цели,	 пазар	 (побарувачка	на	пазарот),	
претплата	 на	 весници	 (услуги	 за	 претплата	 на	
весници)	 /за	 трето	 лице/,	 пропагандни	 дејности,	
проучување	на	пазарот	/маркетинг/,	рекламирање	
по	 пат	 на	 телевизија,	 рекламна	 документација	
(уредување	 на	 рекламна	 документација),	
рекламна	 хроника,	 рекламни	 агенции,	 рекламни	
огласи	(ширење	на	рекламни	огласи),	статистичко	
информирање.телефонско	 одговарање	
(служби	 за	 телефонско	 одговарање/за	 отсутни	
претплатници),	ширење	рекламен	материјал	
кл.	41	 	образовни	услуги;	подготвување	настава;	
забава;	 спортски	 и	 културни	 активности,	
академии	 (обука);	 допишување	 (обучување	 по	
пат	 на	 допишување);	 изложби	 (организирање	
изложби)	во	културни	или	воспитни	цели;	клубови	
(услуги	 на	 клубови)	 /забава	 или	 одгледување/;	
книги	 (издавање	 книги);	 книги	 (изнајмување	
книги);	 натпревари	 (организирање	 натпревари)	
/обука	 или	 забава/;	 објавување	 текстови	 /	 не	 се	
рекламни/;	планирање	приеми	/забава/;	разговори	
(организирање	и	водење	на	разговори);	разонода;	
разонода	(упатство	за	разонода);	слободно	време	
(услуги	 врзани	 за	 исполнување	 на	 слободното	
време);студио	 за	 снимање	 (услуги	 на	 студио	 за	
снимање);	 театарски	 претстави;	 тонски	 снимки	
(изнајмување	 на	 тонски	 снимки);	 упатства	 за	
рекреација;	 филмови	 (изнајмување	 филмови);	
филмови	(производство	на	филмови)	
кл.	 42	 	 проектирање	 и	 развој	 на	 компјутерски	
хардвер	 и	 софтвер;	 сметачи	 (изнајмување	
сметачи);	сметачи	(програмирање	на	сметачите)	

(210) TM  2009/1250 (220) 18/12/2009
  (442) 30/06/2010
(731) Друштво за производство на индустриска 

електроника СИЕТО Звонко и др.ДОО Скопје,
 ул. Коце Металец бр. 2 лок.5 Гази Баба 
 1000 Скопје РМ, MK
(740)	 ИНТЕЛПРОТЕКТ	ДООЕЛ,	АГЕНЦИЈА
	 ЗА	ИНТЕЛЕКТУАЛНА	СОПСТВЕНОСТ	
	 ул.	Љубица	Георгиева	бр.	б-б,	1000,	Скопје
(540)	
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TM 2009/1253

(591)	 темно	сина	и	бела
(531)	 27.05.01
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 9	 	 апарати	 и	 инструменти	 за	 мерење,	
сигнализација,	проверка;	апарати	и	инструменти	
за	 спроведување,	 вклучување	 и	 исклучување,	
трансформирање,	 акумулирање,	 регулирање	
и	 контролирање	 на	 струја;	 акумулатрори;	
аерометри;	 апарати	 за	 вршење	 анализа	 на	
воздухот;	 засилувачи;	 амперметри;	 анемометри;	
разделни	 кутии	 (електрицитет);	 блокади	
против	 промени	 на	 струјата	 (импенданца);	
калеми	 електрични;	 електромагнетни	 калеми;	
спроводници	 електрични;	 електрични	 конектори;	
прекинувачи	за	келии;	 кондензатори;	автоматски	
преклопник;	затворачи	за	струјни	кола;	електрични	
спојки;	 електрични	 инсталации	 за	 далечинско	
управување	 во	 индустрија;	 индикатори	 за	
загубена	електрична	енергија;	мерачи	на	густина;	
детектори;	 електрични	 потенциометри;	 цевки	 за	
емисија	на	електрицитет;	инструменти	за	анализа	
на	гасови;	гасомери;	мерни	инструменти;	апарати	
за	 регулирање	 на	 топлина;	 високонапонски	
батерии;	 громобрани;	 инвертори;	 електрични	
апарати	 за	 надгледување;	 соларни	 батерии;	
соленоидни	 ламби;	 инструменти	 за	 мерење	
температура	
кл. 11 	апарати	за	осветлување,	греење,	создавање	
пареа,	ладење,	сушење,	вентилација,	снабдување	
со	 вода,	 санитарни	 намени;	 акумулатори	 на	
топлина;	 апарати	 за	 климатизација;	 апарати	 за	
дезодорирање	на	воздухот;	апарати	за	јонизирање	
на	воздухот;	апарати	и	машини	за	проичистување	
на	воздухот;	стерилизатори	на	воздухот;	воздушни	
вентили	за	грејни	тела	на	пареа;	цевки	за	бојлери	
за	 грејни	 инсталации;	 инсталации;	 инсталации	
за	 бањи;	 елементи	 за	 греење;	 апарати	 на	 гас	
(помошни	 делови	 за	 регулација	 и	 сигурност	 на	
апаратите	на	гас);	генератори	на	гас	(инсталации);	
апарати	за	напојување	со	вода	на	грејни	бојлери;	
генератори;	 котли	 за	 греење;	 плочи	 за	 греење;	
безбедносни	помошни	уреди	за	апарати	на	вода	
или	 гас	 и	 цевки;	 соларни	 колектори	 (греење);	
соларни	печки;	апарати	за	греење	вода	
кл.	 37	 	 градежни	 конструкции;	 поправки;	
инсталациски	 работи;	 монтарање	 и	 поправање	
апарати	 за	 греење;	 хидроизолирање	 (градби);	
монтирање	 и	 поправање	 електрични	 апарати;	
поставување	водоводни	инсталации;	обновување	
машини	 што	 се	 амортазирани	 или	 делумно	
уништени;	антикорозивно	заштитување	

(210) TM  2009/1251 (220) 18/12/2009
  (442) 30/06/2010
(731) МАКПРОГРЕС ДОО
 ул. Илинденска бб 2310 Виница, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје

(540)	

(591)	 бела,	жолта,	светло	и	темно	кафена,	розова,	сина,	
зелена,	црвена	и	црна

(531)	 03.04.02;25.01.19
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	29		млечни	производи	
кл.	 30	 	 какао,	 крем,	 чоколаден	 крем,	 вафли,	
какао,	 какао	 (пијалаци	врз	база	на	какао),	 какао	
(производи	 од	 какао),	 какао	 со	 млеко,	 пудинзи,	
сладолед,	 сладолед	 (прашок	 за	 сладолед),	
слаткарски	 производи,	 слатки,	 торти,	 чоколадни	
пијалаци,	чоколадно	млеко	/напивка/,	чоколада	

(210) TM  2009/1252 (220) 18/12/2009
  (442) 30/06/2010
(731) KOITO MANUFACTURING CO., LTD. A 

corporation, organized and existing under the 
laws of Japan, Manufacturers and Merchants, of

 4-8-3, Takanawa, Minato-ku, Tokyo, Japan, JP
(740)	 ЖИВКО	МИЈАТОВИЌ	АНД
	 ПАРТНЕРС	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(540)	

(591)	 црна	и	бела
(531)	 27.05.17
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 11	 	 уреди	 и	 опрема	 за	 расветлување	 за	
транспортни	 (превозни)	 средства	 вклучително	
предна	 светилка,	 светилка	 за	 магла,	 задња	
светилка,	 стоп	 светилка,	 сигнална	 светилка,	
собна	 светилка,	 додатна	 (резервна)	 светилка,	
светилка	 за	 автомобилски	 таблички,	 светилка	
за	 касети,	 светилки	 на	 гасно	 празнење,	 неонски	
светилки,	 халогени	 светилки,	 инкадесцентни	
(ужарени)	светилки	и	светлечки	диодни	светилки	
(LED)	за	возила	

(210) TM  2009/1253 (220) 21/12/2009
  (442) 30/06/2010
(731) Друштво за маркетинг ЊУ МОМЕНТ ЊУ ИДЕАС 

КОМПАНИ ДОО Скопје
 ул. Ѓуро Ѓаковиќ бр. 67, 1000 Скопје, MK
(740)	 НОШПАЛ		БОРИС,	адвокат	
	 Ул.	„Љубљанска’’	бб,	1000	Скопје,	1000,	Скопје
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(540)	

(591)	 бела	и	црвена
(531)	 24.17.04;27.05.03
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 35	 	 огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	со	работи;	канцелариски	работи	
кл.	38		телекомуникации	
кл.	41	 	образовни	услуги;	подготвување	настава;	
забава;	спортски	и	културни	активности	

(210) TM  2009/1254 (220) 21/12/2009
  (442) 30/06/2010
(731) Друштво за маркетинг ЊУ МОМЕНТ ЊУ ИДЕАС 

КОМПАНИ ДОО Скопје
 ул. Ѓуро Ѓаковиќ бр. 67, 1000 Скопје, MK
(740)	 НОШПАЛ		БОРИС,	адвокат	
	 Ул.	„Љубљанска’’	бб,	1000	Скопје,	1000,	Скопје
(540)	

AHA!

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 35	 	 огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	со	работи;	канцелариски	работи	
кл. 38		телекомуникации	
кл.	41	 	образовни	услуги;	подготвување	настава;	
забава;	спортски	и	културни	активности	

(210) TM  2009/1256 (220) 21/12/2009
  (442) 30/06/2010
(731) Охридија ДОО - Хотел ,,Сончева Порта’’
 ул.Абас Емин бр.323 6000 Охрид, МК, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 бела,	жолта	и	сина
(531)	 01.03.02;26.11.13
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 35	 	 огласување;	 водење	 на	 работењето;	
управување	 со	 работи;	 канцелариски	 работи;	
трговски	дејности;	увоз-извоз	
кл.	 41	 	 клубови(услуги	 на	 клубовите)/забава/,	
планирање	приеми/забава/,практично	обучување/
демонстрирање/,приредби	 (одржување	 на	
приредбите),	разонода,	семинари	(организирање	
и	 водење	 семинари),	 слободно	 време	 (услуги	
врзани	за	исполнување	на	слободното	време)	
кл.	43		услуги	за	подготвување	храна	и	пијалаци;	
привремено	 сместување,	 ресторани,	 кафеани,	
кафетерии,	хотелски	резервации,	хотелски	услуги	

(210) TM  2009/1257 (220) 21/12/2009
  (442) 30/06/2010
(731) Охридија ДОО - Хотел ,,Сончева Порта’’
 ул.Абас Емин бр.323 6000 Охрид, МК, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

OHRIDIJA

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 35	 	 огласување;	 водење	 на	 работењето;	
управување	 со	 работи;	 канцелариски	 работи;	
трговски	дејности;	увоз-извоз	
кл.	39		транспортни	услуги;	пакување	и	складирање	
стока;	организирање	патувања	
кл.	43		услуги	за	подготвување	храна	и	пијалaци;	
привремено	 сместување,	 ресторани,	 кафеани,	
кафетерии,	хотелски	резервации,	хотелски	услуги	

(210) TM  2009/1258 (220) 21/12/2009
  (442) 30/06/2010
(731) SHIMANO INC. A corporation, organized and 

existing under the laws of Japan, Manufacturers 
and Merchants, of

 3-77 Oimatsucho, Sakai-ku, Sakai City, Osaka, JP
(740)	 ЖИВКО	МИЈАТОВИЌ	АНД
	 ПАРТНЕРС	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(540)	

DYNA.SYS

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 12	 	 велосипеди,	 делови	 за	 велосипеди	 и	
опрема	за	велосипеди,	посебно	предни	ланчани	
тркала,	 полуги,	 комплети	 полуги,	 седишта,	
пречки,	 спојки	 за	 пречки,	 синџири,	 дефлектори	
(померувачи)	за	синџири,	сајли	за	преспојување,	
држачи	 за	 управувачи	 на	 велосипеди,	 тркала,		
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средишта,	 внатрешни	 средишта	 за	 брзини,	
динамо	средишта	за	велосипеди,	полуги	за	брзо	
отпуштање	 на	 средишта,	 полуги	 за	 отпуштање	
на	 брзините,	 полуги	 за	 менување	 на	 брзините,	
водила	 (затегнуачи)	 за	 синџири,	 ланчаници,	
управувачи,	 држачи	 за	 управувачи,	 завршетоци	
на	 палки,	 поддржувачи	 на	 седишта,	 слободно	
тркало	 кај	 велосипед,	 велосипедски	 педали,	
држачи	 за	 стапала,	 предни	 виљушки,	 предни	
делови	 за	 склоп	на	рамка	на	виљушка,	 кругови,	
долни	 конзоли,	 главни	 носачи	 на	 седишта,	 брзи	
отпуштачи	на	главен	носач	на	седиште,	системи	
за	пренос	на	брзина	контролирани	компјутерски,	
индикатори	на	позиции	на	брзина	на	велосипеди,	
торби	 за	 велосипедски	 тркала;	 машински	
елементи	 за	 велосипеди,	 посебно,	 тркала	 за	
велосипеди,	преден	систем	за	пренос	на	брзина,	
заден	 систем	 за	 пренос	 на	 брзини,	 менувачи	
на	 брзини,	 трансмитори	 на	 јакост	 и	 запчаници,	
суспензори,	 полуги	 за	 сопирање,	 предни	
сопирачки,	задни	сопирачки,	сајли	за	сопирачки,	
чевли	за	сопирање,	сопирачки,	сé	за	велосипеди	

(210) TM  2009/1271 (220) 24/12/2009
  (442) 30/06/2010
(731) AIPHONE KABUSHIKI KAISHA 
 (also trading as Aiphone Co., Ltd.)
 18, JINNO-CHO 2-CHOME, ATSUTA-KU, 
 NAGOYA-SHI, AICHI-KEN, JAPAN, JP
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(540)	

(531)	 26.02.09;26.11.11
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 9	 	 системи	 за	 внатрешна	 комуникација	
(интеркомуникациски	 системи);	 системи	 за	
внатрешна	 комуникација	 (интеркомуникациски	
системи)	 со	 ТВ	 камери	 и	 монитори;	 безжични	
системи	 за	 внатрешна	 комуникација	
(интеркомуникациски	 системи);	 системи	 за	
внатрешна	 комуникација	 (интеркомуникациски	
системи)	 за	 повикување	 	 медицинска	 сестра;	
уред	 и	 апарат	 за	 телекомуникации;	 електронски	
машини,	апарати	и	нивни	делови	

(210) TM  2009/1272 (220) 24/12/2009
  (442) 30/06/2010

(731) AIPHONE KABUSHIKI KAISHA 
 (also trading as Aiphone Co., Ltd.)
 18, JINNO-CHO 2-CHOME, ATSUTA-KU, 
 NAGOYA-SHI, AICHI-KEN, JAPAN, JP
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(540)	

(531)	 27.05.01
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 9	 	 системи	 за	 внатрешна	 комуникација	
(интеркомуникациски	 системи);	 системи	 за	
внатрешна	 комуникација	 (интеркомуникациски	
системи)	 со	 ТВ	 камери	 и	 монитори;	 безжични	
системи	 за	 внатрешна	 комуникација	
(интеркомуникациски	 системи);	 системи	 за	
внатрешна	 комуникација	 (интеркомуникациски	
системи)	 за	 повикување	 	 медицинска	 сестра;	
уред	 и	 апарат	 за	 телекомуникации;	 електронски	
машини,	апарати	и	нивни	делови	

(210) TM  2009/1273 (220) 24/12/2009
  (442) 30/06/2010
(731) Охридија ДОО - Хотел „Сончева Порта”’
 ул. Абас Емин бр. 323, 6000 Охрид, МК, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

ORHIDEJA

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 29	 	 месо,	 риба,	 живина	 и	 дивеч,	 месни	
преработки,	 конзервирано,	 смрзнато,	 сушено	 и	
варено	 овошје	 и	 зеленчук,	 желе,	 компоти,	 јајца,	
млеко	 и	 млечни	 производи,	 масла	 и	 масти	 за	
јадење	
кл.	 35	 	 огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	 со	 работи,	 канцелариски	 работи;	
трговски	дејности;	увоз-извоз	
кл.	43		услуги	за	подготвување	храна	и	пијалаци;	
привремено	 сместување,	 ресторани,	 кафеани,	
кафетерии,	хотелски	резервации,	хотелски	услуги	

(210) TM  2009/1274 (220) 24/12/2009
  (442) 30/06/2010
(731) Корстјенс Интернатионал БВ 
 (Corstjens International BV)
 Мортелмолен 3, 1185 XV Амстелвеен, 

Холандија, NL
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(740)	 ПАНДОРКА		КИМОВА,	адвокат	
	 ул.	‘’Васил	Главинов”	бр	.3/1-1,	1000,	Скопје
(540)	

CORSTJENS

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 35	 	 огласување,	 водење	 на	 работење,	
управување	со	работи	
кл.	36		работи	поврзани	со	недвижен	имот	
кл.	 39	 	 транспортни	 услуги,	 пакување	 и	
складирање	стока	

(210) TM  2009/1285	 (220)	 25/12/2009
  (442) 30/06/2010
(731) SIM Licensing Ltd
 3 Chrysanthou Mylona Street, P.C. 3030 Limassol, 

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

(531)	 27.05.01
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 3	 	 парфеми,	 тоалетни	 води;	 гелови,	 соли	
за	 бањање	 и	 туширање	 (не	 се	 за	 медицинска	
употреба);	тоалетни	сапуни,	дезодоранси	за	тело;	
козметика	 имено	 креми,	 млека,	 лосиони,	 гелови	
и	пудри	за	лице,	за	тело	и	за	раце;	препарати	за	
заштита	од	сонце	(козметички	призводи);	шминка;	
шампони;	 гелови,	 спрејови,	 пени	 и	 балсами	 за	
моделирање	на	 косата	и	 нега	 на	 косата;	 лакови	
за	 коса;	 бои	 за	 коса	 и	 препарати	 за	 боење	 на	
косата;	препарати	за	трајно	бранување	и	виткање	
на	косата;	есенцијални	масла	за	лична	употреба,	
креми	за	бричење,	за	после	бричење,	продукти	за	
депилација	
кл.	9	 	очила,	очила	за	сонце,	футроли	за	очила,	
синџирчиња	за	очила,	рамки	за	очила	
кл.	25		облека,	обувки,	капи	

(210) TM  2009/1292 (220) 29/12/2009
  (442) 30/06/2010
(731) Abbott Medical Optics Inc.
 1700 East St. Andrew Place, Santa Ana, 
 California 92705-4933, US
(740)	 ЖИВКО	МИЈАТОВИЌ	АНД
	 ПАРТНЕРС	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје

(540)	

LAMINAR

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	10		офталмолошки	хируршки	игли	и	врвови	кои	
се	користат	при	операција	на	катаракта	

(210) TM  2010/10 (220) 12/01/2010
  (442) 30/06/2010
(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)	

Т-61

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 5	 	 лекови	 и	 фармацевтски	 препарати	 за	
ветеринарна	употреба	
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 кл. 1	 TM	2007/0936
	 	 	 TM	2009/0381
	 	 	 TM	2009/0575
	 	 	 TM	2009/0579
	 	 	 TM	2009/0599
	 	 	 TM	2009/0853
	 	 	 TM	2009/0873
	 	 	 TM	2009/0877
	 	 	 TM	2009/0991

 кл. 2 
	 	 	 TM	2007/0936
	 	 	 TM	2009/0878
	 	 	 TM	2009/0961
	 	 	 TM	2009/0962
	 	 	 TM	2009/0963
	 	 	 TM	2009/1024

 кл. 3	 TM	2003/0324
	 	 	 TM	2007/1184
	 	 	 TM	2009/0381
	 	 	 TM	2009/0792
	 	 	 TM	2009/0793
	 	 	 TM	2009/0871
	 	 	 TM	2009/0877
	 	 	 TM	2009/0991
	 	 	 TM	2009/0999
	 	 	 TM	2009/1001
	 	 	 TM	2009/1039
	 	 	 TM	2009/1040
	 	 	 TM	2009/1041
	 	 	 TM	2009/1042
	 	 	 TM	2009/1127
	 	 	 TM	2009/1128
	 	 	 TM	2009/1129
	 	 	 TM	2009/1130
	 	 	 TM	2009/1285

 кл. 4	 TM	2007/0936
	 	 	 TM	2007/1184
	 	 	 TM	2009/0825
	 	 	 TM	2009/0878
	 	 	 TM	2009/1006
	 	 	 TM	2009/1094

 кл. 5	 TM	2002/0726
	 	 	 TM	2003/0324

	 	 	 TM	2007/1184
	 	 	 TM	2009/0575
	 	 	 TM	2009/0679
	 	 	 TM	2009/0718
	 	 	 TM	2009/0719
	 	 	 TM	2009/0772
	 	 	 TM	2009/0773
	 	 	 TM	2009/0774
	 	 	 TM	2009/0775
	 	 	 TM	2009/0776
	 	 	 TM	2009/0856
	 	 	 TM	2009/0871
	 	 	 TM	2009/0898
	 	 	 TM	2009/0909
	 	 	 TM	2009/0991
	 	 	 TM	2009/0999
	 	 	 TM	2009/1000
	 	 	 TM	2009/1001
	 	 	 TM	2009/1018
	 	 	 TM	2009/1025
	 	 	 TM	2009/1051
	 	 	 TM	2009/1053
	 	 	 TM	2009/1061
	 	 	 TM	2009/1062
	 	 	 TM	2009/1076
	 	 	 TM	2009/1092
	 	 	 TM	2009/1093
	 	 	 TM	2009/1096
	 	 	 TM	2009/1142
	 	 	 TM	2009/1143
	 	 	 TM	2009/1234
	 	 	 TM	2010/0010

 кл. 6	 TM	2007/0936
	 	 	 TM	2009/0629
	 	 	 TM	2009/0826
	 	 	 TM	2009/0877
	 	 	 TM	2009/0878
	 	 	 TM	2009/1102
	 	 	 TM	2009/1103
 кл. 7	 TM	2007/0936
	 	 	 TM	2007/1143
	 	 	 TM	2007/1184
	 	 	 TM	2009/0825
	 	 	 TM	2009/0877
	 	 	 TM	2009/0977
	 	 	 TM	2009/0991

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

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

PREGLEDI

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

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

Pregledi

	 	 	 TM	2009/1054
	 	 	 TM	2009/1094
 кл. 8	 TM	2007/0936
	 	 	 TM	2007/1184
	 	 	 TM	2009/0825
	 	 	 TM	2009/0877
 
 кл. 9	 TM	2007/0936
	 	 	 TM	2007/0992
	 	 	 TM	2007/1007
	 	 	 TM	2007/1184
	 	 	 TM	2009/0733
	 	 	 TM	2009/0769
	 	 	 TM	2009/0836
	 	 	 TM	2009/0877
	 	 	 TM	2009/0878
	 	 	 TM	2009/0912
	 	 	 TM	2009/0980
	 	 	 TM	2009/0981
	 	 	 TM	2009/1020
	 	 	 TM	2009/1054
	 	 	 TM	2009/1069
	 	 	 TM	2009/1094
	 	 	 TM	2009/1132
	 	 	 TM	2009/1250
	 	 	 TM	2009/1271
	 	 	 TM	2009/1272
	 	 	 TM	2009/1285

 кл. 10	 TM	2003/0324
	 	 	 TM	2007/1184
	 	 	 TM	2009/1292

 кл. 11	 TM	2007/0936
	 	 	 TM	2007/1184
	 	 	 TM	2009/0877
	 	 	 TM	2009/0878
	 	 	 TM	2009/1054
	 	 	 TM	2009/1196
	 	 	 TM	2009/1250
	 	 	 TM	2009/1252

 кл. 12	 TM	2007/0936
	 	 	 TM	2007/1143
	 	 	 TM	2007/1184
	 	 	 TM	2009/0877
	 	 	 TM	2009/0951
	 	 	 TM	2009/0952
	 	 	 TM	2009/1017
	 	 	 TM	2009/1067
	 	 	 TM	2009/1077
	 	 	 TM	2009/1239
	 	 	 TM	2009/1258

 кл. 13	 TM	2007/1184
	 	 	 TM	2008/1007

 кл. 14	 TM	2007/1184
	 	 	 TM	2009/0310
	 	 	 TM	2009/0826
	 	 	 TM	2009/0878
	 	 	 TM	2009/0879
	 	 	 TM	2009/1063
	 	 	 TM	2009/1069

 кл. 15	 TM	2007/1184

 кл. 16	 TM	2003/0324
	 	 	 TM	2007/0936
	 	 	 TM	2007/1007
	 	 	 TM	2007/1184
	 	 	 TM	2009/0829
	 	 	 TM	2009/0877
	 	 	 TM	2009/0878
	 	 	 TM	2009/0938
	 	 	 TM	2009/0961
	 	 	 TM	2009/0962
	 	 	 TM	2009/0963
	 	 	 TM	2009/1002
	 	 	 TM	2009/1030
	 	 	 TM	2009/1059
	 	 	 TM	2009/1080
	 	 	 TM	2009/1081
	 	 	 TM	2009/1090
	 	 	 TM	2009/1091
	 	 	 TM	2009/1101
	 	 	 TM	2009/1139
	 	 	 TM	2009/1140

 кл. 17	 TM	2007/0936
	 	 	 TM	2007/1184
	 	 	 TM	2009/0579
	 	 	 TM	2009/0599
	 	 	 TM	2009/0877
	 	 	 TM	2009/1196

 кл. 18	 TM	2007/1184
	 	 	 TM	2009/0781
	 	 	 TM	2009/0782
	 	 	 TM	2009/0786
	 	 	 TM	2009/0878
	 	 	 TM	2009/0976
	 	 	 TM	2009/1004
	 	 	 TM	2009/1078
 
 кл. 19	 TM	2007/0936
	 	 	 TM	2007/1184
	 	 	 TM	2009/0877
	 	 	 TM	2009/0878

 кл. 20	 TM	2007/0936
	 	 	 TM	2007/1184
	 	 	 TM	2009/0877
	 	 	 TM	2009/0878
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		 	(510)		 	 	 	 										(210)	 		 	(510)		 	 	 	 									(210)	

Pregledi

 кл. 21	 TM	2003/0324
	 	 	 TM	2007/1184
	 	 	 TM	2009/0871
	 	 	 TM	2009/0877
	 	 	 TM	2009/0878
	 	 	 TM	2009/0991
	 	 	 TM	2009/1196

 кл. 22	 TM	2007/1184
	 	 	 TM	2009/0877
	 	 	 TM	2009/0878

 кл. 23	 TM	2007/1184
	 	 	 TM	2009/0957
 
 кл. 24	 TM	2007/1184
	 	 	 TM	2009/0781
	 	 	 TM	2009/0786
	 	 	 TM	2009/0822
	 	 	 TM	2009/0878
	 	 	 TM	2009/0957
	 	 	 TM	2009/1070
	 	 	 TM	2009/1071

 кл. 25	 TM	2007/1007
	 	 	 TM	2007/1184
	 	 	 TM	2009/0310
	 	 	 TM	2009/0780
	 	 	 TM	2009/0781
	 	 	 TM	2009/0782
	 	 	 TM	2009/0786
	 	 	 TM	2009/0822
	 	 	 TM	2009/0957
	 	 	 TM	2009/0970
	 	 	 TM	2009/0976
	 	 	 TM	2009/1004
	 	 	 TM	2009/1021
	 	 	 TM	2009/1070
	 	 	 TM	2009/1071
	 	 	 TM	2009/1078
	 	 	 TM	2009/1185
	 	 	 TM	2009/1285

 кл. 26	 TM	2007/1184
	 	 	 TM	2009/1094

 кл. 27	 TM	2007/1184
	 	 	 TM	2009/0877
	 	 	 TM	2009/0878

 кл. 28	 TM	2007/1007
	 	 	 TM	2007/1184
	 	 	 TM	2008/1007
	 	 	 TM	2009/0782
	 	 	 TM	2009/1078
	 	 	 TM	2009/1090
	 	 	 TM	2009/1091

 кл. 29	 TM	2002/0726
	 	 	 TM	2003/0324
	 	 	 TM	2007/0915
	 	 	 TM	2007/1184
	 	 	 TM	2009/0699
	 	 	 TM	2009/0700
	 	 	 TM	2009/0701
	 	 	 TM	2009/0702
	 	 	 TM	2009/0703
	 	 	 TM	2009/0754
	 	 	 TM	2009/0841
	 	 	 TM	2009/0886
	 	 	 TM	2009/0891
	 	 	 TM	2009/0932
	 	 	 TM	2009/0940
	 	 	 TM	2009/1005
	 	 	 TM	2009/1075
	 	 	 TM	2009/1137
	 	 	 TM	2009/1251
	 	 	 TM	2009/1273

 кл. 30	 TM	2002/0726
	 	 	 TM	2003/0324
	 	 	 TM	2006/0741
	 	 	 TM	2006/0742
	 	 	 TM	2007/1184
	 	 	 TM	2009/0699
	 	 	 TM	2009/0700
	 	 	 TM	2009/0701
	 	 	 TM	2009/0702
	 	 	 TM	2009/0703
	 	 	 TM	2009/0886
	 	 	 TM	2009/0902
	 	 	 TM	2009/0906
	 	 	 TM	2009/0940
	 	 	 TM	2009/1003
	 	 	 TM	2009/1066
	 	 	 TM	2009/1075
	 	 	 TM	2009/1095
	 	 	 TM	2009/1234
	 	 	 TM	2009/1251

 кл. 31	 TM	2007/1184
	 	 	 TM	2009/0754
	 	 	 TM	2009/0886
	 	 	 TM	2009/0902

 кл. 32	 TM	2002/0726
	 	 	 TM	2003/0324
	 	 	 TM	2007/1184
	 	 	 TM	2009/0428
	 	 	 TM	2009/0572
	 	 	 TM	2009/0703
	 	 	 TM	2009/0886
	 	 	 TM	2009/0921
	 	 	 TM	2009/0922
	 	 	 TM	2009/0923
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		 	(510)		 	 	 	 								(210)	 		 	(510)		 	 	 	 										(210)	

Pregledi

	 	 	 TM	2009/0924
	 	 	 TM	2009/0925
	 	 	 TM	2009/0926
	 	 	 TM	2009/0927
	 	 	 TM	2009/0928
	 	 	 TM	2009/0929
	 	 	 TM	2009/0930
	 	 	 TM	2009/0931
	 	 	 TM	2009/0932
	 	 	 TM	2009/0948
	 	 	 TM	2009/1112

 кл. 33	 TM	2007/1184
	 	 	 TM	2008/1732
	 	 	 TM	2009/0572
	 	 	 TM	2009/0808
	 	 	 TM	2009/0833
	 	 	 TM	2009/0868
	 	 	 TM	2009/1005
	 	 	 TM	2009/1225
	 	 	 TM	2009/1226

 кл. 34	 TM	2007/1184
	 	 	 TM	2009/0288
	 	 	 TM	2009/0636
	 	 	 TM	2009/0913

 кл. 35	 TM	2003/0324
	 	 	 TM	2007/0915
	 	 	 TM	2007/1184
	 	 	 TM	2008/1732
	 	 	 TM	2009/0373
	 	 	 TM	2009/0452
	 	 	 TM	2009/0679
	 	 	 TM	2009/0705
	 	 	 TM	2009/0733
	 	 	 TM	2009/0780
	 	 	 TM	2009/0781
	 	 	 TM	2009/0782
	 	 	 TM	2009/0800
	 	 	 TM	2009/0810
	 	 	 TM	2009/0815
	 	 	 TM	2009/0818
	 	 	 TM	2009/0822
	 	 	 TM	2009/0836
	 	 	 TM	2009/0855
	 	 	 TM	2009/0874
	 	 	 TM	2009/0879
	 	 	 TM	2009/0901
	 	 	 TM	2009/0902
	 	 	 TM	2009/0938
	 	 	 TM	2009/0941
	 	 	 TM	2009/0948
	 	 	 TM	2009/0950
	 	 	 TM	2009/0953
	 	 	 TM	2009/0954
	 	 	 TM	2009/0955

	 	 	 TM	2009/0956
	 	 	 TM	2009/0961
	 	 	 TM	2009/0962
	 	 	 TM	2009/0963
	 	 	 TM	2009/0970
	 	 	 TM	2009/0976
	 	 	 TM	2009/0992
	 	 	 TM	2009/0997
	 	 	 TM	2009/1002
	 	 	 TM	2009/1004
	 	 	 TM	2009/1013
	 	 	 TM	2009/1014
	 	 	 TM	2009/1020
	 	 	 TM	2009/1035
	 	 	 TM	2009/1036
	 	 	 TM	2009/1037
	 	 	 TM	2009/1038
	 	 	 TM	2009/1059
	 	 	 TM	2009/1060
	 	 	 TM	2009/1063
	 	 	 TM	2009/1069
	 	 	 TM	2009/1073
	 	 	 TM	2009/1074
	 	 	 TM	2009/1080
	 	 	 TM	2009/1090
	 	 	 TM	2009/1091
	 	 	 TM	2009/1098
	 	 	 TM	2009/1100
	 	 	 TM	2009/1101
	 	 	 TM	2009/1137
	 	 	 TM	2009/1139
	 	 	 TM	2009/1140
	 	 	 TM	2009/1141
	 	 	 TM	2009/1185
	 	 	 TM	2009/1196
	 	 	 TM	2009/1226
	 	 	 TM	2009/1234
	 	 	 TM	2009/1247
	 	 	 TM	2009/1253
	 	 	 TM	2009/1254
	 	 	 TM	2009/1256
	 	 	 TM	2009/1257
	 	 	 TM	2009/1273
	 	 	 TM	2009/1274

 кл. 36	 TM	2007/1184
	 	 	 TM	2009/0884
	 	 	 TM	2009/0901
	 	 	 TM	2009/0965
	 	 	 TM	2009/0995
	 	 	 TM	2009/0996
	 	 	 TM	2009/1013
	 	 	 TM	2009/1014
	 	 	 TM	2009/1060
	 	 	 TM	2009/1274

 кл. 37	 TM	2009/0579
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		 	(510)		 	 	 	 										(210)	 		 	(510)		 	 	 	 										(210)	

Pregledi

	 	 	 TM	2009/0836
	 	 	 TM	2009/0871
	 	 	 TM	2009/0991
	 	 	 TM	2009/1009
	 	 	 TM	2009/1022
	 	 	 TM	2009/1102
	 	 	 TM	2009/1103
	 	 	 TM	2009/1196
	 	 	 TM	2009/1250

 кл. 38	 TM	2002/0726
	 	 	 TM	2007/0542
	 	 	 TM	2007/0992
	 	 	 TM	2007/1184
	 	 	 TM	2009/0709
	 	 	 TM	2009/0769
	 	 	 TM	2009/0783
	 	 	 TM	2009/0836
	 	 	 TM	2009/0911
	 	 	 TM	2009/0953
	 	 	 TM	2009/0954
	 	 	 TM	2009/0955
	 	 	 TM	2009/0956
	 	 	 TM	2009/1020
	 	 	 TM	2009/1035
	 	 	 TM	2009/1036
	 	 	 TM	2009/1037
	 	 	 TM	2009/1038
	 	 	 TM	2009/1074
	 	 	 TM	2009/1100
	 	 	 TM	2009/1141
	 	 	 TM	2009/1253
	 	 	 TM	2009/1254

 кл. 39	 TM	2002/0227
	 	 	 TM	2007/1184
	 	 	 TM	2008/1007
	 	 	 TM	2009/0705
	 	 	 TM	2009/0725
	 	 	 TM	2009/0854
	 	 	 TM	2009/0876
	 	 	 TM	2009/0886
	 	 	 TM	2009/0901
	 	 	 TM	2009/0912
	 	 	 TM	2009/0992
	 	 	 TM	2009/1023
	 	 	 TM	2009/1075
	 	 	 TM	2009/1139
	 	 	 TM	2009/1140
	 	 	 TM	2009/1226
	 	 	 TM	2009/1257
	 	 	 TM	2009/1274

 кл. 40	 TM	2002/0227
	 	 	 TM	2007/1143
	 	 	 TM	2007/1184
	 	 	 TM	2009/0826

	 	 	 TM	2009/0836
	 	 	 TM	2009/1002
	 	 	 TM	2009/1101
	 	 	 TM	2009/1102
	 	 	 TM	2009/1103
	 	 	 TM	2009/1185

 кл. 41	 TM	2003/0324
	 	 	 TM	2007/0542
	 	 	 TM	2007/1007
	 	 	 TM	2007/1184
	 	 	 TM	2009/0310
	 	 	 TM	2009/0373
	 	 	 TM	2009/0813
	 	 	 TM	2009/0818
	 	 	 TM	2009/0836
	 	 	 TM	2009/0854
	 	 	 TM	2009/0871
	 	 	 TM	2009/0874
	 	 	 TM	2009/0911
	 	 	 TM	2009/0912
	 	 	 TM	2009/0938
	 	 	 TM	2009/0941
	 	 	 TM	2009/0948
	 	 	 TM	2009/0970
	 	 	 TM	2009/0979
	 	 	 TM	2009/0982
	 	 	 TM	2009/0991
	 	 	 TM	2009/1020
	 	 	 TM	2009/1074
	 	 	 TM	2009/1080
	 	 	 TM	2009/1098
	 	 	 TM	2009/1100
	 	 	 TM	2009/1139
	 	 	 TM	2009/1247
	 	 	 TM	2009/1253
	 	 	 TM	2009/1254
	 	 	 TM	2009/1256

 кл. 42	 TM	2002/0227
	 	 	 TM	2003/0324
	 	 	 TM	2007/0992
	 	 	 TM	2007/1184
	 	 	 TM	2009/0484
	 	 	 TM	2009/0733
	 	 	 TM	2009/0783
	 	 	 TM	2009/0786
	 	 	 TM	2009/0818
	 	 	 TM	2009/0836
	 	 	 TM	2009/0953
	 	 	 TM	2009/0954
	 	 	 TM	2009/0955
	 	 	 TM	2009/0956
	 	 	 TM	2009/0981
	 	 	 TM	2009/1020
	 	 	 TM	2009/1035
	 	 	 TM	2009/1036
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		 	(510)		 	 	 	 										(210)	

Pregledi

	 	 	 TM	2009/1037
	 	 	 TM	2009/1038
	 	 	 TM	2009/1141
	 	 	 TM	2009/1247

 кл. 43	 TM	2003/0324
	 	 	 TM	2006/0741
	 	 	 TM	2006/0742
	 	 	 TM	2007/0860
	 	 	 TM	2007/1184
	 	 	 TM	2009/0373
	 	 	 TM	2009/0572
	 	 	 TM	2009/0615
	 	 	 TM	2009/0633
	 	 	 TM	2009/0854
	 	 	 TM	2009/0880
	 	 	 TM	2009/0940
	 	 	 TM	2009/0982
	 	 	 TM	2009/0983
	 	 	 TM	2009/0984
	 	 	 TM	2009/1005
	 	 	 TM	2009/1057
	 	 	 TM	2009/1064
	 	 	 TM	2009/1065
	 	 	 TM	2009/1075
	 	 	 TM	2009/1082
	 	 	 TM	2009/1083
	 	 	 TM	2009/1099
	 	 	 TM	2009/1106
	 	 	 TM	2009/1107
	 	 	 TM	2009/1108
	 	 	 TM	2009/1109
	 	 	 TM	2009/1110
	 	 	 TM	2009/1111
	 	 	 TM	2009/1131
	 	 	 TM	2009/1138
	 	 	 TM	2009/1139
	 	 	 TM	2009/1256
	 	 	 TM	2009/1257
	 	 	 TM	2009/1273
 
 кл. 44	 TM	2003/0324
	 	 	 TM	2007/1184
	 	 	 TM	2009/0452
	 	 	 TM	2009/0752
	 	 	 TM	2009/0874

 кл. 45	 TM	2007/1184
	 	 	 TM	2009/0786
	 	 	 TM	2009/0941
	 	 	 TM	2009/0960
	 	 	 TM	2009/0982
	 	 	 TM	2009/1020
	 	 	 TM	2009/1060
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Pregledi

PREGLED PO NOSITELI NA PRIJAVI NA TRGOVSKI MARKI

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

(731) Abbott Medical Optics 
Inc. 
	 	 (210)	 MK/T/	2009/1292

 Agan Chemical Manufacturers Ltd. 
	 	 	 MK/T/	2009/1025

 AIPHONE KABUSHIKI KAISHA 
 (also trading as Aiphone Co., Ltd.) 
	 	 	 MK/T/	2009/1271
	 	 	 MK/T/	2009/1272

 Airtac Enterprise Co.,   
 Ltd. 
	 	 	 MK/T/	2009/977

 Alokozay FZE 
 (a Free Zone Company incorporated under  
 the laws of U.A.E.) 
	 	 	 MK/T/	2009/810

 Amylin Pharmaceuticals,   
 Inc 
	 	 	 MK/T/	2009/1053

 BASF SE 
	 	 	 MK/T/	2009/575

 BELUPO - Lijekovi i kozmetika 
 d.d. 
	 	 	 MK/T/	2009/1142
	 	 	 MK/T/	2009/1143

 BOSNALIJEK, farmaceutska i hemijska  
 industrija, d.d.  
	 	 	 MK/T/	2009/1096

 CASTROL LIMITED 
	 	 	 MK/T/	2009/1006

 CATERPILLAR INC. 
	 	 	 MK/T/	2002/227
	 	 	 MK/T/	2007/936

 Chapman Entertainment   
 Limited 
	 	 	 MK/T/	2007/1007

 Concept Foundation   
 Limited  
	 	 	 MK/T/	2009/856

(731) E. I. du Pont de Nemours and  
 Company 
	 	 (210)	 MK/T/	2009/898
 
 Eli Lilly and Company 
	 	 	 MK/T/	2009/1061

 Gallaher Limited  
	 	 	 MK/T/	2009/288
	 	 	 MK/T/	2009/913

 Gambro Lundia AB 
	 	 	 MK/T/	2009/909

 GENERAL MOTORS LLC, 
 a limited liability company organized and  

 existing under the laws of the State of  
 Delaware, 
	 	 	 MK/T/	2009/1067
	 	 	 MK/T/	2009/1077
	 	 	 MK/T/	2009/1239

 GOODWILL TRADEMARKS PTE.  
 LTD. 
	 	 	 MK/T/	2009/1091

 Google Inc. 
	 	 	 MK/T/	2009/1132

 GR. SARANTIS ANONYMI VIOMICHANIKI & 
 EMPORIKI ETAIRIA KALLYNTIKON  
 ENDIMATION OIKIAKON & 
 PHARMAKEFTIKON  
	 	 	 MK/T/	2009/792
	 	 	 MK/T/	2009/793

 Haifa Chemicals Ltd.	
	 	 	 MK/T/	2009/873

 Hankook Tire Co., Ltd. 
	 	 	 MK/T/	2009/951
	 	 	 MK/T/	2009/952

 Hayward Industries, Inc. 
	 	 	 MK/T/	2009/1054

 Imperial Tobacco Limited 
	 	 	 MK/T/	2009/636

 Intervet International B.V. 
	 	 	 MK/T/	2010/10

 JohnsonDiversey, Inc. 
	 	 	 MK/T/	2009/991
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(731) KOITO MANUFACTURING CO., LTD. 
 A corporation, organized and existing under  
 the laws of Japan, 
 Manufacturers and    
 Merchants 
	 	 (210)	 MK/T/	2009/1252

 KOSS CORPORATION, 
 а Delaware corporation 
	 	 	 MK/T/	2009/980
	 	 	 MK/T/	2009/981

 KSIN Luxembourg II,   
 S.a.r.l. 
	 	 	 MK/T/	2009/1094

 Lipomed AG    
 Fabrikmattenweg  
	 	 	 MK/T/	2009/1051

 PepsiCo, Inc. 
	 	 	 MK/T/	2009/1095
	 	 	 MK/T/	2009/1112

 Pfizer Inc. 
	 	 	 MK/T/	2009/1018

 S.C. Johnson & Son, Inc. 
	 	 	 MK/T/	2009/871

 SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET  
 A.S 
	 	 	 MK/T/	2009/1076

 SHIMANO INC. 
 A corporation, organized and existing under  
 the laws of Japan, 
 Manufacturers and    
 Merchants 
	 	 	 MK/T/	2009/1258

 SIM Licensing Ltd 
	 	 	 MK/T/	2009/1285

 Sinclair Pharmaceuticals   
 Limited 
	 	 	 MK/T/	2009/999
	 	 	 MK/T/	2009/1000
	 	 	 MK/T/	2009/1001

 Tata Motors Limited An Indian Company  
 Manufacturers &    
 Merchants 
	 	 	 MK/T/	2009/1017

 The Procter & Gamble Company, 
 a company organized and existing under the  
 laws of the State of Ohio 
	 	 	 MK/T/	2003/324

(731) Tikkurila Oy 
	 	 (210)	 MK/T/	2009/1024

 Toomaxx Handels Ges.   
	 m.b.H	
	 	 	 MK/T/	2009/877
	 	 	 MK/T/	2009/878

 UNIMED Pharma, s.r.o., 
	 	 	 MK/T/	2009/1092
	 	 	 MK/T/	2009/1093

 Vienna Insurance Group 
	 	 	 MK/T/	2009/884

 VIVARTIA S.A INDUSTRIAL & 
 COMMERCIAL COMPANY OF FOOD  
 PRODUCTS & 
 CATERING SERVICES 
	 	 	 MK/T/	2002/726

 Vodafone Group Plc  
	 	 	 MK/T/	2009/1020

 АДВОКАТ АНИТА БЕГОВА  
 Скопје 
	 	 	 MK/T/	2009/960

 Адвокатско друштво   
 ТРПЕНОСКИ 
	 	 	 MK/T/	2009/1060

 АКАДЕМИЈА АВАНГАРД ДООЕЛ експорт  
 импорт Скопје 
	 	 	 MK/T/	2009/874

 Акционерско друштво за производство и  
 промет на алкохолни 
 и безалкохолни    
 пијалаци    
 ГРОЗД 
	 	 	 MK/T/	2009/868

 Акционерско друштво за производство и  
 промет на вино 
 ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ  
 експорт импорт  АД   
 Скопје 
	 	 	 MK/T/	2009/833

 АНГОР ДООЕЛ 
	 	 	 MK/T/	2009/961
	 	 	 MK/T/	2009/962
	 	 	 MK/T/	2009/963

Pregledi
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(731) АРЕНКО Д.О.О извоз-увоз, 
 Друштво за производство на  
 препарати за нега на кожата  
 и трговија  
	 	 (210)	 MK/T/	2009/679

 АРТУРС ДООЕЛ увоз - извоз  
 Скопје 
	 	 	 MK/T/	2009/1078

 АСАНИ РИЗАХ 
	 	 	 MK/T/	2009/822

 АТАНАСОВ Миле 
	 	 	 MK/T/	2007/915

 Барлакоски Божидар 
	 	 	 MK/T/	2009/1247

 Блажевска Елеонора  and 
 Цветковски Боби 
	 	 	 MK/T/	2009/783

 Васко Кичевски 
	 	 	 MK/T/	2009/452

 ВЕРТИКАЛ ОРГ ДОО   
 Скопје 
	 	 	 MK/T/	2009/941

 Винарска Визба,, Имако Вино’’  
 Дооел 
	 	 	 MK/T/	2009/1225
	 	 	 MK/T/	2009/1226

 ВОДЕНИЦА ОНЕ Т.П. 
	 	 	 MK/T/	2009/1082
	 	 	 MK/T/	2009/1083

 ГАЛАФАРМ дооел    
 Скопје 
	 	 	 MK/T/	2009/1127
	 	 	 MK/T/	2009/1128
	 	 	 MK/T/	2009/1129
	 	 	 MK/T/	2009/1130

 ДТПЗ Савана ДОО 
	 	 	 MK/T/	2009/1139
	 	 	 MK/T/	2009/1140

 Д.Т.У. МТ ПРОМЕТ-1   
 ДООЕЛ  
	 	 	 MK/T/	2009/782
	 	 	 MK/T/	2009/780

 ДЕНАРИУС  Д.О.О.Е.Л   
 ОХРИД 
	 	 	 MK/T/	2009/1005

(731) Домника Пројеска and 
 Никола Пројески 
	 	 (210)	 MK/T/	2007/1184

 ДПТУ „Рептил” ДООЕЛ 
	 	 	 MK/T/	2009/800

 ДПТУ БИРОСЕФ ДООЛ 
	 	 	 MK/T/	2009/629

 ДПТУ ДДБ-КОМПАНИ ДООЕЛ Скопје; 
 ДПТУ Диси ФЕШН ДООЕЛ Скопје and 
 ДПТУ Бисд КОМПАНИ ДООЕЛ  
	 Скопје	
	 	 	 MK/T/	2009/976

 ДПТУ РАЦ КОМЕРЦ  
	 	 	 MK/T/	2009/1073

 ДПТУ СТАДИОН-МАК ДОО  
 Струмица 
	 	 	 MK/T/	2009/754

 ДПТУ увоз-извоз Бренд Дизајн ДООЕЛ  
 Скопје 
	 	 	 MK/T/	2009/1002

 ДПУС Скајвингс интернационал Мк ДОО  
 Скопје 
	 	 	 MK/T/	2009/876

 Друштво за графичка дејност, трговија и  
 услуги 
 ПОЛИЕСТЕРДЕЈ ДООЕЛ експорт-импорт  
 Скопје 
	 	 	 MK/T/	2009/1101

 Друштво за издаваштво, трговија и услуги 
 ТРИ ОКО ТРИ ДООЕЛ   
 Скопје 
	 	 	 MK/T/	2009/950

 Друштво за комуникациски услуги 
 ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ   
 Скопје 
	 	 	 MK/T/	2009/953
	 	 	 MK/T/	2009/954
	 	 	 MK/T/	2009/955
	 	 	 MK/T/	2009/956
	 	 	 MK/T/	2009/1035
	 	 	 MK/T/	2009/1036
	 	 	 MK/T/	2009/1037
	 	 	 MK/T/	2009/1038

 Друштво за консалтинг и понуда за  
 софтвер 
 РЕ-АКТИВ ДОО Скопје 
	 	 	 MK/T/	2009/484
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(731) Друштво за консалтинг, трговија и услуги 
 НЕР КОНСАЛТИНГ ДОО   
 Скопје 
	 	 (210)	 MK/T/	2009/938

 Друштво за маркетинг 
 ЊУ МОМЕНТ ЊУ ИДЕАС КОМПАНИ ДОО  
 Скопје 
	 	 	 MK/T/	2009/1253
	 	 	 MK/T/	2009/1254

 Друштво за маркетинг, продукција и  
 услуги ПРОДУКЦИЈА СЦЕНА ДООЕЛ  
 Скопје 
	 	 	 MK/T/	2009/1074

 Друштво за менаџмент и  
 услуги ТАРБСМАК   
 ДООЕЛ  
	 	 	 MK/T/	2009/1141

 Друштво за продукција, трговија и услуги 
 ПЛУС ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ  
 Скопје 
	 	 	 MK/T/	2009/1080
	 	 	 MK/T/	2009/1081

 Друштво за проектирање инженеринг и  
 трговија 
 ФОРМА ДООЕЛ увоз-извоз  
 Куманово 
	 	 	 MK/T/	2009/1059

 Друштво за проектирање, производство и  
 монтажа на 
 челични конструкции и опрема, увоз-извоз 
 ФАКОМ - Скопје и скратен назив 
 на подносителот: ФАКОМ АД -  
 Скопје 
	 	 	 MK/T/	2009/1102
	 	 	 MK/T/	2009/1103

 Друштво за производство и трговија и  
 услуги 
 ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ   
 ДООЕЛ 
	 	 	 MK/T/	2006/741
	 	 	 MK/T/	2006/742

 Друштво за производство на индустриска  
 електроника 
 СИЕТО Звонко и    
 др.ДОО    
 Скопје 
	 	 	 MK/T/	2009/1250

(731) Друштво за производство, меѓународен  
 транспорт, 
 шпедиција, трговија и услуги 
 МАСКО-КОМЕРЦ ДООЕЛ  
 с.Драчево 
	 	 (210)	 MK/T/	2009/891

 Друштво за производство, промет и  
 услуги 
 ПИРОТЕХНИКА МИРНОВЕЦ  
 ДООЕЛ 
	 	 	 MK/T/	2008/1007

 Друштво за производство, промет, услуги, 
 угостителство и туризам МИКЕЛЕ ДООЕЛ  
 Скопје 
	 	 	 MK/T/	2009/982

 Друштво за производство, трговија и  
 меѓународен 
 транспорт и шпедиција АГРОИНВЕСТ  
 увоз-извоз ДОО    
 Прилеп 
	 	 	 MK/T/	2009/901
	 	 	 MK/T/	2009/902

 Друштво за производство, трговија и  
 услуги 
 АГРОФРУТ ПОЛОГ ДООЕЛ увоз-извоз  
 Гостивар 
	 	 	 MK/T/	2009/932

 Друштво за производство, трговија и  
 услуги 
 ГАЛА ФУДС ДООЕЛ експорт-импорт  
 Скопје 
	 	 	 MK/T/	2009/948

 Друштво за производство, трговија и  
 услуги 
 ГУДАЛАТ ДОО Гостивар 
	 	 	 MK/T/	2009/921
	 	 	 MK/T/	2009/922
	 	 	 MK/T/	2009/923
	 	 	 MK/T/	2009/924
	 	 	 MK/T/	2009/925
	 	 	 MK/T/	2009/926
	 	 	 MK/T/	2009/927
	 	 	 MK/T/	2009/928
	 	 	 MK/T/	2009/929
	 	 	 MK/T/	2009/930
	 	 	 MK/T/	2009/931

 Друштво за производство, трговија  
 и услуги 
 ЕАМ КОНФЕКЦИЈА   
 ДОО Штип, 
	 	 	 MK/T/	2009/1185
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(731) Друштво за производство, трговија и  
 услуги 
 ЕКОЛЕНД увоз-извоз ДООЕЛ  
 Скопје 
	 	 (210)	 MK/T/	2009/826

 Друштво за производство, трговија  
 и услуги 
 КАНААН ДОО увоз извоз  
 Скопје 
	 	 	 MK/T/	2009/699
	 	 	 MK/T/	2009/700
	 	 	 MK/T/	2009/701
	 	 	 MK/T/	2009/702
	 	 	 MK/T/	2009/703

 Друштво за производство, трговија и  
 услуги 
 ФУД-ГРУП експорт-импорт ДОО  
 Скопје 
	 	 	 MK/T/	2009/615
	 	 	 MK/T/	2009/1064
	 	 	 MK/T/	2009/1065

 Друштво за производство, трговија и  
 услуги 
 ХАЛИЛ ДООЕЛ Скопје 
	 	 	 MK/T/	2009/1021

 Друштво за транспорт и логистика 
 ГЕБРУДЕР ВАЈС ДООЕЛ Илинден  
 Скопје 
	 	 	 MK/T/	2009/992

 Друштво за трговија ВОЧ ПОИНТ ДОО  
 Скопје, 
	 	 	 MK/T/	2009/1063

 Друштво за трговија и улуги БЕСТ АГЕНТ  
 ДООЕЛ 
	 	 	 MK/T/	2009/886

 Друштво за трговија и уметност  
 ПАВИА ДОО увоз извоз   
 Скопје 
	 	 	 MK/T/	2009/1070
	 	 	 MK/T/	2009/1071

 Друштво за трговија и услуги БИАНЦО  
 БЕЛЛО ДОО Скопје 
	 	 	 MK/T/	2009/1009

 Друштво за трговија и услуги ЛКМ ДОО  
 Скопје 
	 	 	 MK/T/	2009/829

 Друштво за трговија и услуги МАСТЕР  
 ИНТЕР ДООЕЛ Скопје 
	 	 	 MK/T/	2009/841

(731) Друштво за трговија   
 и услуги РАВАГО ДООЕЛ  
 Скопје 
	 	 (210)	 MK/T/	2009/599

 Друштво за трговија и услуги  
 РИФЕНШТАЛ ДОО   
 Скопје, 
	 	 	 MK/T/	2009/970

 Друштво за трговија и услуги 
 СМАЈЛ КАФЕ ДООЕЛ увоз-извоз  
 Скопје 
	 	 	 MK/T/	2009/1138

 Друштво за трговија и услуги  
 ТОБАКО ДОО    
 Скопје 
	 	 	 MK/T/	2007/992

 Друштво за трговија и услуги Тотал ТВ  
 ДОО, 
	 	 	 MK/T/	2009/1100

 Друштво за трговија и услуги 
 УНИ ПАРТС ДС ДООЕЛ увоз извоз  
 Скопје 
	 	 	 MK/T/	2009/705

 Друштво за трговија, застапништво и  
 концигнација 
 НИМЕТ ДООЕЛ експорт - импорт  
 Скопје 
	 	 	 MK/T/	2009/825

 Друштво за трговија, производство и  
 услуги 
 ХЕДИС ДООЕЛ Скопје 
	 	 	 MK/T/	2009/428

 Друштво за трговија, производство,  
 услуги, 
 шпедиција увоз-извоз ПЕКАБЕСКО  
 а.д. 
	 	 	 MK/T/	2009/1075

 Друштво за трговија, угостителство и  
 услуги 
 Викторија Л и В увоз-извоз ДООЕЛ  
 Кичево 
	 	 	 MK/T/	2009/1004

 Друштво за трговија,услуги и  
 производство 
 ВАК СТРУЖАНКА ДООЕЛ увоз извоз 1000  
 Скопје 
	 	 	 MK/T/	2009/957
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Pregledi

(731) Друштво за туризам, промет, и услуги 
 УНИВЕРЗУ ТРАВЕЛ ДООЕЛ Скопје and 
 Друштво за туризам, промет и услуги 
 УНИВЕРЗУМ ТРАВЕЛ ДООЕЛ  
 Скопје 
	 	 (210)	 MK/T/	2009/854

 Друштво за туризам, трговија и услуги 
 РАДИКА РЕЗОРТ ДООЕЛ увоз- 
 извоз 
	 	 	 MK/T/	2009/880

 Друштво за угостителство, хотелиерство, 
 трговија и услуги ’’СОФКА ПАРК’’ ДООЕЛ  
 увоз-извоз Скопје 
	 	 	 MK/T/	2009/1057

 Друштво за услуги информации 
 АМСМ УСЛУГИ- СЛУЖБА ЗА ПОМОШ 
 И ИНФОРМАЦИИ ДОО   
 -Скопје 
	 	 	 MK/T/	2009/1023

 Друштво ЛИТИУМ РЕКОРДС за трговија на  
 големо и мало 
 ДОО Павловски и други увоз-извоз  
 Скопје 
	 	 	 MK/T/	2009/912

 ДТУ НЕКСТ-ЕМ  ДООЕЛ 
	 	 	 MK/T/	2009/836

 Е! Еntertainment Television,  
 Inc.  
	 	 	 MK/T/	2007/542

 ЕЛАСТИК спол.с.р.о. 
	 	 	 MK/T/	2009/381

 ЕУРОНЕТКОМ ДООЕЛ 
	 	 	 MK/T/	2009/733

 ЗДРУЖЕНИЕ НА ВОЗАЧИТЕ НА ГРАД  
 СКОПЈЕ 
	 	 	 MK/T/	2009/1030

 Илиев Драган  
	 	 	 MK/T/	2009/979

 ИТАЛИ-МАК ДООЕЛ   
 Скопје 
	 	 	 MK/T/	2009/940

 Корстјенс Интернатионал БВ 
 (Corstjens International   
 BV) 
	 	 	 MK/T/	2009/1274

(731) КОСМОФОН Услуги на   
 мобилна телефонија   
 АД Скопје 
	 	 (210)	 MK/T/	2009/769

 Л.Ј.М. дооел, 
	 	 	 MK/T/	2009/1131

 Маy Cheong Toy Products Factory Limited  
 (Hong Kong Company) 
	 	 	 MK/T/	2009/1090

 МАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД  
 Скопје 
	 	 	 MK/T/	2009/1099
	 	 	 MK/T/	2009/1106
	 	 	 MK/T/	2009/1107
	 	 	 MK/T/	2009/1108
	 	 	 MK/T/	2009/1109
	 	 	 MK/T/	2009/1110
	 	 	 MK/T/	2009/1111

 Македонски Телеком АД -  
 Скопје 
	 	 	 MK/T/	2009/709

 Макпрогрес ДОО 
	 	 	 MK/T/	2009/906
	 	 	 MK/T/	2009/1003
	 	 	 MK/T/	2009/1066
	 	 	 MK/T/	2009/1251

 МЕДИА ХАУС ДОО 
	 	 	 MK/T/	2009/997

 Мирјана Марковска  
	 	 	 MK/T/	2009/310

 Најдовски Зоран  
	 	 	 MK/T/	2009/983
	 	 	 MK/T/	2009/984

 НЕМО ЛБ 
	 	 	 MK/T/	2009/633

 Никола Лазовски 
	 	 	 MK/T/	2009/879

 Оптика Центар ДООЕЛ 
	 	 	 MK/T/	2009/1069

 Охридија	ДОО	-	Хотел	„Сончева		
	 Порта”’	
	 	 	 MK/T/	2009/1273
	 	 	 MK/T/	2009/1256
	 	 	 MK/T/	2009/1257

 Пап Мирослав 
	 	 	 MK/T/	2009/1098
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(731) ПЗУ ПОПОСКИ 
	 	 (210)	 MK/T/	2009/752

 Приватна Здравствена Установа Аптека  
 ПАНОВСКИ - Скопје  
	 	 	 MK/T/	2009/855

 ПРОДАКШН РЕПАБЛИК ДОО  
 Скопје 
	 	 	 MK/T/	2009/373

 Регионално здруженије на ОДГЛЕДУВАЧИ  
 НА ОВЦИ И 
 ПРЕРАБОТУВАЧИ НА ОВЧО МЛЕКО од 
 Западна Македонија   
 Гостивар 
	 	 	 MK/T/	2009/813

 РЕМАКС НЕДВИЖНОСТИ  
 ДОО  
	 	 	 MK/T/	2009/1013
	 	 	 MK/T/	2009/1014

 Руен Интернешнал Технолоџис експорт -  
 импорт ДООЕЛ 
	 	 	 MK/T/	2007/1143

 С енд Б Трејд Скопје 
	 	 	 MK/T/	2009/572

 СЗД Електролукс-Палензовски Димче  
 Битола 
	 	 	 MK/T/	2009/1196

 СКОВИН АД СКОПЈЕ 
	 	 	 MK/T/	2009/808

 СКОПСКИ ПАЗАР акционерско друштво во 
 приватна сопственост увоз-извоз  
 Скопје 
	 	 	 MK/T/	2007/860

 Соколовиќ П. Зоран and 
 Ташо Ташулов 
	 	 	 MK/T/	2008/1732

 Стопанска Банка АД-  
 Скопје 
	 	 	 MK/T/	2009/995
	 	 	 MK/T/	2009/996

 Т.Д Геопорм-Мирослав ДООЕЛ  
 Скопје  
	 	 	 MK/T/	2009/1062

 ТДПТУ КОНТИ ХИДРОПЛАСТ  
 ДООЕЛ 
	 	 	 MK/T/	2009/579

(731) ТП МОНА ЛИЗА  
	 	 (210)	 MK/T/	2009/815

 Трговско Друштво АМСМ УСЛУГИ - 
 СТАНИЦА ЗА 
 ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ДОО -  
 Скопје 
	 	 	 MK/T/	2009/1022

 Трговско друштво за производство,  
 промет и  услуги БЕЛА ДООЕЛ увоз-извоз  
 Скопје 
	 	 	 MK/T/	2009/786

 Трговско радиодифузно друштво 
 А1 ТЕЛЕВИЗИЈА    
 ДООЕЛ    
 Скопје 
	 	 	 MK/T/	2009/911

 ФАРМА Т+Т ДОО 
	 	 	 MK/T/	2009/725

 Фармацевтска хемиска козметичка  
 индустрија 
 ’’АЛКАЛОИД’’ А. Д. - Скопје,  
 Ц.О. 
	 	 	 MK/T/	2009/1039
	 	 	 MK/T/	2009/773
	 	 	 MK/T/	2009/774
	 	 	 MK/T/	2009/775
	 	 	 MK/T/	2009/776
	 	 	 MK/T/	2009/1040
	 	 	 MK/T/	2009/1041
	 	 	 MK/T/	2009/1042
	 	 	 MK/T/	2009/772
	 	 	 MK/T/	2009/853
	 	 	 MK/T/	2009/718
	 	 	 MK/T/	2009/719
	 	 	 MK/T/	2009/1234

 ФОРНЕТ ДОО Скопје 
	 	 	 MK/T/	2009/818

 ЏСП АКТУЕЛ ДООЕЛ  
	 	 	 MK/T/	2009/1137

 Штедилница ФУЛМ   
 доо, Скопје  
	 	 	 MK/T/	2009/965

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

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

(151) Data na registrirawe

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

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

(210) Broj na prijavata    

(220) Data na podnesuvawe

(230) Data na izlo`beno ili saemsko prvenstvo  

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

(450) Data na objavuvawe

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

 (Ni~anska) i spisok na proizvodite i uslugite

(540)  Izgled na trgovskata marka, transkripcija i prevod

(551)  Oznaka za prijava na kolektivena trgovska marka

(560)  Oznaka za trodimenzionalena trgovska marka

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

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

(600) Podatoci za prijavata podnesena do SZP na SFRJ

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

(732) Nositel na pravoto

(740) Zastapnik

(770) Ime i adresa na prethodniot nositel

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

____________________

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

TRGOVSKI MARKItrGOVski  MaRKI
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17045

(111) 17094 (151) 17/05/2010
(210) TM  2002/445 (220) 12/06/2002
  (181) 12/06/2012
  (450) 30/06/2010
(732) Друштво  за производство,  трговија и услуги    

СУВАФИКС ДООЕЛ експорт-импорт 
 с. Порој-Џепчиште, MK
(540) 

СУВАФИКС

(510, 511)
(551)	 индивидуална

кл.	19 		неметални	градежни	материјали	

(111) 17095 (151) 18/05/2010
(210) TM  2003/610 (220) 19/08/2003
  (181) 19/08/2013
  (450) 30/06/2010
(732) Reckitt & Colman (Overseas) Limited 
 Dansom Lane , Hull , HU8 7DS ,, UK
(740)	 ЈОАНИДИС	ЈОВАН,	АДВОКАТ		ул.”Орце	Николов”	

155б,	1000,	Скопје
(540) 

СТРЕПСИЛС

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	5		фармацевтски	производи	

(111) 17046 (151) 20/04/2010
(210) TM  2005/34 (220) 19/01/2005
  (181) 19/01/2015
  (450) 30/06/2010
(732) Unilever N.V.
 Weena 455, 3013 Al Rotterdam, NL
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(540) 

WHITE ACTIVATOR

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	3		средства	за	нега	на	забите;	паста	за	заби;	
немедицински	 течности	 за	 миење	 (освежување)	
на	 устата;	 немедицински	 тоалетни	 препарати;	
козметички	комплети	за	забите	
кл.	 21  четки	 за	 заби,	 прибори	 и	 предмети	 за	
чистење	 и	 нега	 на	 забите,	 јазикот	 и	 непцата;	
чепкалки	 за	 заби,	 држачи	 за	 четки	 за	 заби	 и	
чепкалки	за	заби		што	не	се	од	благородни	метали,	
забен	конец,	тоалетни	прибори	

(111) 17050 (151) 28/04/2010
(210) TM  2005/204 (220) 04/04/2005
  (181) 04/04/2015
  (450) 30/06/2010
(732) АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ДЕВНА - ЦИМЕНТ” 

АД
 гр. Девна 9160, Промишлена зона, BG
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540) 

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 1 	 ѕидови	 (средства	 против	 влага	 на	
ѕидовите)	 со	 исклучок	 на	 бои;	 бетон	 (производи	
за	 конзервирање	 на	 бетонот),	 со	 исклучок	 на	
бои	 и	 масла;	 конзервирање	 камен	 за	 градба	
(производи	 	 	 за	 	 конзервирање	 на	 каменот	 за	
градба),	 со	 исклучок	 на	бои	и	масла;	 препарати	
за	 конзервирање	керамички	плочки,	 со	исклучок	
на	 бои	 и	 масла;	 конзервирање	 тули	 (производи	
за	конзервирање	на	тулите)	со	исклучок	на	бои	и	
малса;	лепила	за	плочки	за	обложување;	цемент	
(металургија);	цемент	(маслен/малтер)	
кл.	 2  вар	 за	 белење	 (раствор);	 глазури	 (бои	
и	 лакови);	 заштитни	 препарати	 за	 метали;	
фотокопирање	 (тонери/црнила),	 за	 апарати	 и	
уреди	за	фотокопирање;	печатарство	(печатарски	
бои);	 сини	 бои	 (материјали	 за	 боење	 или	 бои);	
јапонски	лак	
кл.	 19 	 малтер	 (градежни	 материјали);	 малтер	
(глед-маса);	неметални,	за	градежни	цели;	печена	
тула;	 малтер	 (глед-маса);	 мозаици	 за	 градба;	
премаз	 од	 цемент;	 огноотпорни	 премази	 за	
цемент;	сврзувачки	раствор	за	градба;	камења	за	
градба;	градежни	материјали,	неметални;	малтер,	
за	градежни	цели;	цемент	

(111) 17045 (151) 14/04/2010
(210) TM  2005/1042 (220) 28/12/2005
  (181) 28/12/2015
  (450) 30/06/2010
(732) Друштво за трговија и услуги МАСТЕР ИНТЕР 

ДООЕЛ
 бул. АВНОЈ бр.72, 1000 Скопје, MK

(540) 

ТИП ТОП

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	29		млеко	и	млечни	производи,	масла	и	масти	
за	јадење	
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17115

(111) 17115 (151) 20/05/2010
(210) TM  2006/222 (220) 23/02/2006
  (181) 23/02/2016
  (450) 30/06/2010
(732) HERBALIFE INTERNATIONAL, INC.
 1800 Century Park East Los Angeles, California 

90067, US
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540) 

SKIN ACTIVATOR

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл. 3  крема	за	лице;	крема	за	очи;	и	лосиони	за	
тело,	 тематски	 козметички	 производи	 за	 лице	 и	
тело;	лосиони,	кремови,	ѓелови,	етерични	масла,	
маски,	 препарати	 за	 чистење	 тонери,	 влажначи	
и	 чистачи	 за	 лице	 и	 тело;	 производи	 за	 нега	 на	
кожата	

(111) 17073 (151) 05/05/2010
(210) TM  2006/806 (220) 09/08/2006
  (181) 09/08/2016
  (450) 30/06/2010
(732) Meggle AG, 
 MegglestraB 6-12, 83512 Wasserburg, DE
(740)	 ПЕТОШЕВИЌ	 ДОО	 ДРУШТВО	 ЗА	

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

(540) 

(591)	 сина,	бела,	зелена,	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	замачкање	
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	

(111) 17062 (151) 30/04/2010
(210) TM  2006/880 (220) 31/08/2006
  (181) 31/08/2016
  (450) 30/06/2010
(732) Deutsche Telekom AG
 Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

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

MUSICLOAD

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 9 	 електрични,	 електронски,	 оптички,	 како	 и	
апарати	и	инструменти	за	мерење,	сигнализација,	
контрола	 или	 апарати	 и	 инструменти	 за	 обука	
(се	 додека	 се	 вклучени	 во	 класата	 09);	 апарати	
за	 снимање,	 пренос,	 обработка	 (процесуирање)	
и	 репродукција	 на	 звук,	 слика	 или	 податоци;	
машински	читани	носачи	на	податоци;	автомати	и	
механизми	за	автоматски	уреди	кои	се	задвижуваат	
со	 претходно	 уфрлување	 на	 парички;	 опрема	 и	
компјутери	за	обработка	на	податоци	
кл.	 16	 	 печатарски	 производи,	 особено	 оверени	
и/или	втиснати	картички	од	картон	или	пластика;	
опрема	 за	 настава	 и	 обука	 (освен	 апарати);	
канцелариски	прибор	(освен	мебел)	
кл. 35 	 услуги	 на	 огласување	 и	 управување	 со	
работење	
кл. 36	 	 финансиски	 работи;	 управување	 со	
недвижности	
кл. 38 	телекомуникации;	управување	и	изнајму–
вање	 опрема	 за	 телекомуникации,	 особено	 за	
радио	и	телевизија	
кл. 42 	компјутерско	програмирање;	услуги	на	база	
на	податоци,	особено	услуги	на	изнајмување	време	
на	пристап	до	базите	на	податоци	и	управување	со	
база	на	податоци	како	и	собирање	и	добавување	
податоци,	 вести	 и	 информации;	 услуги	 на	
изнајмување	 врзано	 за	 опрема	 за	 обработка	 на	
податоци	и	компјутери;	услуги	на	проектирање	и	
планирање	опрема	за	телекомуникации	

(111) 17113 (151) 20/05/2010
(210) TM  2007/364 (220) 30/04/2007
  (181) 30/04/2017
  (450) 30/06/2010
(732) Caterpillar Inc. (a corporation of Delaware)
 100 N.E. Adams Street Peoria, Illinois 61629, US
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ	 

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
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17115

(540) 

CAT

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	7		машини	и	машински	алатки;	мотори	и	мапини	
(освен	 возила	 за	 земјиште);	 компонененти	 за	
трансмисија	и	работа	на	машини	(освен	за	возила	
за	земјиште);	земјоделски	уреди	поинакви	од	оние	
за	рачна	работа;	машинерија	за	отстранување	на	
земја;	вентилирање	на	земја,	чување	на	материјал,	
конструкција,	 копање,	 израмнување,	 сечење	
шуми	и	делови	и	дополненија	за	истите;	мотори	
за	индустриски,	водени	и	други	апликации	и	нивни	
делови;	 машини	 за	 генератори	 и	 генераторски	
сетови	и	делови	за	нив;	масло,	 гас	и	филтри	за	
мотори	 и	 машини;	 генератори	 и	 генераторски	
сетови	за	снабдување	со	електрична	енергија	
кл.	 9  научни,	 наутички,	 оптички,	 истражувачки,	
тежински,	 мерни,	 сигнални,	 проверувачки,	
спасувачки	 и	 наставни	 апарати	 и	 инструменти;	
апарати	и	инструменти	за	одржување,	свртување,	
трансформирање,	акомулирање,	регулирање	или	
контролирање	на	електричната	енергија;	апарати	
за	 запишување,	 трансмисија	 или	 репродукција	
на	 звук	 или	 слики;	 носачи	 на	 магнетски	 записи,	
дискови	 за	 снимање;	 сметачки	 машини,	 опрема	
за	 процесуирање	 на	 податоци	 и	 компјутери;	
електрични	и	електронски	апарати	и	инструменти;	
апарати	за	снимање,	трансмисија	или	репродукција	
на	 звук	 или	 слики;	 носачи	 на	 магнетски	 записи;	
опрема	 за	 процесуирање	 на	 податоци;	 апарати	
и	инструменти	 за	мерење	и	 тестирање;	апарати	
за	 мониторирање	 и	 екрани;	 дијагностички	
апарати	 и	 инструменти;	 апарати	 и	 инструменти	
за	 тежина;	 индикатори,	 вентили	 и	 останато	 за	
притисок	 и	 температура;	 компјутерски	 хардвер	
и	 софтвер;	 контролни	 единици;	 операторски	
интерфази;	 сигурносна	 опрема;	 ГПС	 опрема;	
опрема	за	повторување	на	операции,	контрола	и	
мониторирање	 на	 движење	 на	 земјата,	 состојба	
на	земјата,	чување	на	материјалот,	конструкција,	
копање,	рамнење,	земјоделски	и	шумски	возила,	
опрема	 и	 машинерија,	 машини,	 опрема	 за	
генерирање	 на	 моќност	 и	 камиони	 за	 патишта	
кои	 не	 се	 автопатишта;	 батерии	 и	 полначи	 на	
батерии;	 кабли,	прекинувачи	и	свртници;	радија;	
телекомуникациска	 опрема;	 очила;	 очила	 за	
сонце;	игри	на	ЦД-ром;	делови	и	дополнувања	за	
се	погоре	наведено,	вклучено	во	класата	9	
кл.	 12  возила;	 апарати	 за	 движење	 по	 земја,	
воздух	или	вода;	возила	за	движење	на	земјата;	
вентилирање	 на	 земјата,	 конструкција,	 чување	
материјали,	 копање,	 рамнење,	 земјоделство	
и	 шумарство;	 камион	 со	 ножици;	 двигатели	
на	 палети;	 локомотиви;	 земјоделски	 трактори;	
машини	 за	 сувоземни	 возила;	 трансмисија	 на	
сувоземни	 возила;	 структурални	делови,	 делови	
за	поправање	и	замена	на	се	горе	наведено	
кл.	 35 	 рекламирање;	 деловно	 управување;	
деловна	администрација;	работа	на	канцеларии;	

деловно	 управување	и	 консултации;	 одредби	од	
деловни	информации;	операции	за	дистрибуција	
на	 производи	 и	 управувачки	 услуги;	 логистички	
консултативни	 услуги,	 вклучувајќи	 снабдување	
на	синџири	со	дизајн	и	управување;	маркетиншки	
услуги;	 компилација	 и	 систематизација	 на	
информации	 во	 компјутерски	 бази	 на	 податоци;	
управување	и	компилација	со	компјутерски	бази	на	
податоци;	услуги	за	малопродажба	и	изнајмување	
за	продавници;	он-лајн	услуги	за	малопродажба;	
услуги	 за	 малопродажба;	 обезбедување	
пребарувачки	 компјутерски	 бази	 на	 податоци,	
веб-страници	и	он-лајн	информативни	услуги	што	
се	однесуваат	на	купување,	наем,	финансирање,	
поправка	и	одржување	на	отстранување	на	земја,	
одржување,	чување	на	материјалот,	конструкција,	
копање,	рамнење,	земјоделски	и	шумски	возила,	
опрема	 и	 машинерија,	 машини	 и	 опрема	 за	
генерирање	на	снагата	
кл.	 36 	 осигурување;	 финансии;	 монетарни	
прашања;	прашања	за	недвижности;	финансиски	
услуги;	 финансиски	 услуги	 на	 управување;	
издавање	на	осигурувања	за	долг;	инвестициони	
услуги;	 осигурителни	 услуги;	 кредитни	 услуги;	
гаранциски	услуги	
кл.	 37 	 конструкција	 на	 згради;	 поправка;	
инсталациски	 услуги;	 услуга,	 одржување	 и	
поправка	на	земјоделски	и	шумски	возила,	опрема,	
машинерија,	 мотори	 и	 опрема	 за	 генерирање	
на	 енергијата	 и	 нивни	 контролни	 единици	 за	
поместување,	 одржување,	 копање	 и	 рамнење	
на	земја;	инсталација,	одржување	и	поправка	на	
машинерија;	 изнајмување	 земјоделски	 и	шумски	
возила,	 опрема,	 машинерија,	 мотори	 и	 опрема	
за	 генерирање	на	енергијата	 и	 нивни	 контролни	
единици	 за	 поместување,	 одржување,	 копање	
и	 рамнење	 на	 земјата;	 повторна	 изработка	 на	
машини,	 трансмисии,	 компоненти	 за	 енергија	
на	 возови,	 единици	 за	 генерирање	 на	 енергија,	
сувоземни	 возила,	 машини	 за	 поместување	 и	
одржување	 на	 земја,	 машинерија	 за	 чување				
материјал,	 земјоделска	 машинерија,	 опрема	
за	 рамнење	 	 	 и	 	 	 конструкција,	 електронски	
компоненти	на	горното	и	електронски	корисници	
кл. 42 	научнии	технолошки	услуги	и	истражување	
и	 дизајн	 во	 врска	 со	 тоа;	 индустриски	 анализи	
и	 услуги	 за	 истражување;	 дизајн	 и	 развој	 на	
компјутерски	 хардвер	 и	 софтвер;	 компјутерски	
услуги;	 инжењерство	 и	 технички	 консултации;	
компјутерско	 програмирање;	 обезбедување	
софтвер	 што	 не	 се	 симнува	 он-	 лајн;	 дизајн	
на	 компјутеризирани	 информациски	 системи;	
тестирање	и	инспекција	на	мотори	и	машинерија;	
тестирање,	 дијагноза,	 контрола,	 калибрација	
и	 мониторирање	 на	 земјоделски	 и	 шумски	
возила,	 опрема,	 машинерија,	 мотори	 и	 опрема	
за	 генерирање	 на	 енергијата,	 работни	 позиции,	
машински	 делови,	 камиони,	 делови	 за	 камиони	
и	работа	на	машини	преку	компјутерски	мрежи	и	
интернет	за	поместување	на	земјата,	одржување	
на	земјата,	чување	на	материјалот,	конструкција,	
копање,	 рамнење;	 одржување	 и	 анализи	 на	
податоци	 преку	 компјутерски	 мрежи	 и	 интернет;	
откривање	 грешки	 на	 компјутерски	 хардвер	 и	
софтвер	
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(210) TM  2007/365 (220) 30/04/2007
  (181) 30/04/2017
  (450) 30/06/2010
(732) Caterpillar Inc. (a corporation of Delaware)
100 N.E. Adams Street Peoria, Illinois 61629, US
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ	 

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

CATERPILLAR

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	7 	машини	и	машински	алатки;	мотори	и	мапини	
(освен	 возила	 за	 земјиште);	 компонененти	 за	
трансмисија	и	работа	на	машини	(освен	за	возила	
за	земјиште);	земјоделски	уреди	поинакви	од	оние	
за	рачна	работа;	машинерија	за	отстранување	на	
земја;	вентилирање	на	земја,	чување	на	материјал,	
конструкција,	 копање,	 израмнување,	 сечење	
шуми	и	делови	и	дополненија	 за	истите;	мотори	
за	индустриски,	водени	и	други	апликации	и	нивни	
делови;	 машини	 за	 генератори	 и	 генераторски	
сетови	и	делови	 за	нив;	масло,	 гас	и	филтри	 за	
мотори	 и	 машини;	 генератори	 и	 генераторски	
сетови	за	снабдување	со	електрична	енергија	
кл.	 9	 	 научни,	 наутички,	 оптички,	 истражувачки,	
тежински,	 мерни,	 сигнални,	 проверувачки,	
спасувачки	 и	 наставни	 апарати	 и	 инструменти;	
апарати	и	инструменти	за	одржување,	свртување,	
трансформирање,	акомулирање,	регулирање	или	
контролирање	на	електричната	енергија;	апарати	
за	 запишување,	 трансмисија	 или	 репродукција	
на	 звук	 или	 слики;	 носачи	 на	 магнетски	 записи,	
дискови	 за	 снимање;	 сметачки	 машини,	 опрема	
за	 процесуирање	 на	 податоци	 и	 компјутери;	
електрични	и	електронски	апарати	и	инструменти;	
апарати	за	снимање,	трансмисија	или	репродукција	
на	 звук	 или	 слики;	 носачи	 на	 магнетски	 записи;	
опрема	 за	 процесуирање	 на	 податоци;	 апарати	
и	 инструменти	 за	мерење	и	 тестирање;	 апарати	
за	 мониторирање	 и	 екрани;	 дијагностички	
апарати	 и	 инструменти;	 апарати	 и	 инструменти	
за	 тежина;	 индикатори,	 вентили	 и	 останато	 за	
притисок	 и	 температура;	 компјутерски	 хардвер	
и	 софтвер;	 контролни	 единици;	 операторски	
интерфази;	 сигурносна	 опрема;	 ГПС	 опрема;	
опрема	за	повторување	на	операции,	контрола	и	
мониторирање	 на	 движење	 на	 земјата,	 состојба	
на	земјата,	чување	на	материјалот,	конструкција,	
копање,	рамнење,	земјоделски	и	шумски	возила,	
опрема	 и	 машинерија,	 машини,	 опрема	 за	
генерирање	 на	 моќност	 и	 камиони	 за	 патишта	
кои	 не	 се	 автопатишта;	 батерии	 и	 полначи	 на	
батерии;	 кабли,	 прекинувачи	 и	 свртници;	 радија;	
телекомуникациска	 опрема;	 очила;	 очила	 за	
сонце;	игри	на	ЦД-ром;	делови	и	дополнувања	за	
се	погоре	наведено,	вклучено	во	класата	9	
кл. 12	 	 возила;	 апарати	 за	 движење	 по	 земја,	
воздух	или	вода;	возила	за	движење	на	земјата;	

вентилирање	 на	 земјата,	 конструкција,	 чување	
материјали,	 копање,	 рамнење,	 земјоделство	
и	 шумарство;	 камион	 со	 ножици;	 двигатели	
на	 палети;	 локомотиви;	 земјоделски	 трактори;	
машини	 за	 сувоземни	 возила;	 трансмисија	 на	
сувоземни	 возила;	 структурални	делови,	 делови	
за	поправање	и	замена	на	се	горе	наведено	
кл. 35  рекламирање;	 деловно	 управување;	
деловна	администрација;	работа	на	канцеларии;	
деловно	 управување	и	 консултации;	 одредби	од	
деловни	информации;	операции	за	дистрибуција	
на	 производи	 и	 управувачки	 услуги;	 логистички	
консултативни	 услуги,	 вклучувајќи	 снабдување	
на	синџири	со	дизајн	и	управување;	маркетиншки	
услуги;	 компилација	 и	 систематизација	 на	
информации	 во	 компјутерски	 бази	 на	 податоци;	
управување	и	компилација	со	компјутерски	бази	на	
податоци;	услуги	за	малопродажба	и	изнајмување	
за	продавници;	он-лајн	услуги	за	малопродажба;	
услуги	 за	 малопродажба;	 обезбедување	
пребарувачки	 компјутерски	 бази	 на	 податоци,	
веб-страници	и	он-лајн	информативни	услуги	што	
се	однесуваат	на	купување,	наем,	финансирање,	
поправка	и	одржување	на	отстранување	на	земја,	
одржување,	чување	на	материјалот,	конструкција,	
копање,	рамнење,	земјоделски	и	шумски	возила,	
опрема	 и	 машинерија,	 машини	 и	 опрема	 за	
генерирање	на	снагата	
кл. 36  осигурување;	 финансии;	 монетарни	
прашања;	прашања	за	недвижности;	финансиски	
услуги;	 финансиски	 услуги	 на	 управување;	
издавање	на	осигурувања	за	долг;	инвестициони	
услуги;	 осигурителни	 услуги;	 кредитни	 услуги;	
гаранциски	услуги	
кл. 37  конструкција	 на	 згради;	 поправка;	
инсталациски	 услуги;	 услуга,	 одржување	 и	
поправка	на	земјоделски	и	шумски	возила,	опрема,	
машинерија,	 мотори	 и	 опрема	 за	 генерирање	
на	 енергијата	 и	 нивни	 контролни	 единици	 за	
поместување,	 одржување,	 копање	 и	 рамнење	
на	земја;	инсталација,	одржување	и	поправка	на	
машинерија;	 изнајмување	 земјоделски	 и	шумски	
возила,	 опрема,	 машинерија,	 мотори	 и	 опрема	
за	 генерирање	на	 енергијата	 и	 нивни	 контролни	
единици	 за	 поместување,	 одржување,	 копање	
и	 рамнење	 на	 земјата;	 повторна	 изработка	 на	
машини,	 трансмисии,	 компоненти	 за	 енергија	
на	 возови,	 единици	 за	 генерирање	 на	 енергија,	
сувоземни	 возила,	 машини	 за	 поместување	 и	
одржување	 на	 земја,	 машинерија	 за	 чување				
материјал,	 земјоделска	 машинерија,	 опрема	
за	 рамнење	 	 	 и	 	 	 конструкција,	 електронски	
компоненти	на	горното	и	електронски	корисници	
кл. 42 	научнии	технолошки	услуги	и	истражување	
и	 дизајн	 во	 врска	 со	 тоа;	 индустриски	 анализи	
и	 услуги	 за	 истражување;	 дизајн	 и	 развој	 на	
компјутерски	 хардвер	 и	 софтвер;	 компјутерски	
услуги;	 инжeњерство	 и	 технички	 консултации;	
компјутерско	 програмирање;	 обезбедување	
софтвер	 што	 не	 се	 симнува	 он-	 лајн;	 дизајн	
на	 компјутеризирани	 информациски	 системи;	
тестирање	и	инспекција	на	мотори	и	машинерија;	
тестирање,	 дијагноза,	 контрола,	 калибрација	
и	 мониторирање	 на	 земјоделски	 и	 шумски	
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возила,	 опрема,	 машинерија,	 мотори	 и	 опрема	
за	 генерирање	 на	 енергијата,	 работни	 позиции,	
машински	 делови,	 камиони,	 делови	 за	 камиони	
и	работа	на	машини	преку	компјутерски	мрежи	и	
интернет	за	поместување	на	земјата,	одржување	
на	зњмјата,	чување	на	материјалот,	конструкција,	
копање,	 рамнење;	 одржување	 и	 анализи	 на	
податоци	 преку	 компјутерски	 мрежи	 и	 интернет;	
откривање	 грешки	 на	 компјутерски	 хардвер	 и	
софтвер	

(111) 17117 (151) 20/05/2010
(210) TM  2007/1064 (220) 05/11/2007
  (181) 05/11/2017
  (450) 30/06/2010
(732) ТД за промет и услуги „СТОБИ КЕЈ ДОО”  

Скопје
 ул. „Кеј 13-ти Ноември” б.б. Скопје, MK
(740)	 ПОПОВСКИ		ДРАГАН,	адвокат	ул.	„Маршал	Тито”	

бр.	10/1-1,	1000,	Скопје
(540) 

(591)	 бела,	златна	
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 35  огласување,	 водење	 на	 работење,	
управување	со	работи,	канцелариски	работи	
кл.	 36	 	 осигурување,	 финансиски	 работи,	
монетарни	работи,	работи	поврзани	за	недвижен	
имот	
кл. 42	 	 научни	 и	 индустриски	 истражувања,	
изработка	на	програми	за	компјутери	
кл.	43		подготвување	храна	и	пијалаци,	услуги	за	
привремено	сместување,	
кл.	 44	 	 медицински	 и	 хигиенска	 помош	 и	
разубавивање,	ветерини	и	земјоделски	услуги	
кл.	45  правни	услуги	

(111) 17119 (151) 20/05/2010
(210) TM  2007/1065 (220) 05/11/2007
  (181) 05/11/2017
  (450) 30/06/2010
(732) Домника Пројеска and Никола Пројески
 Ул. Томе Никле бр. 12 Крушево, MK and ул. 

Томе Никле бр.12 Крушево, MK
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ	 

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

(540) 

TOШЕ ПРОЕСКИ

(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,	абразиви	/средства	
за	брусење/,	алишта	(производи	за	закиснување	
алишта),	 алишта	 (синило	 за	 алишта);	 алишта	
(средства	за	парфимирање	на	алиштата),	амбра	/
парфимерија/,	амонијак	користен	како	средство	за	
миење,	анисово	дрво	(етерични	масла	од	анисово	
дрво),	аромати,	бадемов	сапун,	бадемово	масло,	
бадемово	масло	за	козметичка	употреба,	белење	
(сода	 за	 белење),	 белење	 (соли	 за	 белење),	
белила	/деколоранти	за	козметичка	употреба/,	бои	
(производи	за	отстранување	бои),	бои	 (средства	
за	отстранување	бои),	бои	за	тоалетна	употреба,	
брада	(антисептички	камења	за	бричење	брада),	
брада	 (бои	 за	 брада),	 брада	 (сапуни	 за	 брада),	
бричење	(паста	за	ремени	за	бричење),	бричење	
(производи	 за	 бричење,	 брусно	 платно,	 веѓи	
(козметички	 средства	 за	 веѓи),	 веѓи	 (моливи	 за	
веѓи),	вештачки	мустаќи,	бради,	 коса	 (лепила	за	
зацврстување	на	вештачки	мустаќ,	бради	и	коса),	
дезодоранси	 за	 лична	 употреба	 /парфимерија/,	
дезодорирачки	 сапуни,	 депилатори,	 детергенти,	
екстракти	 од	 цвеќе	 /парфимерија/,	 етерични	
екстракти	 /есенции/,	 етерични	 масти,	 забни	
протези,	 закиснување	 алишта,	 избелување,	
јасмин,	капење	(козметички	препарати	за	капење),	
капење	 (соли	 за	 капење)	 не	 се	 за	 медицинска	
употреба,	кожа	(козметички	производи	за	нега	на	
кожата),	 кожа	 (креми	 за	 кожни	 производи),	 кожа	
(креми	за	честење	на	кожата),	кожа	(производи	за	
заштита	 на	 кожата),	 козметика,	 козметички	 бои,	
козметички	креми,	козметички	лосиони	(шамичиња	
натопени	 во	 козметички	 лосиони),	 козметички	
прибор,	колонска	вода,	коса	(бои	за	коса),	креми	
за	 кожа,	 креми	 за	 козметичка	 употреба,	 лак	 за	
нокти,	 лосион	 за	 козметичка	 употреба,	 маски	
за	 убавина,	 масла	 за	 парфимерија,	 мириси	 /
парфеми/,	 мошус	 /парфимерија/,	 нега	 на	 уста,	
смекнувачи,	освежување	(сапуни	за	освежување),	
памук	за	козметичка	употреба,	перење	(средства	
за	перење),	парфимериски	производи,	средства	за	
полирање,	пудра	за	шминкање,	сапуни,	слабеење	
(козметички	 препарати	 за	 слабеење),	 сонце	
(препарати	 за	 заштита	 од	 сонце)	 /козметички	
препарати	 за	 заштита	 од	 црнење/,	 средства	 за	
нега	 на	 заби,	 стакла	 на	 автомобили	 (течности	
за	 перење	 на	 автомобилски	 стакла),	 тоалетна	
вода,	тоалетни	масла,	тоалетни	млека,	тоалетни	
производи,	чевли	(креми	за	чевли),	шампони	
кл. 4  индустриски	 масла	 и	 масти,	 мазива,	
соединенија	 за	 собирање	 прашина	 со	
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навлажнување	 и	 врзување,	 горива	 (вклучително	
и	 течните	 горива	 за	 мотори)	 и	 материи	 за	
осветлување,	свеќи	и	фитили	за	осветлување	
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.	7		машини	и	машински	алати,	мотори	и	погонски	
машини	 (освен	 за	 сувоземни	 возила),	 машински	
спојници	 и	 трансмисиски	 елементи	 (освен	 за	
сувоземни	 возила),	 земјоделски	 направи	 (не	 се	
рачни),	инкубатори	за	јајца	
кл.	 8  рачни	 алати	 направи,	 прибор	 за	 јадење,	
ладно	оружје,	жилети	
кл.	9	 	апарати	и	инструменти:	научни,	поморски,	
геодетски,	 фотографски,	 кинематографски,	
оптички,	 за	 вагање,	 за	 мерење,	 сигнализација,	
контрола	 (инспекција),	 спасување	 и	 настава;	
апарати	 и	 инструменти	 за	 спроведување,	
вклучување,	 трансформирање,	 акумулирање,	
регулирање	или	контролирање	на	електрицитетот;	
апарати	за	снимање,	пренос	и	репродукција	на	звук	
или	слика,	магнетски	носачи	на	податоци,	дискови	
за	 снимање,	 автоматски	 машини	 и	 механизми	
за	 апаратите	 што	 се	 активираат	 со	 монети	 или	
жетони,	 регистар	 каси,	 машини	 за	 сметање	 и	
опрема	 за	 обработка	 на	 податоци	 и	 компјутери,	
апарати	за	гаснење	пожар	
кл.	 10  медицински,	 хируршки,	 забарски	 и	
ветеринарни	 апарати	 и	 инструменти,	 вештачки	
екстремитети,	очи	и	заби,	ортопедски	производи,	
хируршки	материјали	и	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,	
екплозиви,	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,	 армоника	 (мала	
шестоаголна	 армоника	 за	 танго	 оркестри),	
армоники,	 басови	 /музички	 инструменти/,	 виоли,	
виолини,	 гајди,	 дипли	 /музички	 инструменти/,	
гитари,	 гонгови,	 гудала	 (жици	 за	 гудала),	
гудала	 (стапови	 за	 гудала),	 гудала	 (штипки	
за	 гудала	 за	 музички	 инструменти),	 дупчени	
музички	 инструменти,	 електична	 музика,	 жици	
(жичани	 инструменти)	 /музика/,	 жици	 за	 музички	
инструменти,	 ѕвечалки	 /музички	 инструменти/,	
кариљони	 /инструменти/,	 кастањети,	 кинесни	
шапки	 /инструменти/,	 клавир,	 клавир	 (жици	 за	
инструменти),	клавири	(клавиши	за	инструменти),	

клавиши	 за	 музички	 инструменти,	 кларинети,	
клучеви	 за	 затегнување	 на	 жиците	 на	 гудачки	
инструменти,	 кобилики	 за	 инструменти,	 кожа	
за	 тапани,	 контрабас,	 ксилофони,	 лири,	 мали	
армоники,	 мали	 оргули,	 мандолини,	 механички	
клавири,	музика	(вентили	за	музички	инструменти),	
музички	вилушки,	музички	инструменти,	музички	
кутии,	музички	ленти,	ногарки	за	тимпнаи,	нотни	
бележници,	 обои,	 окарини,	 оргули,	 палки	 за	
тапани,	педали	за	музички	инструменти,	писки	за	
труби,	ритам,	рогови,	свирки,	тамбуриња,	там-там,	
тапанарски	стаплиња,	тапани,	тимпани,	трепкалки,	
триангл,	тромбони,	труби,	усни	армоники,	флејти,	
футроли	 за	 музички	 инструметни,	 хармоники,	
харфи,	харфи	(жици	за	харфа),	хорови,	цимбала	/
чинели/,	цитри	
кл. 16  хартија,	 картон	 и	 производите	 од	 нив	
што	не	 се	 опфатени	 со	другите	 класи,	 печатени	
работи,	 книговезачки	 материјал,	 фотографии,	
канцелариски	материјал,	лепила	за	канцелариска	
и	 куќна	 употреба;	 материјали	 кои	 ги	 користат	
уметниците,	сликарски	четки,	машини	за	пишување	
и	канцелариски	прибор	(освен	мебел);	материјали	
за	 обука	 и	 настава	 (освен	 апарати);	 пластични	
материјлаи	 за	пакување	што	не	 се	опфатени	во	
другите	класи;	печатарски	букви,	клишиња	
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	
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. 19  неметални	 градежни	 материјали,	 цврсти	
неметални	цевки	за	 градба,	асфалт,	црна	смола	
и	 битумен,	 неметални	 преносни	 конструкции,	
споменици	што	не	се	од	метал	
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. 21  куќни	 или	 кујнски	 апарати	 и	 садови	 за	
домаќинството,	 чешли	 и	 сунгери,	 четки	 (освен	
сликарски	 четки),	 материјали	 за	 правење	 четки,	
производи	 кои	 се	 користат	 за	 честење,	 челична	
волна,	 сурово	 и	 полуобработено	 стакло	 (освен	
градежно	стакло),	стакларија,	порцелан,	фајанс	и	
грнчарија,	што	не	се	опфатени	со	другите	класи	
кл.	22		јажиња,	канапи,	мрежи	шатори,	настрешници	
од	 платно,	 надворешни	 навлаки	 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. 23  предено	и	конец	за	текстил	
кл.	24  текстил	и	текстилни	производи,	што	не	се	
опфатени	со	другите	класи,	покривки	за	кревети	
и	маси	
кл. 25  облека,	обувки	и	капи	
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кл.	 26  тантели,	 везови,	 панделки	 и	 гајтани,	
петлици,	 копци,	 закачки	 и	 окца,	 топуски	 и	 игли,	
вештачко	цвеќе	
кл.	 27 	 килими,	 рогузини,	 простирки	 и	 бришачи,	
линолеум	и	други	подни	прекривачи,	ѕидни	тапети	
(не	се	од	текстил)	
кл.	28	 	 игри	 и	 играчки,	 производи	 за	 гимнастика	
и	 спорт	 што	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	
украси	за	елка	
кл.	 29  месо,	 риба,	 живина	 и	 дивеч,	 месни	
преработки,	 конзервирано,	 смрзнато,	 сушено	 и	
варено	вошје	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	 на	 кафе;	 брашно	 и	 производи	 од	 жита,	
леб,	производи	од	тесто	и	слатки,	сладолед;	мед,	
меласа;	 квасец,	 прашок	 за	 печење,	 сол,	 сенф,	
оцет,	сосови	(како	мирудии),	мирудии;	мраз	
кл.	 31  земјоделски,	 градинарски	 и	 шумски	
производи	и	зрнести	производи	кои	не	се	опфатени	
со	другите	класи,	животни	(живи),	свежо	овошје	и	
зеленчук,	семиња,	билки	и	природно	цвеќе,	храна	
за	животни,	пивски	слад	
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,	 бадемов	 пијалак,	
безалкохолни	 овошни	 екстракти,	 вода	 /за	
пиење/,	води	за	на	маса,	газирани	води,	газирани	
пијалаци,	 ѓумбир,	 концентрати	 на	 екстракти	
за	 подготвување	 напивки,	 ликери,	 лимонада,	
лимонада	(сирупи	за	лимонада),	минерални	води	
(производи	 за	 подготвување	 минерални	 води),	
минерални	води	/пијалаци/,	мошт,	мошт	од	грозје,	
овошни	напивки	без	алкохол,	овошни	сокови,	пиво,	
пивска	мошт,	пијалаци	(концентрати	на	екстракти	
за	 подготвување	 пијалаци),	 пијалаци	 (состојки	
и	 сирупи	 за	 подготвување	 пијалаци),	 пијалаци	
на	 база	 на	 сурутки,	 салсапарија	 /безалкохолна	
напивка/,	селтз	вода,	слад,	сода-вода,	сокод	маки	
трупки,	сокови	од	растенија,	хмел,	шербет	
кл.	 33 	 алкохолни	 пијалаци	 (освен	 пиво),	
алкохол	 (овошен	 екстракт	 со	 алкохол),	 алкохол	
од	 нане,	 алкохолни	 екстракти,	 алкохолни	
есенции,	 алкохолни	 пијалаци	 (со	 исклучок	 на	
пиво),	 алкохолни	 пијалаци	 кои	 содржат	 овошје,	
аперитиви,	арак	/вид	ликер	од	роза,	вино,	виски,	
дестилирани	 пијалаци,	 дигестиви	 /алкохол	 и	
ликер/,	 јаболкова	 ракија,	 коктели,	 курасао,	 лике	
од	анис,	 ликер	од	анис	 /сладок/,	 ликери,	 ликери	
/горчливи/,	 медовина	 /пијалок	 од	 вода	 и	 мед/,	
пијалок	 од	 троп,	 ракија,	 ракија	 од	 круши,	 саке	 /
пиво	 од	 ориз/,	 смрекова	 ракија	 /клека/,	 црешова	
ракија	
кл.	 34  тутун,	 производи	 за	 пушачите,	 кибрит,	
бурмут,	запалки	за	пушачи,	 јантар	за	чибуче	или	
цигари,	 кибрит,	 кибрит	 /кутии	 за	 кибрит/	 не	 се	
од	 благородни	 метали,	 кремен	 -	 запалка,	 кутии	
за	 пури	 /не	 се	 од	 благородни	 метали/,	 лулиња,	
лулиња	 (стругали	 за	 чистење	 лулиња),	 мали	
цигари,	 пепелници	 за	 пушачи,	 пушачи	 (прибор	
за	 пушачи),	 садови	 за	 тутун,	 сечачи	 за	 цигари,	

снопчиња	 хартија	 за	 цигари,	 статив	 за	 луле,	
стругало	 за	 чистење	 лулиња,	 треба	 за	 пушење,	
тутун,	тутун	за	џвакање,	тутун	за	шмркање,	тутун	
-	 кеси,	 филтери	 за	 цигари,	 цигаралаци,	 цигари,	
цигари,	џебни	апарати	за	виткање	цигари,	чибуци	
за	цигари	
кл. 35  огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	со	работи;	канцелариски	работи	
кл. 36  осигурување;	 финансиски	 работи;	
монетарни	работи;	работи	поврзани	за	недвижен	
имот	
кл. 38  телекомуникации,	 електронска	 пошта,	
емитување	 телевизиски	 програми,	 изнајмување	
апарати	 за	 пренос	 на	 пораки,	 кабловска	
телевизија,	 комуникации	 по	 пат	 на	 сметачки	
терминали,	новинарски	агенции,	подвижна	радио	
телефонија,	 пораки	 (пренос	 на	 пораки),	 пренос	
на	 телефакс	 пораки,	 пренос	 на	 телеграми,	
радиофонски	 емисии,	 радиофонски	 врски,	
радиотехнички	служби,	сметач	(пренос	на	пораки	и	
слики	со	сметач),	телефонски	служби,	телефонски	
врски,	 телеграфски	 служби,	 телеграфски	 врски,	
телеграми,	 телекс	 служби,	 телевизиски	 емисии,	
упатства	за	телекомуникации	
кл.	39  транспортни	услуги;	пакување	и	складирање	
стока;	организирање	патувања	
кл.	40  обработка	на	материјали	
кл.	41  образовни	услуги;	подготвување	настава;	
забава	 спортски	 и	 културни	 активности,	
академии,	вариетеи,	видео	ленти	(изнајмување	и	
производство	 на	 видео	 ленти),	 детски	 градинки,	
дискотеки,	 допишување,	 забавни	 паркови,	
здравствени	клубови	/нега	на	физичкото	здравје/,	
зоолошки	 градини,	 игри	 за	 пари,	 изложби,	
изнајмување	 стадиони,	 кампови	 за	 летување,	
кампови	 за	 спортско	 усовршување,	 кино	 -	
студио,	 кино	 сали,	 клубови,	 книги,	 коцкариници,	
конференции,	 конгреси,	 модни	 агенции	 за	
уметници,	 натпревари,	 одгледувачки	 заводи,	
оркестри	 (услуги	 кои	 ги	 даваат	 оркестрите),	
патувачки	 библиотеки,	 педагошки	 опити,	
практично	 обучување,	 разонода,	 разонода	 по	
пат	 на	 радио,	 разонода	 по	 пат	 на	 телевизија,	
семинари,	симпозиуми,	слободно	време,	спортска	
опрема,	 јасли	 за	 деца,	 јавни	 бањи,	 клиники,	
клубови	 за	 средби,	 кремирање,	 лиценци	 за	
интелектуална	 сопственост,	 маникирски	 услуги,	
облека	 (изнајмување	 облека),	 одморалишта,	
оптички	 услуги,	 пансиони,	 придружба,	 турска	
бања,	фотографија,	фризерски	салони,	хороскопи,	
интернат	
кл.	42  научни	и	технолошки	услуги	и	истражувња	
и	 планирања	 што	 се	 однесуваат	 на	 истите;	
услуги	 за	 индустриски	 анализи	 и	 истражувања;	
проектирање	и	развој	на	компјутерски	хардвер	и	
софтвер	
кл.	43 	услуги	за	подготвување	храна	и	пијалаци;	
привремено	 сместување,	 барови,	 гостилници,	
хотелски	 услуги,	 кафеани,	 кампови,	 кантини,	
кафани	 -	 ресторани,	 летувалишта,	 пансиони,	
привремено	 сместување,	 ресторани	 за	 брзо	
и	 постојано	 послужување,	 ресторани	 за	
самопослужување,	 стари	 лица	 (установи	 за	
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сместување	стари	лица)/старски	домови/	
кл. 44  медицински	 услуги;	 ветеринарни	 услуги;	
хигиенска	нега	и	нега	на	убавината	на	луѓето	или	
животните;	услуги	од	областа	на	земјоделството,	
градинарството	и	шумарството,	клиники,	масажа,	
санаториуми,	 медицински	 услуги,	 негуватели	
на	 болни	 лица,	 породување,	 физиотерапија,	
хирургија,	 салони	 за	 убавина,	 банки	 за	 крв,	
диспанзери	
кл.	 45	 	 правни	 услуги;	 безбедносни	 услуги	 за	
заштита	 на	 имот	 и	 лица;	 лични	 и	 општествени	
услуги	што	ги	даваат	трети	лица	за	задоволување	
на	потребите	на	поединци	

(111) 17120 (151) 20/05/2010
(210) TM  2007/1066 (220) 05/11/2007
  (181) 05/11/2017
  (450) 30/06/2010
(732) Домника Пројеска and Никола Пројески
 Ул. Томе Никле бр. 12 Крушево, MK and ул. Томе 

Никле бр.12 Крушево, MK
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ	 

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

TOSE

(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,	абразиви	/
средства	 за	 брусење/,	 алишта	 (производи	 за	
закиснување	алишта),	алишта	(синило	за	алишта);	
алишта	(средства	за	парфимирање	на	алиштата),	
амбра	 /парфимерија/,	 амонијак	 користен	 како	
средство	 за	 миење,	 анисово	 дрво	 (етерични	
масла	од	анисово	дрво),	аромати,	бадемов	сапун,	
бадемово	масло,	бадемово	масло	за	козметичка	
употреба,	белење	(сода	за	белење),	белење	(соли	
за	 белење),	 белила	 /деколоранти	 за	 козметичка	
употреба/,	бои	(производи	за	отстранување	бои),	
бои	 (средства	 за	 отстранување	 бои),	 бои	 за	
тоалетна	употреба,	брада	 (антисептички	камења	
за	бричење	брада),	брада	(бои	за	брада),	брада	
(сапуни	 за	 брада),	 бричење	 (паста	 за	 ремени	
за	 бричење),	 бричење	 (производи	 за	 бричење,	
брусно	 платно,	 веѓи	 (козметички	 средства	 за	
веѓи),	 веѓи	 (моливи	 за	 веѓи),	 вештачки	 мустаќи,	
бради,	коса	(лепила	за	зацврстување	на	вештачки	
мустаќ,	 бради	 и	 коса),	 дезодоранси	 за	 лична	
употреба	 /парфимерија/,	 дезодорирачки	 сапуни,	
депилатори,	 детергенти,	 екстракти	 од	 цвеќе	 /
парфимерија/,	 етерични	 екстракти	 /есенции/,	
етерични	 масти,	 забни	 протези,	 закиснување	
алишта,	избелување,	јасмин,	капење	(козметички	
препарати	 за	 капење),	 капење	 (соли	 за	 капење)	
не	се	за	медицинска	употреба,	кожа	 (козметички	
производи	 за	 нега	 на	 кожата),	 кожа	 (креми	 за	

кожни	 производи),	 кожа	 (креми	 за	 честење	 на	
кожата),	кожа	(производи	за	заштита	на	кожата),	
козметика,	 козметички	 бои,	 козметички	 креми,	
козметички	 лосиони	 (шамичиња	 натопени	
во	 козметички	 лосиони),	 козметички	 прибор,	
колонска	вода,	коса	(бои	за	коса),	креми	за	кожа,	
креми	 за	 козметичка	 употреба,	 лак	 за	 нокти,	
лосион	за	козметичка	употреба,	маски	за	убавина,	
масла	 за	 парфимерија,	 мириси	 /парфеми/,	
мошус	 /парфимерија/,	 нега	 на	 уста,	 смекнувачи,	
освежување	 (сапуни	 за	 освежување),	 памук	
за	 козметичка	 употреба,	 перење	 (средства	 за	
перење),	 парфимериски	 производи,	 средства	 за	
полирање,	пудра	за	шминкање,	сапуни,	слабеење	
(козметички	 препарати	 за	 слабеење),	 сонце	
(препарати	 за	 заштита	 од	 сонце)	 /козметички	
препарати	 за	 заштита	 од	 црнење/,	 средства	 за	
нега	 на	 заби,	 стакла	 на	 автомобили	 (течности	
за	 перење	 на	 автомобилски	 стакла),	 тоалетна	
вода,	тоалетни	масла,	тоалетни	млека,	тоалетни	
производи,	чевли	(креми	за	чевли),	шампони	
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	 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.	7 	машини	и	машински	алати,	мотори	и	погонски	
машини	 (освен	 за	 сувоземни	 возила),	 машински	
спојници	 и	 трансмисиски	 елементи	 (освен	 за	
сувоземни	 возила),	 земјоделски	 направи	 (не	 се	
рачни),	инкубатори	за	јајца	
кл.	 8	 	 рачни	 алати	 направи,	 прибор	 за	 јадење,	
ладно	оружје,	жилети	
кл.	9	 	апарати	и	инструменти:	научни,	поморски,	
геодетски,	 фотографски,	 кинематографски,	
оптички,	 за	 вагање,	 за	 мерење,	 сигнализација,	
контрола	 (инспекција),	 спасување	 и	 настава;	
апарати	 и	 инструменти	 за	 спроведување,	
вклучување,	 трансформирање,	 акумулирање,	
регулирање	или	контролирање	на	електрицитетот;	
апарати	 за	 снимање,	 пренос	 и	 репродукција	 на	
звук	 или	 слика,	 магнетски	 носачи	 на	 податоци,	
дискови	 за	 снимање,	 автоматски	 машини	 и	
механизми	 за	 апаратите	 што	 се	 активираат	 со	
монети	 или	 жетони,	 регистар	 каси,	 машини	 за	
сметање	 и	 опрема	 за	 обработка	 на	 податоци	 и	
компјутери,	апарати	за	гаснење	пожар	
кл.	 10  медицински,	 хируршки,	 забарски	 и	
ветеринарни	 апарати	 и	 инструменти,	 вештачки	
екстремитети,	очи	и	заби,	ортопедски	производи,	
хируршки	материјали	и	материјали	за	шиење	
кл. 11 	 апарати	 за	 осветлување,	 греење,	
производство	 на	 пареа,	 варење	 (готвење),	
ладење,	 сушење,	 вентилација,	 снабдување	 со	
вода	и	за	санитарни	намени	
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кл.	 12  возила,	 апарати	 за	 движење	 по	 земја,	
воздух	или	вода	
кл.	 13	 	 огнено	 оружје,	 муниција	 и	 проектили,	
екплозиви,	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,	 армоника	 (мала	
шестоаголна	 армоника	 за	 танго	 оркестри),	
армоники,	басови	 /музички	инструменти/,	 виоли,	
виолини,	 гајди,	 дипли	 /музички	 инструменти/,	
гитари,	 гонгови,	 гудала	 (жици	 за	 гудала),	
гудала	 (стапови	 за	 гудала),	 гудала	 (штипки	
за	 гудала	 за	 музички	 инструменти),	 дупчени	
музички	 инструменти,	 електична	 музика,	 жици	
(жичани	инструменти)	 /музика/,	жици	за	музички	
инструменти,	 ѕвечалки	 /музички	 инструменти/,	
кариљони	 /инструменти/,	 касгѓањети,	 кинесни	
шапки	 /инструменти/,	 клавир,	 клавир	 (жици	 за	
инструменти),	клавири	(клавиши	за	инструменти),	
клавиши	 за	 музички	 инструменти,	 кларинети,	
клучеви	 за	 затегнување	 на	 жиците	 на	 гудачки	
инструменти,	 кобилики	 за	 инструменти,	 кожа	
за	 тапани,	 контрабас,	 ксилофони,	 лири,	
мали	 армоники,	 мали	 оргули,	 мандолини,	
механички	 клавири,	музика	 (вентили	 за	музички	
инструменти),	 музички	 вилушки,	 музички	
инструменти,	 музички	 кутии,	 музички	 ленти,	
ногарки	 за	 тимпнаи,	 нотни	 бележници,	 обои,	
окарини,	 оргули,	 палки	 за	 тапани,	 педали	 за	
музички	 инструменти,	 писки	 за	 труби,	 ритам,	
рогови,	 свирки,	 тамбуриња,	 там-там,	 тапанарски	
стаплиња,	 тапани,	 тимпани,	 трепкалки,	 триангл,	
тромбони,	труби,	усни	армоники,	флејти,	футроли	
за	музички	инструметни,	хармоники,	харфи,	харфи	
(жици	за	харфа),	хорови,	цимбала	/чинели/,	цитри	
кл.	 16	 	 хартија,	 картон	 и	 производите	 од	 нив	
што	не	се	опфатени	со	другите	 класи,	печатени	
работи,	 книговезачки	 материјал,	 фотографии,	
канцелариски	материјал,	лепила	за	канцелариска	
и	 куќна	 употреба;	 материјали	 кои	 ги	 користат	
уметниците,	 сликарски	 четки,	 машини	 за	
пишување	и	канцелариски	прибор	(освен	мебел);	
материјали	 за	 обука	 и	 настава	 (освен	 апарати);	
пластични	 материјлаи	 за	 пакување	 што	 не	 се	
опфатени	 во	 другите	 класи;	 печатарски	 букви,	
клишиња	
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.	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.	19	 	 неметални	 градежни	материјали,	 цврсти	
неметални	цевки	за	градба,	асфалт,	црна	смола	
и	 битумен,	 неметални	 преносни	 конструкции,	
споменици	што	не	се	од	метал	

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.	 21 	 куќни	 или	 кујнски	 апарати	 и	 садови	 за	
домаќинството,	 чешли	 и	 сунгери,	 четки	 (освен	
сликарски	 четки),	 материјали	 за	 правење	 четки,	
производи	 кои	 се	 користат	 за	 честење,	 челична	
волна,	 сурово	 и	 полуобработено	 стакло	 (освен	
градежно	стакло),	стакларија,	порцелан,	фајанс	и	
грнчарија,	што	не	се	опфатени	со	другите	класи	
кл.	 22 	 јажиња,	 канапи,	 мрежи	 шатори,	
настрешници	 од	 платно,	 надворешни	 навлаки	
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.	23 	предено	и	конец	за	текстил	
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.	 26	 	 тантели,	 везови,	 панделки	 и	 гајтани,	
петлици,	 копци,	 закачки	 и	 окца,	 топуски	 и	 игли,	
вештачко	цвеќе	
кл.	27 	 килими,	 рогузини,	 простирки	 и	 бришачи,	
линолеум	 и	 други	 подни	 прекривачи,	 ѕидни	
тапети(не	се	од	текстил)	
кл.	28  игри	и	играчки,	производи	за	 гимнастика	
и	 спорт	 што	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	
украси	за	елка	
кл.	 29 	 месо,	 риба,	 живина	 и	 дивеч,	 месни	
преработки,	 конзервирано,	 смрзнато,	 сушено	 и	
варено	вошје	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	 на	 кафе;	 брашно	 и	 производи	 од	
жита,	леб,	производи	од	тесто	и	слатки,	сладолед;	
мед,	 меласа;	 квасец,	 прашок	 за	 печење,	 сол,	
сенф,	оцет,	сосови	(како	мирудии),	мирудии;	мраз	
кл.	 31  земјоделски,	 градинарски	 и	 шумски	
производи	и	зрнести	производи	кои	не	се	опфатени	
со	другите	класи,	животни	(живи),	свежо	овошје	и	
зеленчук,	семиња,	билки	и	природно	цвеќе,	храна	
за	животни,	пивски	слад	
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,	 бадемов	 пијалак,	
безалкохолни	 овошни	 екстракти,	 вода	 /за	
пиење/,	води	за	на	маса,	газирани	води,	газирани	
пијалаци,	 ѓумбир,	 концентрати	 на	 екстракти	
за	 подготвување	 напивки,	 ликери,	 лимонада,	
лимонада	(сирупи	за	лимонада),	минерални	води	
(производи	 за	 подготвување	 минерални	 води),	
минерални	води	/пијалаци/,	мошт,	мошт	од	грозје,	
овошни	 напивки	 без	 алкохол,	 овошни	 сокови,	
пиво,	 пивска	 мошт,	 пијалаци	 (концентрати	 на	
екстракти	 за	 подготвување	 пијалаци),	 пијалаци	
(состојки	 и	 сирупи	 за	 подготвување	 пијалаци),	
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пијалаци	 на	 база	 на	 сурутки,	 салсапарија	 /
безалкохолна	 напивка/,	 селтз	 вода,	 слад,	 сода-
вода,	 сокод	 маки	 трупки,	 сокови	 од	 растенија,	
хмел,	шербет	
кл.	 33  алкохолни	 пијалаци	 (освен	 пиво),	
алкохол	 (овошен	 екстракт	 со	 алкохол),	 алкохол	
од	 нане,	 алкохолни	 екстракти,	 алкохолни	
есенции,	 алкохолни	 пијалаци	 (со	 исклучок	 на	
пиво),	 алкохолни	 пијалаци	 кои	 содржат	 овошје,	
аперитиви,	арак	/вид	ликер	од	роза,	вино,	виски,	
дестилирани	 пијалаци,	 дигестиви	 /алкохол	 и	
ликер/,	 јаболкова	 ракија,	 коктели,	 курасао,	 лике	
од	анис,	ликер	од	анис	 /сладок/,	ликери,	ликери	
/горчливи/,	 медовина	 /пијалок	 од	 вода	 и	 мед/,	
пијалок	 од	 троп,	 ракија,	 ракија	 од	 круши,	 саке	 /
пиво	од	ориз/,	 смрекова	ракија	 /клека/,	црешова	
ракија	
кл.	 34  тутун,	 производи	 за	 пушачите,	 кибрит,	
бурмут,	запалки	за	пушачи,	 јантар	за	чибуче	или	
цигари,	 кибрит,	 кибрит	 /кутии	 за	 кибрит/	 не	 се	
од	 благородни	 метали,	 кремен	 -	 запалка,	 кутии	
за	 пури	 /не	 се	 од	 благородни	 метали/,	 лулиња,	
лулиња	 (стругали	 за	 чистење	 лулиња),	 мали	
цигари,	 пепелници	 за	 пушачи,	 пушачи	 (прибор	
за	 пушачи),	 садови	 за	 тутун,	 сечачи	 за	 цигари,	
снопчиња	 хартија	 за	 цигари,	 статив	 за	 луле,	
стругало	 за	 чистење	 лулиња,	 треба	 за	 пушење,	
тутун,	тутун	за	џвакање,	тутун	за	шмркање,	тутун	
-	 кеси,	 филтери	 за	 цигари,	 цигаралаци,	 цигари,	
цигари,	џебни	апарати	за	виткање	цигари,	чибуци	
за	цигари	
кл. 35  огласување;	водење	на	работење;	управу–
вање	со	работи;	канцелариски	работи	
кл.	36  осигурување;	финансиски	 работи;	моне–
тарни	работи;	работи	поврзани	за	недвижен	имот	
кл.	 38  телекомуникации,	 електронска	 пошта,	
емитување	 телевизиски	 програми,	 изнајмување	
апарати	 за	 пренос	 на	 пораки,	 кабловска	
телевизија,	 комуникации	 по	 пат	 на	 сметачки	
терминали,	новинарски	агенции,	подвижна	радио	
телефонија,	 пораки	 (пренос	 на	 пораки),	 пренос	
на	 телефакс	 пораки,	 пренос	 на	 телеграми,	
радиофонски	 емисии,	 радиофонски	 врски,	
радиотехнички	служби,	сметач	(пренос	на	пораки	и	
слики	со	сметач),	телефонски	служби,	телефонски	
врски,	 телеграфски	 служби,	 телеграфски	 врски,	
телеграми,	 телекс	 служби,	 телевизиски	 емисии,	
упатства	за	телекомуникации	
кл. 39  транспортни	 услуги;	 пакување	и	 склади–
рање	стока;	организирање	патувања	
кл.	40  обработка	на	материјали	
кл.	41 	образовни	услуги;	подготвување	настава;	
забава	 спортски	 и	 културни	 активности,	
академии,	вариетеи,	видео	ленти	(изнајмување	и	
производство	 на	 видео	 ленти),	 детски	 градинки,	
дискотеки,	 допишување,	 забавни	 паркови,	
здравствени	клубови	/нега	на	физичкото	здравје/,	
зоолошки	 градини,	 игри	 за	 пари,	 изложби,	
изнајмување	 стадиони,	 кампови	 за	 летување,	
кампови	 за	 спортско	 усовршување,	 кино	 -	
студио,	 кино	 сали,	 клубови,	 книги,	 коцкариници,	
конференции,	 конгреси,	 модни	 агенции	 за	
уметници,	 натпревари,	 одгледувачки	 заводи,	

оркестри	 (услуги	 кои	 ги	 даваат	 оркестрите),	
патувачки	 библиотеки,	 педагошки	 опити,	
практично	 обучување,	 разонода,	 разонода	 по	
пат	 на	 радио,	 разонода	 по	 пат	 на	 телевизија,	
семинари,	симпозиуми,	слободно	време,	спортска	
опрема,	 јасли	 за	 деца,	 јавни	 бањи,	 клиники,	
клубови	 за	 средби,	 кремирање,	 лиценци	 за	
интелектуална	 сопственост,	 маникирски	 услуги,	
облека	 (изнајмување	 облека),	 одморалишта,	
оптички	 услуги,	 пансиони,	 придружба,	 турска	
бања,	 фотографија,	 фризерски	 салони,	
хороскопи,	интернати	
кл.	42 	научни	и	технолошки	услуги	и	истражувња	
и	 планирања	 што	 се	 однесуваат	 на	 истите;	
услуги	 за	 индустриски	 анализи	 и	 истражувања;	
проектирање	и	развој	на	компјутерски	хардвер	и	
софтвер	
кл.	43 	услуги	за	подготвување	храна	и	пијалаци;	
привремено	 сместување,	 барови,	 гостилници,	
хотелски	 услуги,	 кафеани,	 кампови,	 кантини,	
кафани	 -	 ресторани,	 летувалишта,	 пансиони,	
привремено	 сместување,	 ресторани	 за	 брзо	
и	 постојано	 послужување,	 ресторани	 за	
самопослужување,	 стари	 лица	 (установи	 за	
сместување	стари	лица)/старски	домови/	
кл.	 44	 	 медицински	 услуги;	 ветеринарни	 услуги;	
хигиенска	нега	и	нега	на	убавината	на	луѓето	или	
животните;	услуги	од	областа	на	земјоделството,	
градинарството	и	шумарството,	клиники,	масажа,	
санаториуми,	 медицински	 услуги,	 негуватели	
на	 болни	 лица,	 породување,	 физиотерапија,	
хирургија,	 салони	 за	 убавина,	 банки	 за	 крв,	
диспанзери	
кл.	 45	 	 правни	 услуги;	 безбедносни	 услуги	 за	
заштита	 на	 имот	 и	 лица;	 лични	 и	 општествени	
услуги	што	ги	даваат	трети	лица	за	задоволување	
на	потребите	на	поединци	

(111) 17121 (151) 20/05/2010
(210) TM  2007/1067 (220) 05/11/2007
  (181) 05/11/2017
  (450) 30/06/2010
(732) Домника Пројеска and Никола Пројески
 Ул. Томе Никле бр. 12 Крушево, MK and ул. 

Томе Никле бр.12 Крушево, MK
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ	 

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

TOШЕ

(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,	 абразиви	
/средства	 за	 брусење/,	 алишта	 (производи	 за	
закиснување	алишта),	алишта	(синило	за	алишта);	
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алишта	(средства	за	парфимирање	на	алиштата),	
амбра	 /парфимерија/,	 амонијак	 користен	 како	
средство	 за	 миење,	 анисово	 дрво	 (етерични	
масла	од	анисово	дрво),	аромати,	бадемов	сапун,	
бадемово	масло,	бадемово	масло	за	козметичка	
употреба,	белење	(сода	за	белење),	белење	(соли	
за	белење),	 белила	 /деколоранти	 за	 козметичка	
употреба/,	бои	(производи	за	отстранување	бои),	
бои	 (средства	 за	 отстранување	 бои),	 бои	 за	
тоалетна	употреба,	брада	(антисептички	камења	
за	бричење	брада),	брада	(бои	за	брада),	брада	
(сапуни	 за	 брада),	 бричење	 (паста	 за	 ремени	
за	 бричење),	 бричење	 (производи	 за	 бричење,	
брусно	 платно,	 веѓи	 (козметички	 средства	 за	
веѓи),	 веѓи	 (моливи	 за	 веѓи),	 вештачки	 мустаќи,	
бради,	коса	(лепила	за	зацврстување	на	вештачки	
мустаќ,	 бради	 и	 коса),	 дезодоранси	 за	 лична	
употреба	 /парфимерија/,	 дезодорирачки	 сапуни,	
депилатори,	 детергенти,	 екстракти	 од	 цвеќе	 /
парфимерија/,	 етерични	 екстракти	 /есенции/,	
етерични	 масти,	 забни	 протези,	 закиснување	
алишта,	избелување,	јасмин,	капење	(козметички	
препарати	за	капење),	 капење	(соли	за	капење)	
не	се	за	медицинска	употреба,	кожа	(козметички	
производи	 за	 нега	 на	 кожата),	 кожа	 (креми	 за	
кожни	 производи),	 кожа	 (креми	 за	 честење	 на	
кожата),	кожа	(производи	за	заштита	на	кожата),	
козметика,	 козметички	 бои,	 козметички	 креми,	
козметички	 лосиони	 (шамичиња	 натопени	
во	 козметички	 лосиони),	 козметички	 прибор,	
колонска	вода,	коса	(бои	за	коса),	креми	за	кожа,	
креми	 за	 козметичка	 употреба,	 лак	 за	 нокти,	
лосион	за	козметичка	употреба,	маски	за	убавина,	
масла	 за	 парфимерија,	 мириси	 /парфеми/,	
мошус	 /парфимерија/,	 нега	на	 уста,	 смекнувачи,	
освежување	 (сапуни	 за	 освежување),	 памук	
за	 козметичка	 употреба,	 перење	 (средства	 за	
перење),	 парфимериски	 производи,	 средства	 за	
полирање,	пудра	за	шминкање,	сапуни,	слабеење	
(козметички	 препарати	 за	 слабеење),	 сонце	
(препарати	 за	 заштита	 од	 сонце)	 /козметички	
препарати	 за	 заштита	 од	 црнење/,	 средства	 за	
нега	 на	 заби,	 стакла	 на	 автомобили	 (течности	
за	 перење	 на	 автомобилски	 стакла),	 тоалетна	
вода,	тоалетни	масла,	тоалетни	млека,	тоалетни	
производи,	чевли	(креми	за	чевли),	шампони	
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	 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.	7		машини	и	машински	алати,	мотори	и	погонски	
машини	 (освен	 за	 сувоземни	возила),	машински	
спојници	 и	 трансмисиски	 елементи	 (освен	 за	
сувоземни	 возила),	 земјоделски	 направи	 (не	 се	
рачни),	инкубатори	за	јајца	

кл.	 8	 	 рачни	 алати	 направи,	 прибор	 за	 јадење,	
ладно	оружје,	жилети	
кл.	9	 	апарати	и	инструменти:	научни,	поморски,	
геодетски,	 фотографски,	 кинематографски,	
оптички,	 за	 вагање,	 за	 мерење,	 сигнализација,	
контрола	 (инспекција),	 спасување	 и	 настава;	
апарати	 и	 инструменти	 за	 спроведување,	
вклучување,	 трансформирање,	 акумулирање,	
регулирање	или	контролирање	на	електрицитетот;	
апарати	 за	 снимање,	 пренос	 и	 репродукција	 на	
звук	 или	 слика,	 магнетски	 носачи	 на	 податоци,	
дискови	 за	 снимање,	 автоматски	 машини	 и	
механизми	 за	 апаратите	 што	 се	 активираат	 со	
монети	 или	 жетони,	 регистар	 каси,	 машини	 за	
сметање	 и	 опрема	 за	 обработка	 на	 податоци	 и	
компјутери,	апарати	за	гаснење	пожар	
кл.	 10  медицински,	 хируршки,	 забарски	 и	
ветеринарни	 апарати	 и	 инструменти,	 вештачки	
екстремитети,	очи	и	заби,	ортопедски	производи,	
хируршки	материјали	и	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,	
екплозиви,	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,	 армоника	 (мала	
шестоаголна	 армоника	 за	 танго	 оркестри),	
армоники,	басови	 /музички	инструменти/,	 виоли,	
виолини,	 гајди,	 дипли	 /музички	 инструменти/,	
гитари,	 гонгови,	 гудала	 (жици	 за	 гудала),	
гудала	 (стапови	 за	 гудала),	 гудала	 (штипки	
за	 гудала	 за	 музички	 инструменти),	 дупчени	
музички	 инструменти,	 електична	 музика,	 жици	
(жичани	инструменти)	 /музика/,	жици	за	музички	
инструменти,	 ѕвечалки	 /музички	 инструменти/,	
кариљони	 /инструменти/,	 касгѓањети,	 кинесни	
шапки	 /инструменти/,	 клавир,	 клавир	 (жици	 за	
инструменти),	клавири	(клавиши	за	инструменти),	
клавиши	 за	 музички	 инструменти,	 кларинети,	
клучеви	 за	 затегнување	 на	 жиците	 на	 гудачки	
инструменти,	 кобилики	 за	 инструменти,	 кожа	
за	 тапани,	 контрабас,	 ксилофони,	 лири,	
мали	 армоники,	 мали	 оргули,	 мандолини,	
механички	 клавири,	музика	 (вентили	 за	музички	
инструменти),	 музички	 вилушки,	 музички	
инструменти,	 музички	 кутии,	 музички	 ленти,	
ногарки	 за	 тимпнаи,	 нотни	 бележници,	 обои,	
окарини,	 оргули,	 палки	 за	 тапани,	 педали	 за	
музички	 инструменти,	 писки	 за	 труби,	 ритам,	
рогови,	 свирки,	 тамбуриња,	 там-там,	 тапанарски	
стаплиња,	 тапани,	 тимпани,	 трепкалки,	 триангл,	
тромбони,	труби,	усни	армоники,	флејти,	футроли	
за	музички	инструметни,	хармоники,	харфи,	харфи	
(жици	за	харфа),	хорови,	цимбала	/чинели/,	цитри	
кл.	 16	 	 хартија,	 картон	 и	 производите	 од	 нив	
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што	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	 печатени	
работи,	 книговезачки	 материјал,	 фотографии,	
канцелариски	материјал,	лепила	за	канцелариска	
и	 куќна	 употреба;	 материјали	 кои	 ги	 користат	
уметниците,	 сликарски	 четки,	 машини	 за	
пишување	и	канцелариски	прибор	(освен	мебел);	
материјали	 за	 обука	 и	 настава	 (освен	 апарати);	
пластични	 материјлаи	 за	 пакување	 што	 не	 се	
опфатени	 во	 другите	 класи;	 печатарски	 букви,	
клишиња	
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.	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.	 19	 	 неметални	 градежни	 материјали,	 цврсти	
неметални	цевки	 за	 градба,	 асфалт,	 црна	 смола	
и	 битумен,	 неметални	 преносни	 конструкции,	
споменици	што	не	се	од	метал	
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.	 21	 	 куќни	 или	 кујнски	 апарати	 и	 садови	 за	
домаќинството,	 чешли	 и	 сунгери,	 четки	 (освен	
сликарски	 четки),	 материјали	 за	 правење	 четки,	
производи	 кои	 се	 користат	 за	 честење,	 челична	
волна,	 сурово	 и	 полуобработено	 стакло	 (освен	
градежно	стакло),	стакларија,	порцелан,	фајанс	и	
грнчарија,	што	не	се	опфатени	со	другите	класи	
кл.	22  јажиња,	канапи,	мрежи	шатори,	настрешници	
од	 платно,	 надворешни	 навлаки	 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.	23 	предено	и	конец	за	текстил	
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.	 26	 	 тантели,	 везови,	 панделки	 и	 гајтани,	
петлици,	 копци,	 закачки	 и	 окца,	 топуски	 и	 игли,	
вештачко	цвеќе	
кл.	 27 	 килими,	 рогузини,	 простирки	 и	 бришачи,	
линолеум	и	други	подни	прекривачи,	ѕидни	тапети	
(не	се	од	текстил)	
кл.	28  игри	 и	 играчки,	 производи	 за	 гимнастика	
и	 спорт	 што	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	
украси	за	елка	
кл.	 29 	 месо,	 риба,	 живина	 и	 дивеч,	 месни	
преработки,	 конзервирано,	 смрзнато,	 сушено	 и	
варено	вошје	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	 на	 кафе;	 брашно	 и	 производи	 од	 жита,	
леб,	производи	од	тесто	и	слатки,	сладолед;	мед,	
меласа;	 квасец,	 прашок	 за	 печење,	 сол,	 сенф,	
оцет,	сосови	(како	мирудии),	мирудии;	мраз	
кл.	 31  земјоделски,	 градинарски	 и	 шумски	
производи	и	зрнести	производи	кои	не	се	опфатени	
со	другите	класи,	животни	(живи),	свежо	овошје	и	
зеленчук,	семиња,	билки	и	природно	цвеќе,	храна	
за	животни,	пивски	слад	
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,	 бадемов	 пијалак,	
безалкохолни	 овошни	 екстракти,	 вода	 /за	
пиење/,	води	за	на	маса,	газирани	води,	газирани	
пијалаци,	 ѓумбир,	 концентрати	 на	 екстракти	
за	 подготвување	 напивки,	 ликери,	 лимонада,	
лимонада	(сирупи	за	лимонада),	минерални	води	
(производи	 за	 подготвување	 минерални	 води),	
минерални	води	/пијалаци/,	мошт,	мошт	од	грозје,	
овошни	 напивки	 без	 алкохол,	 овошни	 сокови,	
пиво,	 пивска	 мошт,	 пијалаци	 (концентрати	 на	
екстракти	 за	 подготвување	 пијалаци),	 пијалаци	
(состојки	 и	 сирупи	 за	 подготвување	 пијалаци),	
пијалаци	 на	 база	 на	 сурутки,	 салсапарија	 /
безалкохолна	 напивка/,	 селтз	 вода,	 слад,	 сода-
вода,	 сокод	 маки	 трупки,	 сокови	 од	 растенија,	
хмел,	шербет	
кл.	 33	 	 алкохолни	 пијалаци	 (освен	 пиво),	
алкохол	 (овошен	 екстракт	 со	 алкохол),	 алкохол	
од	 нане,	 алкохолни	 екстракти,	 алкохолни	
есенции,	 алкохолни	 пијалаци	 (со	 исклучок	 на	
пиво),	 алкохолни	 пијалаци	 кои	 содржат	 овошје,	
аперитиви,	арак	/вид	ликер	од	роза,	вино,	виски,	
дестилирани	 пијалаци,	 дигестиви	 /алкохол	 и	
ликер/,	 јаболкова	 ракија,	 коктели,	 курасао,	 лике	
од	анис,	ликер	од	анис	 /сладок/,	ликери,	ликери	
/горчливи/,	 медовина	 /пијалок	 од	 вода	 и	 мед/,	
пијалок	 од	 троп,	 ракија,	 ракија	 од	 круши,	 саке	 /
пиво	од	ориз/,	смрекова	ракија	 /клека/,	црешова	
ракија	
кл.	 34 	 тутун,	 производи	 за	 пушачите,	 кибрит,	
бурмут,	запалки	за	пушачи,	јантар	за	чибуче	или	
цигари,	 кибрит,	 кибрит	 /кутии	 за	 кибрит/	 не	 се	
од	 благородни	 метали,	 кремен	 -	 запалка,	 кутии	
за	 пури	 /не	 се	 од	 благородни	 метали/,	 лулиња,	
лулиња	 (стругали	 за	 чистење	 лулиња),	 мали	
цигари,	 пепелници	 за	 пушачи,	 пушачи	 (прибор	
за	 пушачи),	 садови	 за	 тутун,	 сечачи	 за	 цигари,	
снопчиња	 хартија	 за	 цигари,	 статив	 за	 луле,	
стругало	 за	 чистење	лулиња,	 треба	 за	 пушење,	
тутун,	тутун	за	џвакање,	тутун	за	шмркање,	тутун	
-	 кеси,	 филтери	 за	 цигари,	 цигаралаци,	 цигари,	
цигари,	џебни	апарати	за	виткање	цигари,	чибуци	
за	цигари	
кл.	 35	 	 огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	со	работи;	канцелариски	работи	
кл.	 36	 	 осигурување;	 финансиски	 работи;	
монетарни	работи;	работи	поврзани	за	недвижен	
имот	
кл.	 38 	 телекомуникации,	 електронска	 пошта,	
емитување	 телевизиски	 програми,	 изнајмување	
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апарати	 за	 пренос	 на	 пораки,	 кабловска	
телевизија,	 комуникации	 по	 пат	 на	 сметачки	
терминали,	новинарски	агенции,	подвижна	радио	
телефонија,	 пораки	 (пренос	 на	 пораки),	 пренос	
на	 телефакс	 пораки,	 пренос	 на	 телеграми,	
радиофонски	 емисии,	 радиофонски	 врски,	
радиотехнички	служби,	сметач	(пренос	на	пораки	и	
слики	со	сметач),	телефонски	служби,	телефонски	
врски,	 телеграфски	 служби,	 телеграфски	 врски,	
телеграми,	 телекс	 служби,	 телевизиски	 емисии,	
упатства	за	телекомуникации	
кл. 39  транспортни	 услуги;	 пакување	 и	
складирање	стока;	организирање	патувања	
кл.	40  обработка	на	материјали	
кл.	41  образовни	услуги;	подготвување	настава;	
забава	 спортски	 и	 културни	 активности,	
академии,	вариетеи,	видео	ленти	(изнајмување	и	
производство	 на	 видео	ленти),	 детски	 градинки,	
дискотеки,	 допишување,	 забавни	 паркови,	
здравствени	клубови	/нега	на	физичкото	здравје/,	
зоолошки	 градини,	 игри	 за	 пари,	 изложби,	
изнајмување	 стадиони,	 кампови	 за	 летување,	
кампови	 за	 спортско	 усовршување,	 кино	 -	
студио,	 кино	 сали,	 клубови,	 книги,	 коцкариници,	
конференции,	 конгреси,	 модни	 агенции	 за	
уметници,	 натпревари,	 одгледувачки	 заводи,	
оркестри	 (услуги	 кои	 ги	 даваат	 оркестрите),	
патувачки	 библиотеки,	 педагошки	 опити,	
практично	 обучување,	 разонода,	 разонода	 по	
пат	 на	 радио,	 разонода	 по	 пат	 на	 телевизија,	
семинари,	симпозиуми,	слободно	време,	спортска	
опрема,	 јасли	 за	 деца,	 јавни	 бањи,	 клиники,	
клубови	 за	 средби,	 кремирање,	 лиценци	 за	
интелектуална	 сопственост,	 маникирски	 услуги,	
облека	 (изнајмување	 облека),	 одморалишта,	
оптички	 услуги,	 пансиони,	 придружба,	 турска	
бања,	 фотографија,	 фризерски	 салони,	
хороскопи,	интернат	
кл.	42  научни	и	технолошки	услуги	и	истражувња	
и	 планирања	 што	 се	 однесуваат	 на	 истите;	
услуги	 за	 индустриски	 анализи	 и	 истражувања;	
проектирање	и	развој	на	компјутерски	хардвер	и	
софтвер	
кл.	43  услуги	за	подготвување	храна	и	пијалаци;	
привремено	 сместување,	 барови,	 гостилници,	
хотелски	 услуги,	 кафеани,	 кампови,	 кантини,	
кафани	 -	 ресторани,	 летувалишта,	 пансиони,	
привремено	 сместување,	 ресторани	 за	 брзо	
и	 постојано	 послужување,	 ресторани	 за	
самопослужување,	 стари	 лица	 (установи	 за	
сместување	стари	лица)/старски	домови/	
кл.	 44  медицински	 услуги;	 ветеринарни	 услуѓи;	
хигиенска	нега	и	нега	на	убавината	на	луѓето	или	
животните;	услуги	од	областа	на	земјоделството,	
градинарството	и	шумарството,	клиники,	масажа,	
санаториуми,	 медицински	 услуги,	 негуватели	
на	 болни	 лица,	 породување,	 физиотерапија,	
хирургија,	 салони	 за	 убавина,	 банки	 за	 крв,	
диспанзери	
кл.	 45	 	 правни	 услуги;	 безбедносни	 услуги	 за	
заштита	 на	 имот	 и	 лица;	 лични	 и	 општествени	
услуги	што	ги	даваат	трети	лица	за	задоволување	
на	потребите	на	поединци	

(111) 17118 (151) 20/05/2010
(210) TM  2007/1068 (220) 05/11/2007
  (181) 05/11/2017
  (450) 30/06/2010
(732) Домника Пројеска and Никола Пројески
 Ул. Томе Никле бр. 12 Крушево, MK and ул. 

„Томе Никле” бр.12 Крушево, MK
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ	 

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

ТОSE PROESKI

(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,	 абразиви	
/средства	 за	 брусење/,	 алишта	 (производи	 за	
закиснување	алишта),	алишта	(синило	за	алишта);	
алишта	(средства	за	парфимирање	на	алиштата),	
амбра	 /парфимерија/,	 амонијак	 користен	 како	
средство	 за	 миење,	 анисово	 дрво	 (етерични	
масла	од	анисово	дрво),	аромати,	бадемов	сапун,	
бадемово	масло,	бадемово	масло	за	козметичка	
употреба,	белење	(сода	за	белење),	белење	(соли	
за	белење),	 белила	 /деколоранти	 за	 козметичка	
употреба/,	бои	(производи	за	отстранување	бои),	
бои	 (средства	 за	 отстранување	 бои),	 бои	 за	
тоалетна	употреба,	брада	(антисептички	камења	
за	бричење	брада),	брада	(бои	за	брада),	брада	
(сапуни	 за	 брада),	 бричење	 (паста	 за	 ремени	
за	 бричење),	 бричење	 (производи	 за	 бричење,	
брусно	 платно,	 веѓи	 (козметички	 средства	 за	
веѓи),	 веѓи	 (моливи	 за	 веѓи),	 вештачки	 мустаќи,	
бради,	коса	(лепила	за	зацврстување	на	вештачки	
мустаќ,	 бради	 и	 коса),	 дезодоранси	 за	 лична	
употреба	 /парфимерија/,	 дезодорирачки	 сапуни,	
депилатори,	 детергенти,	 екстракти	 од	 цвеќе	 /
парфимерија/,	 етерични	 екстракти	 /есенции/,	
етерични	 масти,	 забни	 протези,	 закиснување	
алишта,	избелување,	јасмин,	капење	(козметички	
препарати	за	капење),	 капење	(соли	за	капење)	
не	се	за	медицинска	употреба,	кожа	(козметички	
производи	 за	 нега	 на	 кожата),	 кожа	 (креми	 за	
кожни	 производи),	 кожа	 (креми	 за	 честење	 на	
кожата),	кожа	(производи	за	заштита	на	кожата),	
козметика,	 козметички	 бои,	 козметички	 креми,	
козметички	 лосиони	 (шамичиња	 натопени	
во	 козметички	 лосиони),	 козметички	 прибор,	
колонска	вода,	коса	(бои	за	коса),	креми	за	кожа,	
креми	 за	 козметичка	 употреба,	 лак	 за	 нокти,	
лосион	за	козметичка	употреба,	маски	за	убавина,	
масла	 за	 парфимерија,	 мириси	 /парфеми/,	
мошус	 /парфимерија/,	 нега	на	 уста,	 смекнувачи,	
освежување	 (сапуни	 за	 освежување),	 памук	
за	 козметичка	 употреба,	 перење	 (средства	 за	
перење),	 парфимериски	 производи,	 средства	 за	
полирање,	пудра	за	шминкање,	сапуни,	слабеење	
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(козметички	 препарати	 за	 слабеење),	 сонце	
(препарати	 за	 заштита	 од	 сонце)	 /козметички	
препарати	 за	 заштита	 од	 црнење/,	 средства	 за	
нега	 на	 заби,	 стакла	 на	 автомобили	 (течности	
за	 перење	 на	 автомобилски	 стакла),	 тоалетна	
вода,	тоалетни	масла,	тоалетни	млека,	тоалетни	
производи,	чевли	(креми	за	чевли),	шампони	
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	 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.	7  машини	и	машински	алати,	мотори	и	погонски	
машини	 (освен	 за	 сувоземни	 возила),	 машински	
спојници	 и	 трансмисиски	 елементи	 (освен	 за	
сувоземни	 возила),	 земјоделски	 направи	 (не	 се	
рачни),	инкубатори	за	јајца	
кл.	 8	 	 рачни	 алати	 направи,	 прибор	 за	 јадење,	
ладно	оружје,	жилети	
кл.	9	 	апарати	и	инструменти:	научни,	поморски,	
геодетски,	 фотографски,	 кинематографски,	
оптички,	 за	 вагање,	 за	 мерење,	 сигнализација,	
контрола	 (инспекција),	 спасување	 и	 настава;	
апарати	 и	 инструменти	 за	 спроведување,	
вклучување,	 трансформирање,	 акумулирање,	
регулирање	или	контролирање	на	електрицитетот;	
апарати	 за	 снимање,	 пренос	 и	 репродукција	 на	
звук	 или	 слика,	 магнетски	 носачи	 на	 податоци,	
дискови	 за	 снимање,	 автоматски	 машини	 и	
механизми	 за	 апаратите	 што	 се	 активираат	 со	
монети	 или	 жетони,	 регистар	 каси,	 машини	 за	
сметање	 и	 опрема	 за	 обработка	 на	 податоци	 и	
компјутери,	апарати	за	гаснење	пожар	
кл.	 10  медицински,	 хируршки,	 забарски	 и	
ветеринарни	 апарати	 и	 инструменти,	 вештачки	
екстремитети,	очи	и	заби,	ортопедски	производи,	
хируршки	материјали	и	материјали	за	шиење	
кл.	11  апарати	 за	осветлување,	 греење,	произ–
водство	 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,	
екплозиви,	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,	 армоника	 (мала	
шестоаголна	 армоника	 за	 танго	 оркестри),	
армоники,	 басови	 /музички	 инструменти/,	 виоли,	
виолини,	 гајди,	 дипли	 /музички	 инструменти/,	

гитари,	 гонгови,	 гудала	 (жици	 за	 гудала),	
гудала	 (стапови	 за	 гудала),	 гудала	 (штипки	
за	 гудала	 за	 музички	 инструменти),	 дупчени	
музички	 инструменти,	 електична	 музика,	 жици	
(жичани	инструменти)	 /музика/,	жици	за	музички	
инструменти,	 ѕвечалки	 /музички	 инструменти/,	
кариљони	 /инструменти/,	 касгѓањети,	 кинесни	
шапки	 /инструменти/,	 клавир,	 клавир	 (жици	 за	
инструменти),	клавири	(клавиши	за	инструменти),	
клавиши	 за	 музички	 инструменти,	 кларинети,	
клучеви	 за	 затегнување	 на	 жиците	 на	 гудачки	
инструменти,	 кобилики	 за	 инструменти,	 кожа	
за	 тапани,	 контрабас,	 ксилофони,	 лири,	
мали	 армоники,	 мали	 оргули,	 мандолини,	
механички	 клавири,	музика	 (вентили	 за	музички	
инструменти),	 музички	 вилушки,	 музички	
инструменти,	 музички	 кутии,	 музички	 ленти,	
ногарки	 за	 тимпнаи,	 нотни	 бележници,	 обои,	
окарини,	 оргули,	 палки	 за	 тапани,	 педали	 за	
музички	 инструменти,	 писки	 за	 труби,	 ритам,	
рогови,	 свирки,	 тамбуриња,	 там-там,	 тапанарски	
стаплиња,	 тапани,	 тимпани,	 трепкалки,	 триангл,	
тромбони,	труби,	усни	армоники,	флејти,	футроли	
за	музички	инструметни,	хармоники,	харфи,	харфи	
(жици	за	харфа),	хорови,	цимбала	/чинели/,	цитри	
кл. 16 	 хартија,	 картон	 и	 производите	 од	 нив	
што	не	се	опфатени	со	другите	 класи,	печатени	
работи,	 книговезачки	 материјал,	 фотографии,	
канцелариски	материјал,	лепила	за	канцелариска	
и	 куќна	 употреба;	 материјали	 кои	 ги	 користат	
уметниците,	 сликарски	 четки,	 машини	 за	
пишување	и	канцелариски	прибор	(освен	мебел);	
материјали	 за	 обука	 и	 настава	 (освен	 апарати);	
пластични	 материјлаи	 за	 пакување	 што	 не	 се	
опфатени	 во	 другите	 класи;	 печатарски	 букви,	
клишиња	
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.	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.	19	 	 неметални	 градежни	материјали,	 цврсти	
неметални	цевки	за	градба,	асфалт,	црна	смола	
и	 битумен,	 неметални	 преносни	 конструкции,	
споменици	што	не	се	од	метал	
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.	 21 	 куќни	 или	 кујнски	 апарати	 и	 садови	 за	
домаќинството,	 чешли	 и	 сунгери,	 четки	 (освен	
сликарски	 четки),	 материјали	 за	 правење	 четки,	
производи	 кои	 се	 користат	 за	 честење,	 челична	
волна,	 сурово	 и	 полуобработено	 стакло	 (освен	
градежно	стакло),	стакларија,	порцелан,	фајанс	и	
грнчарија,	што	не	се	опфатени	со	другите	класи	
кл.	 22 	 јажиња,	 канапи,	 мрежи	 шатори,	
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настрешници	 од	 платно,	 надворешни	 навлаки	
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.	23 	предено	и	конец	за	текстил	
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.	 26	 	 тантели,	 везови,	 панделки	 и	 гајтани,	
петлици,	 копци,	 закачки	 и	 окца,	 топуски	 и	 игли,	
вештачко	цвеќе	
кл.	 27 	 килими,	 рогузини,	 простирки	 и	 бришачи,	
линолеум	и	други	подни	прекривачи,	ѕидни	тапети	
(не	се	од	текстил)	
кл.	28 	 игри	и	играчки,	 производи	 за	 гимнастика	
и	 спорт	 што	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	
украси	за	елка	
кл.	 29	 	 месо,	 риба,	 живина	 и	 дивеч,	 месни	
преработки,	 конзервирано,	 смрзнато,	 сушено	 и	
варено	вошје	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	 на	 кафе;	 брашно	 и	 производи	 од	 жита,	
леб,	производи	од	тесто	и	слатки,	сладолед;	мед,	
меласа;	 квасец,	 прашок	 за	 печење,	 сол,	 сенф,	
оцет,	сосови	(како	мирудии),	мирудии;	мраз	
кл.	 31	 	 земјоделски,	 градинарски	 и	 шумски	
производи	и	зрнести	производи	кои	не	се	опфатени	
со	другите	класи,	животни	(живи),	свежо	овошје	и	
зеленчук,	семиња,	билки	и	природно	цвеќе,	храна	
за	животни,	пивски	слад	
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,	 бадемов	 пијалак,	
безалкохолни	 овошни	 екстракти,	 вода	 /за	
пиење/,	води	за	на	маса,	газирани	води,	газирани	
пијалаци,	 ѓумбир,	 концентрати	 на	 екстракти	
за	 подготвување	 напивки,	 ликери,	 лимонада,	
лимонада	(сирупи	за	лимонада),	минерални	води	
(производи	 за	 подготвување	 минерални	 води),	
минерални	води	/пијалаци/,	мошт,	мошт	од	грозје,	
овошни	напивки	без	алкохол,	овошни	сокови,	пиво,	
пивска	мошт,	пијалаци	(концентрати	на	екстракти	
за	 подготвување	 пијалаци),	 пијалаци	 (состојки	
и	 сирупи	 за	 подготвување	 пијалаци),	 пијалаци	
на	 база	 на	 сурутки,	 салсапарија	 /безалкохолна	
напивка/,	селтз	вода,	слад,	сода-вода,	сокод	маки	
трупки,	сокови	од	растенија,	хмел,	шербет	
кл.	 33  алкохолни	 пијалаци	 (освен	 пиво),	 алко–
хол	 (овошен	 екстракт	 со	 алкохол),	 алкохол	
од	 нане,	 алкохолни	 екстракти,	 алкохолни	
есенции,	 алкохолни	 пијалаци	 (со	 исклучок	 на	
пиво),	 алкохолни	 пијалаци	 кои	 содржат	 овошје,	
аперитиви,	арак	/вид	ликер	од	роза,	вино,	виски,	
дестилирани	 пијалаци,	 дигестиви	 /алкохол	 и	
ликер/,	 јаболкова	 ракија,	 коктели,	 курасао,	 лике	
од	анис,	ликер	од	анис	 /сладок/,	ликери,	ликери	
/горчливи/,	 медовина	 /пијалок	 од	 вода	 и	 мед/,	

пијалок	 од	 троп,	 ракија,	 ракија	 од	 круши,	 саке	 /
пиво	од	ориз/,	смрекова	ракија	 /клека/,	црешова	
ракија	
кл.	 34  тутун,	 производи	 за	 пушачите,	 кибрит,	
бурмут,	запалки	за	пушачи,	јантар	за	чибуче	или	
цигари,	 кибрит,	 кибрит	 /кутии	 за	 кибрит/	 не	 се	
од	 благородни	 метали,	 кремен	 -	 запалка,	 кутии	
за	 пури	 /не	 се	 од	 благородни	 метали/,	 лулиња,	
лулиња	 (стругали	 за	 чистење	 лулиња),	 мали	
цигари,	 пепелници	 за	 пушачи,	 пушачи	 (прибор	
за	 пушачи),	 садови	 за	 тутун,	 сечачи	 за	 цигари,	
снопчиња	 хартија	 за	 цигари,	 статив	 за	 луле,	
стругало	 за	 чистење	лулиња,	 треба	 за	 пушење,	
тутун,	тутун	за	џвакање,	тутун	за	шмркање,	тутун	
-	 кеси,	 филтери	 за	 цигари,	 цигаралаци,	 цигари,	
цигари,	џебни	апарати	за	виткање	цигари,	чибуци	
за	цигари	
кл.	 35 	 огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	со	работи;	канцелариски	работи	
кл.	 36 	 осигурување;	 финансиски	 работи;	
монетарни	работи;	работи	поврзани	за	недвижен	
имот	
кл.	 38  телекомуникации,	 електронска	 пошта,	
емитување	 телевизиски	 програми,	 изнајмување	
апарати	 за	 пренос	 на	 пораки,	 кабловска	
телевизија,	 комуникации	 по	 пат	 на	 сметачки	
терминали,	новинарски	агенции,	подвижна	радио	
телефонија,	 пораки	 (пренос	 на	 пораки),	 пренос	
на	 телефакс	 пораки,	 пренос	 на	 телеграми,	
радиофонски	 емисии,	 радиофонски	 врски,	
радиотехнички	служби,	сметач	(пренос	на	пораки	и	
слики	со	сметач),	телефонски	служби,	телефонски	
врски,	 телеграфски	 служби,	 телеграфски	 врски,	
телеграми,	 телекс	 служби,	 телевизиски	 емисии,	
упатства	за	телекомуникации	
кл.	39 	 транспортни	услуги;	пакување	и	склади–
рање	стока;	организирање	патувања	
кл. 40  обработка	на	материјали	
кл.	41 	образовни	услуги;	подготвување	настава;	
забава	 спортски	 и	 културни	 активности,	
академии,	вариетеи,	видео	ленти	(изнајмување	и	
производство	 на	 видео	ленти),	 детски	 градинки,	
дискотеки,	 допишување,	 забавни	 паркови,	
здравствени	клубови	/нега	на	физичкото	здравје/,	
зоолошки	 градини,	 игри	 за	 пари,	 изложби,	
изнајмување	 стадиони,	 кампови	 за	 летување,	
кампови	 за	 спортско	 усовршување,	 кино	 -	
студио,	 кино	 сали,	 клубови,	 книги,	 коцкариници,	
конференции,	 конгреси,	 модни	 агенции	 за	
уметници,	 натпревари,	 одгледувачки	 заводи,	
оркестри	 (услуги	 кои	 ги	 даваат	 оркестрите),	
патувачки	 библиотеки,	 педагошки	 опити,	
практично	 обучување,	 разонода,	 разонода	 по	
пат	 на	 радио,	 разонода	 по	 пат	 на	 телевизија,	
семинари,	симпозиуми,	слободно	време,	спортска	
опрема,	 јасли	 за	 деца,	 јавни	 бањи,	 клиники,	
клубови	 за	 средби,	 кремирање,	 лиценци	 за	
интелектуална	 сопственост,	 маникирски	 услуги,	
облека	 (изнајмување	 облека),	 одморалишта,	
оптички	 услуги,	 пансиони,	 придружба,	 турска	
бања,	 фотографија,	 фризерски	 салони,	
хороскопи,	интернат	
кл.	42  научни	и	технолошки	услуги	и	истражувња	
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и	 планирања	 што	 се	 однесуваат	 на	 истите;	
услуги	 за	 индустриски	 анализи	 и	 истражувања;	
проектирање	и	развој	на	компјутерски	хардвер	и	
софтвер	
кл.	43		услуги	за	подготвување	храна	и	пијалаци;	
привремено	 сместување,	 барови,	 гостилници,	
хотелски	 услуги,	 кафеани,	 кампови,	 кантини,	
кафани	 -	 ресторани,	 летувалишта,	 пансиони,	
привремено	 сместување,	 ресторани	 за	 брзо	
и	 постојано	 послужување,	 ресторани	 за	
самопослужување,	 стари	 лица	 (установи	 за	
сместување	стари	лица)/старски	домови/	
кл.	 44	 	 медицински	 услуги;	 ветеринарни	 услуги;	
хигиенска	нега	и	нега	на	убавината	на	луѓето	или	
животните;	услуги	од	областа	на	земјоделството,	
градинарството	и	шумарството,	клиники,	масажа,	
санаториуми,	 медицински	 услуги,	 негуватели	
на	 болни	 лица,	 породување,	 физиотерапија,	
хирургија,	 салони	 за	 убавина,	 банки	 за	 крв,	
диспанзери	
кл.	 45	 	 правни	 услуги;	 безбедносни	 услуги	 за	
заштита	 на	 имот	 и	 лица;	 лични	 и	 општествени	
услуги	што	ги	даваат	трети	лица	за	задоволување	
на	потребите	на	поединци	

(111) 17044 (151) 09/04/2010
(210) TM  2007/1098 (220) 12/11/2007
  (181) 12/11/2017
  (450) 30/06/2010
(732) DANJAQ, LLC
 Yahoo Center, 2400 Broadway Street, Suite 310, 

Santa Monica, CA 90404, US
(740)	 ПЕТОШЕВИЌ	 ДОО	 ДРУШТВО	 ЗА	

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

(540) 

BOND GIRL 007

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	3	 	 мирис,	 козметички	 и	 тоалетни	 производи,	
имено,	 тоалетна	 вода,	 парфем,	 лосион	 за	 тело,	
пудра	за	тело,	гел	за	туширање,	миризлив	спреј	
за	 тело,	 течен	 сапун,	 пена	 за	 бања,	 балсам	 за	
усни,	крема	за	раце,	кармин	

(111) 17071 (151) 04/05/2010
(210) TM  2007/1142 (220) 26/11/2007
  (181) 26/11/2017
  (450) 30/06/2010
(732) Руен Интернешнал Технолоџис експорт - 

импорт ДООЕЛ
 ул. 29 Ноември бр. 32 Кочани, MK

(540) 

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

кл. 7		машини	и	машински	алати,	мотори	и	погонски	
машини,	 машински	 спојници	 и	 трансмисински	
елементи,	 земјоделски	 направи,	 инкубатори	 за	
јајца	
кл.	 12  возила,	 апарати	 за	 движење	 по	 земја,	
воздух	или	вода	
кл.	40  обработка	на	материјали	

(111) 17116 (151) 20/05/2010
(210) TM  2008/286 (220) 18/03/2008
  (181) 18/03/2018
  (450) 30/06/2010
(732) ACCOR 
 2 rue de la Mare Neuve, 91000 Evry, FR
(740)	 ПЕТОШЕВИЌ	 ДОО	 ДРУШТВО	 ЗА	

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

(540) 

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

кл.	 16 	 печатени	 материјали,	 книги,	 весници,	
магазини,	 брошури,	 списанија,	 постери,	
фотографии,	 канцелариски	 прибор,	 салфети	
за	 на	маса	 или	 тоалетна	 хартија,	 подметнувачи	
(за	 чаши)	 и	 подметнувачи	 за	 пивски	 чаши,	
подметнувачи	за	на	маса	и	хартиени	подметнувачи	
за	јадење,	ленени	и	хартиени	подметнувачи	за	на	
маса,	вреќички	и	кесички	(обвивки,	торбички)	од	
хартија	или	пластика	за	пакување	
кл.	 39 	 патни	 информации,	 огранизации	 и	
резервации	
кл.	43  хотелски	 услуги,	 снабдување	 со	 храна	и	
пијалаци,	привремено
сместување,	ресторани,	 кафетерии,	соби	за	чај,	
барови	(освен	клубови),	куќи	за	одмор,	хотелски	
резервации	за	патници,	консултации	и	совети	(не	
се	 поврзани	 со	 бизнис-менаџмент)	 за	 хотели	 и	
ресторани	

(111) 17111 (151) 20/05/2010
(210) TM  2008/330 (220) 01/04/2008
  (181) 01/04/2018
  (450) 30/06/2010
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(732) Research In Motion Limited
 295 Phillip Street; Waterloo, Ontario N2L 3W8, CA
(740)	 ПЕТОШЕВИЌ	 ДОО	 ДРУШТВО	 ЗА	

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

(540) 

BLACKBERRY CURVE

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	6		синџирче	за	клучеви;	неелектрични	кабли	и	
жици	од	обичен	метал;	мали	делови	од	метален	
хардвер;	 производи	 од	 обичен	 метал	што	 не	 се	
вклучени	во	другите	класи	
кл. 9		научни,	поморски,	за	испитување,	фотогра–
фски,	 кинематографски,	 оптички,	 	 за	 вагање,	 за	
мерење,		сигнализација,		контрола	(надгледување)	
и	апарати	и	инструменти	за	спасување	и	настава;	
апарати	 за	 снимање,	 пренос	 и	 репродукција	
на	 податоци,	 звук	 или	 слика,	 магнетски	 носачи	
на	 податоци,	 дискови	 за	 снимање,	 машини	 за	
сметање,	 компјутери	 и	 опрема	 за	 обработка	 на	
податоци;	 компјутерски	 софтвер;	 електронски	
преносливи	 уреди	 за	 безжичен	 пренос	 на	
податоци	и/или	 звучни	 сигнали;	додатна	опрема	
за	 електронски	 преносливи	 уреди	 за	 безжичен	
пренос	на	податоци	и/или	звучни	сигнали	имено	
батерии,	 капаци	 за	 батерии,	 прибори	 за	 во	
кола,	 полначи	 и	 подлоги	 за	 полначи,	 слушалки,	
адаптери,	 компјутерски	 кабли;	 софтвер	 за	
компјутерска	 комуникација	 за	 синхронизација,	
пренос	 и	 споделување	 на	 податоци,	 календар,	
содржина	 и	 пораки	 помеѓу	 еден	 или	 повеќе	
електронски	 преносливи	 уреди	 и	 податоци	
запишани	на	или	поврзани	со	компјутер	
кл. 11		апарати	за	осветлување	
кл.	16		печатени	материјали,	прибор	за	пишување;	
лепила	
кл.	 18	 	 кожа	 и	 имитации	 на	 кожа,	 и	 производи	
направени	од	овие
материјали	кои	не	се	вклучени	во	другите	класи;	
чадори,	чадори	за	сонце	
кл.	20 	рамки	за	слики;	производи	(не	се	вклучени	
во	другите	 класи)	од	дрво,	 плута,	 трска,	 прачка,	
прачки	 за	 плетење,	 рог,	 коска,	 слонова	 коска,	
китова	 коска,	 школка,	 ќилибар,	 седеф,	 морска	
пена	 и	 замени	 за	 сите	 овие	 материјали	 или	 од	
пластика	
кл.	21		шолји	
кл.	25		облека,	обувки,	капи	
кл.	 28	 	 игри	 и	 играчки;	 гимнастички	 и	 спортски	
предмети	 кои	 не	 се	 вклучени	 во	 другите	 класи;	
украси	за	божиќни	дрва	
кл.	35		рекламни	услуги;	снабдување	на	деловни	
ифнормации;	маркетинг	услуги	

кл.	37		поправка		и	инсталациски	услуги	
кл.	 38  телекомуникација;	 овозможување	 на	
интернет	 пристап;	 овозможување	на	пристап	до	
електронска	база	на	податоци,	овозможување	на	
пристап	 до	 ГПС	 (глобален	 позиционен	 систем)	
навигациски	 услуги;	 е-mail	 услуги;	 услуги	 за	
безжично	праќање	податоци,	посебно	услуги	кои	
му	 овозможуваат	 на	 корисникот	 да	 праќа	 и/или	
прима	пораки	преку	безжична	мрежа	на	податоци;	
услуги	за	безжично	еднонасочно	или	двонасочно
повикување	преку	пејџер;	услуги	за	пренос	и	прием	
на	 звучна	 комуникација;	 телекомуникациски	
консултации,	 имено	 обезбедување	 на	
информации	за	трета	страна	за	да	им	помогне	во	
развивањето	и	интегрирањето	на	еднонасочната	
или	 двонасочната	 безжична	 поврзаност	 на	
податоци,	 вклучително	 	 заеднички	 и	 домашни/
лични	податоци	и/или	гласовна	комуникација	
кл. 39		обезбедување	навигациски	услуги	на	ГПС	
(глобален	 позиционен	 систем);	 обезбедување	
информации	поврзани	со	патување	и	транспорт	
кл.	41		образование;	обезбедување	обука;	забава;	
спортски	 и	 културни	 активности;	 информации	
поврзани	со	истите;	услуги	за	едукација	и	обука,	
имено,	часови,	семинари	и	конференции	со	цел	
да	обезбедат	информации	на	трета	страна	за	да	
им	помогне	во	употребата	на	уреди	за	развивање	
и	поддршка	на	безжичната	поврзаност	и	софтвер	
поврзан	 со	безжична	поврзаност	и	 компјутерска	
комуникација	
кл.	42 	 научни	 и	 технолошки	 услуги	 и	 услуги	 за	
истражување	и	дизајн	поврзани	со	истите;	услуги	
за	 индустриска	 анализа	 и	 истражување;	 дизајн	
и	 развој	 на	 компјутерски	 хардвер	 и	 софтвер;	
консултантски	 услуги	 и	 услуги	 за	 техничка	
поддршка	 кои	 се	 поврзани	 со	 компјутерски	
хардвер	 и	 софтвер,	 телекомуникациски	 услуги	
и	 услуги	 на	 ГПС	 (глобален	 позиционен	 систем);	
услуги	за	техничка	поддршка,	имено,	обновување	
и	одржување	на	компјутерски	софтвер	и	програми	
за	 поддршка	 на	 отстранувањето	 дефекти	 за	
дијагноза	и	решавање	на	проблеми	поврзани	со	
безжично	 поврзување	 и	 компјутерски	 хардвер	 и	
софтвер	
кл.	45 	лиценцирање	на	компјутерски	софтвер	

(111) 17075 (151) 07/05/2010
(210) TM  2008/697 (220) 20/06/2008
  (181) 20/06/2018
  (450) 30/06/2010
(732) Park Hospitality Worldwide LLC
 Carlson Parkway, P.O. Box 59159, Minneapolis, 

MN 55459, US
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

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

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

кл.	 43 	 услуги	 на	 хотели,	 барови	 и	 ресторани;	
услуги	на	резервирање	соби	

(111) 17074 (151) 07/05/2010
(210) TM  2008/1069 (220) 15/08/2008
  (181) 15/08/2018
  (450) 30/06/2010
(732) Туристичка агенција Нет Бај доо
 ул.Даме Груев бр.2, п.фах 477, 1000 Скопје, MK
(540) 

(591)	 модра,	сива,	црна,	жолто-зелена	и	бела	
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	39 	организирање	патување	
кл.	43 	привремено	сместување	

(111) 17112 (151) 20/05/2010
(210) TM  2008/1164 (220) 22/08/2008
  (181) 22/08/2018
  (450) 30/06/2010
(732) ФАРМАЦЕВТСКА, ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА 

ИНДУСТРИЈА „АЛКАЛОИД” АД - СКОПЈЕ 
 Бул. Александар Македонски бр. 12, 1000 

Скопје, MK
(540) 

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 3	 	 сапуни,	 парфимерија,	 етерични	 масла,	
козметички	производи,	лосиони	за	коса,	препарати	
за	нега	на	забите	
кл.	5  фармацевтски	препарати,	диететски	супста–
нции	 што	 се	 користат	 во	 медицината,	 храна	 за	
бебиња,	фластери,	материјали	за	завои	

кл.	 16 	 бебешки	 пелени,	 хартија,	 картон	 и	
производите	 од	 нив	 што	 не	 се	 опфатени	 со	
другите	класи	

(111) 17029 (151) 23/04/2010
(210) TM  2008/1184 (220) 02/09/2008
  (181) 02/09/2018
  (450) 30/06/2010
(732) Research In Motion Limited
 295 Phillip Street, Waterloo, Ontario, N2L 3W8, 

CA
(740)	 ПЕТОШЕВИЌ	 ДОО	 ДРУШТВО	 ЗА	

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

(540) 

BLACKBERRY BOLD

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	6		синџирче	за	клучеви;	неелектрични	кабли	и	
жици	од	обичен	метал;	мали	делови	од	метален	
хардвер;	 производи	 од	 обичен	 метал	 кои	 не	 се	
вклучени	во	други	класи	
кл. 9 	 научни,	 поморски.	 за	 испитување,	
фотографски,	 кинематографски,	 оптички,	 за	
вагање,	 за	 мерење,	 сигнализација,	 контрола	
(надгледување),	 и	 апарати	 и	 инструменти	 за	
спасување	 и	 настава;	 апарати	 за	 снимање,	
пренос	 и	 репродукција	 на	 податоци,	 звук	 или	
слика;	 магнетни	 носачи	 на	 податоци,	 дискови	
за	 снимање;	 машини	 за	 сметање,	 компјутери	 и	
опрема	 за	 обработка	 на	 податоци;	 компјутерски	
софтвер;	 електронски	 преносливи	 уреди	 за	
безжичен	 пренос	 на	 податоци	 и/или	 звучни	
сигнали;	 додатна	 опрема	 за	 електронски	
преносливи	уреди	за	безжичен	пренос	на	податоци	
и/или	 звучни	 сигнали	 имено	 батерии,	 капаци	 за	
батерии,	прибори	за	во	кола,	полначи	и	подлоги	
за	 полначи,	 слушалки,	 адаптери,	 компјутерски	
кабли;	 софтвер	 за	 компјутерска	 комуникација	
за	 синхронизација,	 пренос	 и	 споделување	 на	
податоци,	 календар,	 содржина	 и	 пораки	 помеѓу	
еден	или	повеќе	електронски	преносливи	уреди	и	
податоци	запишани	на	или	поврзани	со	компјутер	
кл.	11 	апарати	за	осветлување	
кл. 16 	печатени	материјали;	прибор	за	пишување;	
лепила	
кл.	 18 	 кожа	 и	 имитации	 на	 кожа,	 и	 производи	
направени	 од	 овие	 материјали	 и	 кои	 не	 се	
вклучени	во	други	класи;	чадори,	чадори	за	сонце	
кл. 20	 	 рамки	 за	 слики;	 производи	 (кои	 не	 се	
вклучени	 во	 други	 класи)	 од	дрво,	 плута,	 трска,	
прачка,	 прачки	 за	 плетење,	 рог,	 коска,	 слонова	
коска,	 китова	 коска,	 школка,	 ќилибар,	 седеф,	
морска	пена	и	 замени	 за	 сите	овие	материјали,	
или	од	пластика	
кл.	21		шолји	
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кл. 25		облека,	обувки,	капи	
кл.	 28	 	 игри	 и	 играчки;	 гимнастички	 и	 спортски	
предмети	 кои	 не	 се	 вклучени	 во	 други	 класи;	
украси	за	божиќни	дрва	
кл.	35		рекламни	услуги;	снабдување	со	деловни	
ифнормации;	маркетинг	услуги	
кл.	37		поправка	и	инсталациски	услуги	
кл.	 38  телекомуникација;	 овозможување	 на	
интернет	 пристап;	 овозможување	 на	 пристап	 до	
електронска	база	на	податоци,	овозможување	на	
пристап	до	ГПС	навигациски	услуги;	E-mail	услуги;	
услуги	за	безжично	праќање	на	податоци,	посебно	
услуги	 кои	 му	 овозможуваат	 на	 корисникот	 да	
праќа	и/или	прима	пораки	преку	безжична	мрежа	
на	 податоци;	 услуги	 за	 безжично	 еднонасочно	
или	двонасочно	повикување	преку	пејџер;	услуги	
за	 пренос	 и	 прием	 на	 звучна	 комуникација;	
телекомуникациски	 консултации,	 имено	
обезбедување	на	информации	за	трета	страна	за	
да	им	помогне	во	развивањето	и	интегрирањето	
на	 еднонасочната	 или	 двонасочната	 безжична	
поврзаност	 на	 податоци,	 вклучувајќи	 и	
корпорациски	 и	 домашни/лични	 податоци,	 и/или	
гласовна	комуникација	
кл.	 39 	 обезбедување	 на	 навигациски	 услуги	 на	
ГПС,	обезбедување	на	информации	поврзани	со	
патување	и	транспорт	
кл.	 41	 	 образование;	 обезбедување	 на	 обука;	
забава;	 спортски	 и	 културни	 активности;	
информации	 поврзани	 со	 истите;	 услуги	 за	
едукација	 и	 обука,	 имено,	 часови,	 семинари	 и	
конференции	 со	 цел	 да	 обезбедат	 информации	
на	трета	страна	за	да	им	помогне	во	употребата	
развивање	и	поддршка	на	на	уреди	за	безжичната	
поврзаност	 и	 софтвер	 поврзан	 со	 безжична	
поврзаност	и	компјутерска	комуникација	
кл.	42	 	 научни	 и	 технолошки	 услуги	 и	 услуги	 за	
истражување	и	дизајн	поврзани	со	истите;	услуги	
за	 индустриска	 анализа	 и	 истражување;	 дизајн	
и	 развој	 на	 компјутерски	 хардвер	 и	 софтвер;	
консултантски	 услуги	 и	 услуги	 за	 техничка	
поддршка	 кои	 се	 поврзани	 со	 компјутерски	
хардвер	 и	 софтвер,	 телекомуникациски	 услуги	
и	 услуги	 на	 ГПС;	 услуги	 за	 техничка	 поддршка,	
имено,	обновување	и	одржување	на	компјутерски	
софтвер	и	програми	за	поддршка	на	отстранување	
на	дефекти	за	дијагноза,	и	решавање	на	проблеми	
поврзани	со	уреди	за	безжично	поврзување	и	со	
компјутерски	софтвер	и	хардвер	
кл.	45		лиценцирање	на	компјутерски	софтвер	

(111) 17077 (151) 10/05/2010
(210) TM  2008/1275 (220) 16/09/2008
  (181) 16/09/2018
  (450) 30/06/2010
(300)	 302008049379.8	30/07/2008	DE	
	 and	302008049380.1	30/07/2008		DE
(732) Intel Corporation
 2200 Mission College Boulevard, Santa Clara, 

California, 95052-8119, US

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

(540) 

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 9  компјутерски	 софтвер;	 софтвер	 за	 3D	
анимација;	 софтвер	 за	 технолошка	 обработка	
на	3D	анимација	 за	создавање,	произведување,	
снимање,	 пренесување	 или	 репродукција	 на	
звук,	 видео,	 филм,	 филм	 (за	 фотоапарат),	
анимирана	 содржина,	 софтверски	 програми,	
графика	 и	 слики;	 компјутерски	 софтвер	 за	
употреба	која	е	поврзана	со	дигитална	анимација	
и	 специјални	 ефекти	 на	 слики;	 софтвер	 за	
обработка	на	слики,	графика	и	текст;	софтвер	за	
управување	и	подобрување	на	звучниот	квалитет	
кај	 компјутерската	 и	 аудо	 опрема;	 софтвер	 за	
компјутерски	 игри;	 софтвер	 за	 компјутерска	
графика;	 софтвер	за	електронски	игри;	 софтвер	
за	игри;	софтвер	за	видео	игри;	софтвер	за	игри	
со	 виртуелна	 реалност;	 интерактивни	 видео	
игри	 составени	 од	 компјутерски	 хардвер	 и	
софтвер;	 компјутери;	 сервери;	 работни	 станици;	
компјутерски	 хардвер,	 компјутерски	 матични	
плочи,	 интегрирани	 кола,	 полупроводници	 и	
процесори,	 касети	 за	 видео	 игри;	 компјутерски	
софтвер	 за	 играње	 видео	 игри	 и	 компјутерски	
игри	 со	 други	 преку	 глобална	 компјутерска	 или	
комуникациска	 мрежа;	 компјутерски	 софтвер	
за	 компресија	 и	 декомпресија	 на	 податоци	
и	 видео	 слики;	 нотес	 (notebook)	 и	 лаптоп	
(laptop)	 компјутери;	 преносливи	 компјутери;	
рачно	 преносливи	 (handheld)	 компјутери;	
преносливи	 (tablet)	 компјутери;	 ултра	 мобилни	
компјутери;	 компјутерски	 софтвер	 за	 употреба	
во	 обезбедување	 пристап	 за	 повеќе	 корисници	
на	глобална	компјутерска	мрежа	за	информации;	
компјутерски	фирмвер	(firmware),	имено,	софтвер	
за	 компјутерски	 оперативен	 систем,	 софтвер	
за	 компјутерска	 корист	 и	 други	 компјутерски	
софтвери;	 преносливи	 видео	 плеери;	 лични	
направи	 за	 играње;	 диск	 плеери	 со	 висока	
дефиниција;	ДВД	(DVD)	плеери	
кл. 41  услуги	 за	 забава,	 имено,	 производство	
на	 долгометражни	 филмови,	 видеа	 и	 филмови;	
обезбедување	 телевизија,	 видео	 и	 специјални	
ефекти	 за	 долгометражни	 филмови;	 развој	
на	 софтвер	 за	 употреба	 во	 производство	 на	
долгометражни	 филмови,	 видеа	 и	 филмови;	
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услуги	 за	 производство	 на	 анимации;	 услуги	
за	 производство	 на	 софтвер	 за	 мултимедиска	
забава	

(111) 17048 (151) 22/04/2010
(210) TM  2008/1676 (220) 05/11/2008
  (181) 05/11/2018
  (450) 30/06/2010
(732) Vanity Fair, Inc, (a Delaware corporation)
 One Fruit of the Loom Drive, Bowling Green, KY 

42103, US
(740)	 БИНПРО	 ДООЕЛ	 СКОПЈЕ	 ул.	 ‘’Ленинова’’	

бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540) 

VANITY FAIR

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл. 25 	облека,	обувки	и	капи	

(111) 17049 (151) 23/04/2010
(210) TM  2008/1685 (220) 06/11/2008
  (181) 06/11/2018
  (450) 30/06/2010
(732) Друштво за трговија  на големо и мало во 

земјата и во странство, услуги и сервисирање 
на машини ТЕКНОКСГРУП МАКЕДОНИЈА 
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, MK

(740)	 Адвокатско	 друштво	 ЧАКМАКОВА	 АДВОКАТИ	 
ул.	8-ма	Ударна	Бригада	бр.	43/3,	1000	Скопје

(540) 

TEKNOX

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл. 4 	 индустриски	 масла	 и	 масти,	 мазива,	
соединенија	 за	 собирање	 прашина	 со	
навлажнување	и	 врзување,	 горива	 (вклучително	
и	 течните	 горива	 за	 мотори)	 и	 материи	 за	
осветлување,	свеќи	и	фитили	за	осветлување	
кл.	6 	обични	метали	и	нивните	легури,	метални	
градежни	 материјали,	 метални	 преносни	
конструкции,	метални	материјали	за	железнички	
шини,	жици	 и	 кабли	 од	 обичен	метал	 кои	 не	 се	
електрични,	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	 (кои	не	
се	рачни),	инкубатори	за	јајца	
кл.	9	 	апарати	и	инструменти:	научни,	поморски,	
геодетски,	 фотографски,	 кинематографски,	
оптички,	 за	 вагање,	 за	 мерење,	 сигнализација,	

контрола	 (инспекција),	 спасување	 и	 настава;	
апар,ати	 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. 12	 	 возила,	 апарати	 за	 движење	 по	 земја,	
воздух	или	вода	
кл.	 35  огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	со	работи;	канцелариски	работи	
кл.	36	 	 осигурување;	финансиски	работи;	моне–
тарни	работи;	работи	поврзани	за	недвижен	имот	
кл.	37 	градежни	конструкции;	поправки;	инстала–
циски	услуги	
кл.	39	 	 транспортни	услуги;	пакување	и	склади–
рање	стока;	организирање	патувања	

(111) 17078 (151) 12/05/2010
(210) TM  2008/1753 (220) 24/11/2008
  (181) 24/11/2018
  (450) 30/06/2010
(732) Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК
 ул. „Орце Николов”  98, 1000, Скопје, MK
(540) 

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	35		огласување,	водење	на	работење,	управу–
вање	со	работи,	канцелариски	работи	
кл.	45		правни	услуги	

(111) 17076 (151) 07/05/2010
(210) TM  2008/1758 (220) 24/11/2008
  (181) 24/11/2018
  (450) 30/06/2010
(732) Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК
 ул. „Орце Николов”  98, 1000, Скопје, MK
(540) 
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(591)	 -
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	35 	огласување,	водење	на	работење,	управу–
вање	со	работи,	канцелариски	работи	
кл.	45  правни	услуги	

(111) 17066 (151) 30/04/2010
(210) TM  2008/1767 (220) 25/11/2008
  (181) 25/11/2018
  (450) 30/06/2010
(732) Охридска банка АД Охрид
 ул. „Македонски просветители” бр.19, 96000 

Охрид, MK
(540) 

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

кл.	36		финансиски	работи	

(111) 17052 (151) 28/04/2010
(210) TM  2008/1783 (220) 27/11/2008
  (181) 27/11/2018
  (450) 30/06/2010
(732) МП Компјутери 
 бул. Кузман Јосифовски Питу бр. 19, 1000 

Скопје, MK
(540) 

(591)	 модро
(551)	 индивидуална
(510, 511)
	 кл.	 35  услуги	 при	 продажба	 на	 мало	 и	 големо	

со:	 компјутери,	 компјутерска	 опрема,	 печатари,	
скенери,	 компјутерска	 галерија,	 бела	 техника	 и	
акустика,	канцелариски	прибор,	репро	материјал,	
потрошен	материјал	се	во	врска	со	компјутери	и	
чанти	

(111) 17047 (151) 21/04/2010
(210) TM  2008/1793 (220) 01/12/2008
  (181) 01/12/2018
  (450) 30/06/2010

(732) „Патнички сообраќај-Транскоп” АД БИТОЛА
 ул. Железничк бб Битола, MK
(540) 

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

кл. 39 	 транспортни	 услуги	 и	 организирање	
патувања	

(111) 17026 (151) 25/03/2010
(210) TM  2008/1814 (220) 01/12/2008
  (181) 01/12/2018
  (450) 30/06/2010
(732) Disney Enterprises, Inc.
 500 South Buena Vista Street Burbank, California 

91521, US
(740)	 ТОНЕВСКИ		ДРАГАН,	АДВОКАТ	бул.	„Кочо	Рацин”	

бр.	14/4	-	13,	1000	Скопје
(540) 

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 16	 	 хартија,	 картон	 и	 производите	 од	 нив	
кои	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	 печатени	
работи,	 книговезнички	 материјал,	 фотографии,	
канцелариски	материјал,	лепила	за	канцелариска	
и	 куќна	 употреба;	 материјали	 кои	 ги	 користат	
уметниците,	 сликарски	 четки,	 машини	 за	
пишување	 и	 канцелариски	 прибор	 (освен	
мебелот);	материјали	 за	обука	и	настава	 (освен	
апарати);	пластични	материјали	за	пакување	кои	
не	 се	 опфатени	 во	 другите	 класи;	 печатарски	
букви,	клишиња	
кл.	24 	текстил	и	текстилни	производи,	кои	не	се	
опфатени	со	другите	класи,	покривки	за	кревети	
и	маси	
кл.	25 	облека,	обувки	и	капи	
кл. 28	 	игри	и	играчки,	производи	за	 гимнастика	
и	 спорт	 кои	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	
украси	за	елка	

(111) 17027 (151) 25/03/2010
(210) TM  2008/1824 (220) 01/12/2008
  (181) 01/12/2018
  (450) 30/06/2010
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(732) Disney Enterprises, Inc.
 500 South Buena Vista Street Burbank, California 

91521, US
(740)	 ТОНЕВСКИ		ДРАГАН,	АДВОКАТ	бул.	„Кочо	Рацин”	

бр.	14/4	-	13,	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	
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. 16  хартија,	 картон	 и	 производите	 од	 нив	
кои	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	 печатени	
работи,	 книговезнички	 материјал,	 фотографии,	
канцелариски	материјал,	лепила	за	канцелариска	
и	 куќна	 употреба;	 материјали	 кои	 ги	 користат	
уметниците,	 сликарски	 четки,	 машини	 за	
пишување	 и	 канцелариски	 прибор	 (освен	
мебелот);	материјали	 за	обука	и	настава	 (освен	
апарати);	пластични	материјали	за	пакување	кои	
не	 се	 опфатени	 во	 другите	 класи;	 печатарски	
букви,	клишиња	
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.	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.	 21	 	 куќни	 или	 кујнски	 апарати	 и	 садови	 за	
домќинството,	 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.	24		текстил	и	текстилни	производи,	кои	не	се	
опфатени	со	другите	класи,	покривки	за	кревети	
и	маси	
кл.	25  облека,	обувки	и	капи	
кл.	28	 	игри	и	играчки,	производи	за	 гимнастика	
и	 спорт	 кои	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	
украси	за	елка	
кл.	 29  месо,	 риба,	 живина	 и	 дивеч,	 месни	
преработки,	 конзервирано,	 смрзнато,	 сушено	 и	
варено	овошје	и	зеленчук,	желе,	џемови,	компоти,	
јајца,	млеко	и	млечни	производи,	масла	и	масти	
за	јадење	
кл.	30		кафе,	чај,	какао,	шеќер,	ориз,	тапиока,	саго,	
замена	 за	 кафе;	 брашно	 и	 производи	 од	 жита,	
леб,	производи	од	тесто	и	слатки,	сладолед;	мед,	
меласа;	 квасец,	 прашок	 за	 печење,	 сол,	 сенф;	
оцет,	сосови	(како	мирудии);	мирудии;	мраз	
кл. 32  пиво,	 минерална	 и	 сода	 вода	 и	 други	
безалкохолни	 пијалаци,	 пијалаци	 од	 овошје	 и	
овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалаци	

(111) 17028 (151) 26/03/2010
(210) TM  2008/1826 (220) 01/12/2008
  (181) 01/12/2018
  (450) 30/06/2010
(732) Disney Enterprises, Inc.
 500 South Buena Vista Street Burbank, California 

91521, US
(740)	 ТОНЕВСКИ		ДРАГАН,	АДВОКАТ	бул.	„Кочо	Рацин”	

бр.	14/4	-	13,	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	
кл.	 14	 	 благородни	 метали	 и	 нивните	 легури	 и	
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производите	 изработени	 од	 нив	 или	 преслечени	
со	 нив,	 кои	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	
накит,	бижутерија,	скапоцени	камења,	часовници	
и	хронометриски	инструменти	
кл. 16  хартија,	 картон	 и	 производите	 од	 нив	
кои	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	 печатени	
работи,	 книговезнички	 материјал,	 фотографии,	
канцелариски	материјал,	лепила	за	канцелариска	
и	 куќна	 употреба;	 материјали	 кои	 ги	 користат	
уметниците,	 сликарски	 четки,	 машини	 за	
пишување	 и	 канцелариски	 прибор	 (освен	
мебелот);	 материјали	 за	 обука	 и	 настава	 (освен	
апарати);	пластични	материјали	за	пакување	кои	
не	 се	 опфатени	 во	 другите	 класи;	 печатарски	
букви,	клишиња	
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.	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.	 21  куќни	 или	 кујнски	 апарати	 и	 садови	 за	
домќинството,	 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.	24  текстил	и	текстилни	производи,	кои	не	се	
опфатени	со	другите	класи,	покривки	за	кревети	
и	маси	
кл.	25  облека,	обувки	и	капи	
кл.	28	 	 игри	и	играчки,	 производи	 за	 гимнастика	
и	 спорт	 кои	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	
украси	за	елка	
кл. 29	 	 месо,	 риба,	 живина	 и	 дивеч,	 месни	
преработки,	 конзервирано,	 смрзнато,	 сушено	 и	
варено	овошје	и	зеленчук,	желе,	џемови,	компоти,	
јајца,	млеко	и	млечни	производи,	масла	и	масти	
за	јадење	
кл.	30		кафе,	чај,	какао,	шеќер,	ориз,	тапиока,	саго,	
замена	 за	 кафе;	 брашно	 и	 производи	 од	 жита,	
леб,	производи	од	тесто	и	слатки,	сладолед;	мед,	
меласа;	 квасец,	 прашок	 за	 печење,	 сол,	 сенф;	
оцет,	сосови	(како	мирудии);	мирудии;	мраз	
кл.	 32	 	 пиво,	 минерална	 и	 сода	 вода	 и	 други	
безалкохолни	 пијалаци,	 пијалаци	 од	 овошје	 и	
овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалаци	

(111) 17060 (151) 28/04/2010
(210) TM  2008/1914 (220) 22/12/2008
  (181) 22/12/2018
  (450) 30/06/2010
(732) Друштво за реклама и издаваштво АМПТЕАМ 

ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
 ул. Ангел Димовски бр. 8/1-16, Скопје, MK

(740)	 АДВОКАТСКО	 ДРУШТВО	 ВЕЛЈАНОСКИ	 
Т.Ц.	Беверли	Хилс	лок.11	1000	Скопје

(540) 

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

кл.	 16  хартија,	 картон	 и	 производите	 кои	
не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	 печатени	
работи,	 книговезнички	 материјал,	 фотографии,	
канцелариски	материјал,	материјали	за	пакување	
кои	не	се	опфатени	во	другите	класи,	печатарски	
букви	клишиња

(111) 17061 (151) 29/04/2010
(210) TM  2008/1923 (220) 23/12/2008
  (181) 23/12/2018
  (450) 30/06/2010
(732) Осигурително брокерско друштво Мобилити 

Брокер АД - Скопје 
 ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр. 54/3, 

MK
(540) 

(591)	 жолта	и	сива
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл. 36		осигурување	

(111) 17053 (151) 28/04/2010
(210) TM  2008/1955 (220) 30/12/2008
  (181) 30/12/2018
  (450) 30/06/2010
(732) Aujan Industries Co. S.J.C.
 P.O. Box 990, Damam 31421, SA
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

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

(591)	 портокалова,	жолта,	бела,	кафена,	сива	и	повеќе	
нијанси	на	сина

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл. 32  минерални	 и	 газирани	 води	 и	 други	
безалкохолни	 пијалaци,	 овошни	 пијалaци	 и	
овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
правење	на	пијалaци	

(111) 17054 (151) 28/04/2010
(210) TM  2008/1958 (220) 26/12/2008
  (181) 30/12/2018
  (450) 30/06/2010
(732) ПАН ПЛАН ТП
 ул. Прилепска 29/27, Битола, MK
(540) 

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

кл. 35 	 уметнички	 професии	 (бизнис	 менаџмент	
кај	 уметничките	 професии);	 услуги	 за	 дизајн	 на	
страници,	за	рекламни	цели	
кл. 36	 	 агенции	 за	 недвижности;	 агенции	 за	
недвижнини,	проценување	недвижен	имот	
кл. 37		надзор	на	градежни	работи;	изградба	

(111) 17041 (151) 08/04/2010
(210) TM  2008/1966 (220) 31/12/2008
  (181) 31/12/2018
  (450) 30/06/2010

(732) СТАТЕР БАНКА АД Куманово
 ул.Плоштад нова Југославија бр.бб, Куманово, 

MK
(740)	 МИРЈАНА	 	 МАРКОВСКА,	 адвокат	 ул.	 „Орце	

Николов”	бр.	75,	1000,	Скопје
(540) 

(591)	 темно	и	светло	сива,	црвена	и	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	со	недвижен	
имот	

(111) 17011 (151) 23/03/2010
(210) TM  2009/68 (220) 03/02/2009
  (181) 03/02/2019
  (450) 30/06/2010
(732) Друштво за производство и трговија 

ТАБХЕМИНГ ДОО Тетово
 ул. Мирче Ацев бр.55, MK   

(540) 

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

кл. 3	 	 средство	 за	штиркање	 (зацврстување)	 на	
алишта	
кл.	35  услуги	при	продажба	на	мало	и	големо	со	
хемиски	средства	за	домаќинство	
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(111) 17012 (151) 23/03/2010
(210) TM  2009/69 (220) 03/02/2009
  (181) 03/02/2019
  (450) 30/06/2010
(732) Друштво за производство и трговија 

ТАБХЕМИНГ ДОО Тетово
 ул. Мирче Ацев бр.55, MK
(540) 

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

кл.	3 	абразивно	средство	
кл.	35  услуги	при	продажба	на	мало	и	големо	со	
хемиски	средства	за	домаќинство	

(111) 17031 (151) 07/04/2010
(210) TM  2009/82 (220) 10/02/2009
  (181) 10/02/2019
  (450) 30/06/2010
(732) Rocky Brands, Inc. (a corporation of the state of 

Ohio)
 39 East Canal Street, Nelsonville, OH 45764, US
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ	 

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

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	25		обувки	и	облека	
 

(111) 17032 (151) 07/04/2010
(210) TM  2009/123 (220) 19/02/2009
  (181) 19/02/2019
  (450) 30/06/2010
(732) Друштво за информатичка технологија 

СЕАВУС ДООЕЛ Скопје
 ул.11ти Октомври бр.33А, Центар 1, 1000 

Скопје, MK
(740)	 ЕМИЛИЈА	АПОСТОЛСКА		бул.	Кузман	Јосифовски	

Питу,	бр	30/3-7,	1000	Скопје
(540) 

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

кл.	 9	 	 информатички	 програми,	 мемории	 за	
сметачи,	 менувачи	 на	 дискови	 (информатика),	
монитори	 (програми	 за	 сметачи),	 обработка	 на	
податоци,	 печатачи	 за	 компјутери,	 процесори		
(централни	 единици	 за	 обработка),	 сметачи	
(помошни	мемории	за	сметачи),	сметачи	(работни	
програми	за	сметачи),	сметачи	(снимени	програми	
за	сметачи)	
кл.	41	 	образовни	услуги;	подготвување	настава;	
забава;	спортски	и	културни	активности	
кл.	42 	научни	и	технолошки	услуги	и	истражувања	
и	 планирања	 што	 се	 однесуваат	 на	 истите;	
услуги	 за	 индустриски	 анализи	 и	 истражувања;	
проектирање	и	 развоја	 на	 компјутерски	 хардвер	
и	софтвер	

(111) 17034 (151) 08/04/2010
(210) TM  2009/129 (220) 19/02/2009
  (181) 19/02/2019
  (450) 30/06/2010
(732) Johnson Matthey Public Limited Company
 40-42 Hatton Garden, London EC1N 8EE, UK
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(540) 

BITREX

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	1		хемиски	препарати	и	супстанции	наменети	
за	денатуризирање	на	други	хемиски	супстанции,	
на	тој	начин	што	ги	прават	непогодни	за	хумана	
потрошувачка	
кл.	5  средства	за	заштита,	наменети	за	одбивање	
на	 животни	 и	 инсекти	 од	 пасење,	 јадење	 или	
оштетување	 на	 растенија,	 дрвја	 и	 слично;	
препарати	за	уништување	на	штетници;	состави	
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за	 заштита	 од	 брстење	 и	 за	 предизвикување	
аверзија;	препарати	за	одбивање	животни,	птици	
и	инсекти;	пестициди,	инсектициди	и	акарициди	

(111) 17013 (151) 23/03/2010
(210) TM  2009/132 (220) 20/02/2009
  (181) 20/02/2019
  (450) 30/06/2010
(732) Philip Morris Products S.A., a Swiss corporation
 Quai Jeanrenaud 3 2000 Neuchatel, CH
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(540) 

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл. 34 	 тутун,	 сурoв	 или	 преработен;	 производи	
од	 тутун,	 вклучително	пури,	 цигари,	 цигарилоси,	
тутун	 за	 виткање	 сопствени	 цигари,	 тутун	 за	
луле,	 снус	 (snus),	 тутун	 за	 џвакање,	 бурмут	
(snuff)	тутун,	кретек	 (kretek);	замени	за	тутун	 (не	
се	за	медицински	употреби);	артикли	за	пушачи,	
вклучително	хартија	за	цигари	и	туби,	филтри	за	
цигари,	 бинлаци	 (tins)	 за	 тутун,	 кутии	 за	 цигари	
и	 пепелници,	 лули,	 џебни	 направи	 за	 виткање	
цигари,	запалки;	кибрити	

(111) 17055 (151) 28/04/2010
(210) TM  2009/136 (220) 20/02/2009
  (181) 20/02/2019
  (450) 30/06/2010
(732) КОСМОФОН Услуги на мобилна телефонија АД 

Скопје
 ул. Кузман Јосифовски Питу бр. 15, 1000 

Скопје, MK
(740)	 Леонид	Трпеноски,	адвокат		ул.”Максим	Горки”	бр.	

18	локал	8,	1000	Скопје
(540) 

SELECT ONE

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 9 	 апарати	 и	 инструменти;	 научни,	 помо–
рски,	 геодетски,	 електрични,	 фотографски,	
кинематографски,	 оптички	 за	 мерење,	
сигнализација,	контрола	(инспекција),	спасување	
и	 настава;	 апарати	 за	 снимање,	 пренос	 и	
репродукција	на	звук	или	слика,	магнетски	носачи	
на	 податоци,	 дискови	 за	 снимање,	 автоматски	
машини	 и	 механизми	 за	 апаратите	 што	 се	
активираат	со	монети	или	жетони,	регистар	каси,	
машини	 за	 сметање	 и	 опрема	 за	 обработка	 на	
податоци	и	компјутери,	апарати	за	гаснење	пожар	
кл.	38		телекомуникации	

(111) 17056 (151) 28/04/2010
(210) TM  2009/137 (220) 20/02/2009
  (181) 20/02/2019
  (450) 30/06/2010
(732) КОСМОФОН Услуги на мобилна телефонија 

АД Скопје
 ул. Кузман Јосифовски Питу бр. 15, 1000 

Скопје, MK
(740)	 Леонид	Трпеноски,	адвокат		ул.”Максим	Горки”	бр.	

18	локал	8,	1000	Скопје
(540) 

SELECT EXTRA

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 9	 	 апарати	 и	 инструменти;	 научни,	 помо–
рски,	 геодетски,	 електрични,	 фотографски,	
кинематографски,	 оптички	 за	 мерење,	
сигнализација,	контрола	(инспекција),	спасување	
и	 настава;	 апарати	 за	 снимање,	 пренос	 и	
репродукција	на	звук	или	слика,	магнетски	носачи	
на	 податоци,	 дискови	 за	 снимање,	 автоматски	
машини	 и	 механизми	 за	 апаратите	 што	 се	
активираат	со	монети	или	жетони,	регистар	каси,	
машини	 за	 сметање	 и	 опрема	 за	 обработка	 на	
податоци	и	компјутери,	апарати	за	гаснење	пожар	
кл. 38  телкомуникации	

(111) 17057 (151) 28/04/2010
(210) TM  2009/138 (220) 20/02/2009
  (181) 20/02/2019
  (450) 30/06/2010
(732) КОСМОФОН Услуги на мобилна телефонија 

АД Скопје
 ул. Кузман Јосифовски Питу бр. 15, 1000 

Скопје, MK
(740)	 Леонид	Трпеноски,	адвокат		ул.”Максим	Горки”	бр.	

18	локал	8,	1000	Скопје
(540) 

SELECT MAX
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(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл. 9 	 апарати	 и	 инструменти;	 научни,	 помо–
рски,	 геодетски,	 електрични,	 фотографски,	
кинематографски,	 оптички	 за	 мерење,	
сигнализација,	контрола	(инспекција),	спасување	
и	 настава;	 апарати	 за	 снимање,	 пренос	 и	
репродукција	на	звук	или	слика,	магнетски	носачи	
на	 податоци,	 дискови	 за	 снимање,	 автоматски	
машини	 и	 механизми	 за	 апаратите	 што	 се	
активираат	со	монети	или	жетони,	регистар	каси,	
машини	 за	 сметање	 и	 опрема	 за	 обработка	 на	
податоци	и	компјутери,	апарати	за	гаснење	пожар	
кл. 38		телекомуникации	

(111) 17042 (151) 08/04/2010
(210) TM  2009/143 (220) 23/02/2009
  (181) 23/02/2019
  (450) 30/06/2010
(732) Друштво за производство, трговија и услуги 

ДОРИ-МАК ДОО увоз-извоз Куманово
 ул. ЈНА бр. 30 Куманово, MK
(740)	 АГЕНЕЦИЈА	 ЗА	 ИНТЕЛЕКТУАЛНА	

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

(540) 

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

кл.	18 	куфер	и	патни	торби	
кл.	25 	обувки	
кл.	35		рекламирање,	водење	на	работење,	упра–
вување	со	работи,	трговски	дејности	

(111) 17014 (151) 23/03/2010
(210) TM  2009/146 (220) 23/02/2009
  (181) 23/02/2019
  (450) 30/06/2010
(732) Друштво за производство, промет и услуги 

МАКИНВЕСТ експорт-импорт ДОО Скопје
 ул. „Благоја Стевковски” бб, н. Маџари 1000 

Скопје, MK
(740)	 АГЕНЕЦИЈА	 ЗА	 ИНТЕЛЕКТУАЛНА	 СОПСТ–

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

(540) 

PLEZER

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	29 	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,	 какао,	 шеќер,	 замена	 за	 кафе,	
брашно	 и	 производи	 од	 брашно,	 производи	 од	
тесто	и	слатки,	сладолед,	кондиторски	производи	
кл.	35 	трговски	дејности	

(111) 17015 (151) 23/03/2010
(210) TM  2009/147 (220) 24/02/2009
  (181) 24/02/2019 
  (450) 30/06/2010
(732) Друштво за производство, промет и услуги 

МАКИНВЕСТ експорт-импорт ДОО Скопје
 ул. „Благоја Стевковски” бб, н. Маџари 1000 

Скопје, MK
(740)	 АГЕНЕЦИЈА	 ЗА	 ИНТЕЛЕКТУАЛНА	 СОПС–

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

(540) 

(591)	 портокалова	и	бела
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	29		конзервирано,	смрзнато,	сушено	и	варено	
овошје	и	 зеленчук,	желе,	 џемови,	 јајца,	млеко	и	
млечни	производи,	масла	и	масти	за	јадење	
кл.	30 	брашно,	производи	од	брашно,	кондиторски	
производи	
кл.	35		рекламирање,	трговски	дејности	

(111) 17017 (151) 24/03/2010
(210) TM  2009/148 (220) 24/02/2009
  (181) 24/02/2019
  (450) 30/06/2010
(732) Друштво за производство, промет и услуги 

МАКИНВЕСТ експорт-импорт ДОО Скопје
 ул. „Благоја Стевковски” бб, н. Маџари 1000 

Скопје, MK
(740)	 АГЕНЕЦИЈА	 ЗА	 ИНТЕЛЕКТУАЛНА	 СОПС–

ТВЕНОСТ	 АРТПИЦК	 ДООЕЛ	 СКОПЈЕ	 
ул.	Јосиф	Јосифовски	Свештарот	бр.39/28,	1000,	
Скопје
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(540) 

(591)	 портокалова	и	бела
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	29 	конзервирано,	смрзнато,	сушено	и	варено	
овошје	 и	 зеленчук,	 желе,	 џемови,	 јајца,	 млеко	 и	
млечни	производи,	масла	и	масти	за	јадење	
кл.	30  брашно,	производи	од	брашно,	кондиторски	
производи	
кл.	35 	рекламирање,	трговски	дејности	

(111) 17018 (151) 24/03/2010
(210) TM  2009/150 (220) 24/02/2009
  (181) 24/02/2019
  (450) 30/06/2010
(732) HONDA MOTOR CO., LTD. (a corporation, 

organized and existing under the laws of Japan, 
manufacturers and Merchants)

 1-1, 2-chome, Minami-aoyama, Minato-ku, Tokyo, 
JP

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

(540) 

CR-Z

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 12	 	 возила,	 апарати	 за	 движење	 по	 земја,	
воздух	или	вода	

(111) 17035 (151) 08/04/2010
(210) TM  2009/154 (220) 25/02/2009
  (181) 25/02/2019
  (450) 30/06/2010
(732) 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)	 златно	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	
кл.	30 	производи	со	лиофилизиран	матичен	млеч,	
прополис,	 полен,	 пчелин	 восок	 и	 други	 пчелини	
производи;	 антиоксиданси,	 минерали,	 екстрати	
од	лековити	билки;	функционална	храна	-	клици	
од	махунарки:	соја,	азуки,	мунг,	наут,	лека,	оцет	од	
дива	јаболка	со	лековити	билки	

(111) 17058 (151) 28/04/2010
(210) TM  2009/160 (220) 26/02/2009
  (181) 26/02/2019
  (450) 30/06/2010
(732) Дејан Атанасовски
 ул. Петар Попарсов бр. 22/3, 1000 Скопје, MK
(740)	 Адвокатско	 друштво	 ДЕ	 ЛЕГЕ	 Калеска	 и	

Цветановска	 бул.	 Кочо	 Рацин	 бр.14-6/6,	 1000,	
Скопје

(540) 

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

кл. 43		услуги	на	подготвување	храна	и	пијалаци,	
кетеринг,	ресторани	и	барови	од	секаков	вид	
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(111) 17019 (151) 24/03/2010
(210) TM  2009/168 (220) 02/03/2009
  (181) 02/03/2019
  (450) 30/06/2010
(732) CROSS VETPHARM GROUP LIMITED
 Broomhill Road, Tallaght, Dublin 24, IE
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(540) 

BIMEDA

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 5 	 ветеринарни	 фармацевтски	 препарати	 и	
супстанции	

(111) 17043 (151) 08/04/2010
(210) TM  2009/173 (220) 03/03/2009
  (181) 03/03/2019
  (450) 30/06/2010
(732) SYSMEX CORPORATION
 1-5-1, Wakinohama-kaigandori, Chuo-ku, Kobe, 

Hyogo, JP
(740)	 ПЕТОШЕВИЌ	 ДОО	 ДРУШТВО	 ЗА	

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

(540) 

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл. 1 	 хемиски	 реагенси	 и	 хемиски	 препарати	
кои	 што	 не	 се	 користат	 за	 медицински	 или	
ветеринарни	 цели;	 хемиски	 производи	 за	
употреба	 во	 фармацевтски	 производи;	
дијагностички	 хемикалии;	 дијагностички	
реагенси	 и	 дијагностички	 препарати	 коишто	 не	
се	употребуваат	за	медицински	или	ветеринарни	
цели;	 реагенси	 и	 препарати	 за	 тестирање;	
реагенси	 за	 хематолошка	 анализа;	 реагенси	
за	 анализа	 на	 ретикулоцити;	 реагенси	 за	
анализа	 на	 крвната	 коагулација;	 реагенси	 за	
уриноанализа;	 реагенси	 за	 имуноанализа;	
реагенси	 за	 клиничко	 хемиско	 тестирање;	
реагенси	за	окултен	тест	за	крвавење;	реагенси	
за	 генски	 (генетски)	тест;	разредувачи;	раствори	
или	 реагенси	 за	 разградување;	 раствори	 и/или	
реагенси	 за	 хемолитичко	 разградување;	 бои	 за	
индустриска	 употреба;	 раствори	 за	 обложување	
за	индустриска	употреба;	референтни	контролни	
материјали	 (хемиски	 реагенси)	 за	 индустриска	
употреба;	 хемиски	 референтни	 материјали	
(хемиски	 реагенски)	 за	 индустриска	 употреба;	
стандардни	раствори	за	 контрола	на	 квалитетот	

и	 материјали	 (хемиски	 реагенски)	 за	 контрола	
на	 квалитетот	 за	 индустриска	 употреба	 за	
тестирање	 и	 калибрирање	 на	 медицински	
апарати	 и	 реагенси;	 материјали	 (хемиски	
реагенси)	за	хематолошка	контрола	за	тестирање	
и	 калибрирање	 на	 медицински	 апарати	 и	
реагенси;	 материјали	 (хемиски	 реагенси)	 за	
хематолошка	контрола	за	индустриска	употреба;	
стандарден	серум;	контролен	серум;	биохемиски	
стандарден	серум;	биохемиски	контролен	серум;	
детергенти	за	индустриска	употреба;	раствори	за	
чистење	 за	индустриска	 употреба;	 препарати	 за	
чистење	за	индустриска	употреба;	и	раствори	за	
прочистување	за	индустриска	употреба	
кл.	 5	 	 фармацевтски,	 ветеринарни	 и	 санитарни	
препарати;	дијагностички	реагенси	и	дијагностички	
препарати	 за	 медицински	 и	 ветеринарни	 цели;	
хемиски	 реагенси	 и	 хемиски	 препарати	 за	
медицински	и	ветеринарни	цели;	хемиски	реагенси	
и	 хемиски	 препарати	 за	 фармацевтски	 цели;	
реагенси	и	препарати	за	тестирање;	реагенси	за	
хематолошка	анализа;	реагенси	за	крвна	анализа;	
реагенси	 за	 анализа	 на	 белите	 крвни	 клетки;	
реагенси	за	анализа	на	незрели	клетки;	реагенси	
за	анализа	на	хемоглобин;	реагенси	за	анализа	на	
ретикулоцити;	реагенси	за	анализа	на	еритроцити;	
реагенси	за	анализа	на	црвени	клетки	со	нуклеус;	
реагенси	 за	 анализа	 на	 крвната	 коагулација;	
реагенси	за	уриноанализа;	реагенси	за	уринарна	
седиментација;	 реагенси	 за	 имуноанализа;	
реагенси	 за	 бактериска	 анализа;	 реагенси	 за	
клиничко	хемиско	тестирање;	реагенси	за	окултен	
тест	 за	 крвавење;	 реагенси	 за	 генски	 (генетски)	
тест;	 реагенси	 за	 протеински	 тест;	 реагенси	 за	
тест	 за	 предвидување	 на	 повторно	 појавување	
на	 канцер;	 реагенси	 за	 тест	 за	 предвидување	
на	 чувствителност	 на	 антиканцерогени	 лекови;	
разредувачи;	 разредувачи	 за	 медицинска	 и	
клиничка	дијагностичка	употреба;	разредувачи	за	
хематолошка	 анализа;	 разредувачи	 за	 анализа	
на	 ретикулоцити;	 разредувачи	 за	 уриноанализа:	
разредувачи	 за	 имуноанализа;	 разградливи	
раствори	и/или	реагенски;	разградливи	раствори	
и/или	 реагенски	 за	 хематолошка	 анализа;	
разградливи	 раствори	 и/или	 реагенски	 за	
анализа	на	ретикулоцити;	разградливи	раствори	
и/или	 реагенски	 за	 уриноанализа;	 разградливи	
раствори	 и/или	 реагенски	 за	 имуноанализа;	
хемолитички	 разградливи	 раствори	 и/или	
реагенски;	бои;	бои	за	медицинска	или	клиничка	
дијагностичка	 употреба;	 бои	 за	 хематолошка	
анализа;	бои	за	анализа	на	ретикулоцити;	бои	за	
уриноанализа;	 бои	 за	 имуноанализа;	 раствори	
за	 обложување;	 раствори	 за	 обложување	 за	
медицинска	или	клиничка	дијагностичка	употреба;	
раствори	 за	 обложување	 за	 хематолошка	
анализа;	 раствори	 за	 обложување	 за	 анализа	
на	 ретикулоцити;	 раствори	 за	 обложување	
за	 уриноанализа;	 раствори	 за	 обложување	
за	 имуноанализа;	 референтни	 контролни	
материјали	 за	 медицинска	 употреба;	 хемиски	
референтни	материјали	за	медицинска	употреба;	
стандардни	раствори	 за	 контрола	на	 квалитетот	
и	 материјали	 за	 контрола	 на	 квалитетот	 за	
тестирање	и	калибрирање	на	медицински	апарати	

17043
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и	реагенси;	материјали	за	хематолошка	контрола	
за	 тестирање	 и	 калибрирање	 на	 медицински	
апарати	и	 реагенси;	материјали	 за	 хематолошка	
контрола	 за	 медицинска	 употреба;	 стандарден	
серум;	контролен	серум;	биохемиски	стандарден	
серум;	 биохемиски	 контролен	 серум;	 детергенти	
за	 медицински	 цели;	 раствори	 за	 чистење	 за	
медицински	 цели;	 препарати	 за	 чистење	 за	
медицински	цели;	и	раствори	за	прочистување	за	
медицински	цели,	но	со	исклучок	на	ветеринарни	
препарати	што.се	нанесуваат	на	или	во	животни	
не	со	цел	за	дијагностичко	тестирање	(како	што	се	
реагенси	за	дијагностичко	тестирање	за	употреба	
со	 опрема	 за	 дијагностичко	 тестирање),	 лекови	
против	 паразити,	 инсектициди,	 и	 препарати	
за	 уништување	 штетници,	 фунгициди	 и/или	
хербациди	
кл.	 9	 	 апарати	 и	 инструменти	 за	 тестирање,	 не	
се	 за	 медицински	 цели;	 мерење	 на	 апарати	 и	
инструменти;	 апарати	 и	 инструменти	 за	 научни	
истражувања	 во	 лаборатории;	 анализатори	 на	
партикули;	 анализатори	 на	 слика	 на	 партикула;	
бројачи	на	партикули;	анализатори	на	составот	на	
партикулите;	анализатори	на	бактерии;	епрувети	
и	држачи	за	нив;	пипети;	апарати	за	обработка	на	
податоци;	 компјутери;	 компјутерски	 периферни	
алатки;	 принтери	 за	 употреба	 со	 компјутери;	
компјутерски	 тататури;	 компјутерски	 мемории;	
компјутерски	 софтвер;	 компјутерска	 програма;	
компјутерски	оперативни	програми,	снимени;	уред	
за	спојување	[опрема	за	обработка	на	податоци],	
читачи	[опрема	за	обработка	на	податоци];	единици	
за	 магнетска	 лента	 [за	 компјутери];	 магнетски	
медиуми	за	податоци;	маглетски	ленти;	 снимени	
видео	дискови	и	видео	ленти;	оптички	медиуми	за	
податоци;	оптички	дискови;	компактни	дискови	(со	
постојана	меморија);	компактен	диск	за	податоци;	
енкодирани	 картички,	 магнетски;	 интегрирани	
кола;	 микроскопски	 слајдови;	 лабораториски	
колби;	 пластични	 чаши	 за	 лабораториска	
употреба;	 епрувети	 за	 микробиолошки	 цели;	
епрувети	за	имунолошки	цели;	и	делови	и	опрема	
за	гореспоменатите	производи,	се	што	е	опфатено	
во	класата	9	
кл.	 10 	 медицински	 и	 ветеринарни	 апарати	 и	
инструменти;	апарати	за	употреба	во	медицински	
анализи;	 апарати	 и	 инструменти	 за	 тестирање	
за	 медицински	 цели;	 дијагностички	 апарати	
и	 инструменти	 за	 медицински	 цели;	 апарати	
и	 инструменти	 за	 (хематолошка)	 анализа	 на	
крвта;	 анализатори	 на	 крвни	 клетки;	 апарати	 и	
интрументи	 за	 анализа	 ретикулоцити;	 апарати	 и	
инструменти	 за	 анализаирање	 на	 еритроцити;	
апарати	 и	 инструменти	 за	 анализаирање	
крвната	 коагулација;	 апарати	 и	 инструменти	 за	
анализирање	 на	 агрегација	 на	 крвните	 плочки;	
апарати	и	инструменти	за	припрема	на	крв;	апарати	
и	 инструменти	 за	 неинвазивно	 анализаирање	
на	 крв;	 неинвазивен	 мониторинг	 на	 крвните	
садови;	апарати	и	инструменти	за	спектроскопска	
анализа	 на	 инфрацрвени	 зраци-бројачи	 на	
клетки;	бројачи	на	крвни	клетки;	бројачи	на	крвни	
плочки;	 бројачи	 на	 партикули	 за	 медицински	
цели;	 апарати	 и	 инструменти	 за	 уриноанализа-
апарати	 	 и	 инструменти	 за	 анализа	 на	 клетките	

од	урината;	апарати	и	инструменти	за	анализа	на	
партикулите	 од	 урината;	 апарати	и	 инструменти	
за	припрема	на	урина;	апарати	и	инструменти	за	
имунохемиска	анализа;	апарати	и	инструменти	за	
имунолошки	 тестирања;	 апарати	 и	 инструменти	
за	 имуноанализа;	 апарати	 и	 инструменти	 за	
клинички	хемиски	анализи;	апарати	и	инструменти	
за	 окултен	 анализа	 за	 крвавење;	 апарати	 	 и		
инструменти	 за	 бактериска	 анализа;	 апарати	 и	
инструменти	 за	 генско	 (генетичко)	 тестирање	 -	
анализатор	на	генска	амплификација;	анализатор	
на	 канцерогени	лимфатични	метастази;	апарати	
и	 инструменти	 за	 разредување;	 направи	 за	
собирање	на	крв-епрувети	за	примерици	од	крв;	
пипети	за	медицински	цели;	игли	за	медицинсга	
цели;	апарати	и	инструменти	за	правење	на	тест	
на	 примерок	 на	 слајд;	 слашови	 за	 медицинска	
употреба;	 аспиратори	 за	 медицинска	 употреба;	
мерни	 апарати	 и	 иинструменти	 за	 медицинска	
употреба;	 сфигмоманометри;	 садови	 за	
примероци	 за	 ин	 витро	 дијагностицирање;	
шишенца	 за	 примероци;	 лабораториски	 колби	
за	 еднократна	 употреба;	 чаши	 за	 еднократна	
употреба	 за	 уриноанализа;	 епрувети	 за	
собирање	 на	 крв;	 држачи	 за	 колби;	 држачи	
за	 епрувети;	 и	 делови	 и	 монтажни	 елементи	
за	 сите	 гореспоменатите	 производи,	 се	 што	 е	
опфатено	во	класата	10	со	исклучок	на	апарати	
и	 инструменти	 за	 нанесување	 на	фармацевтски	
или	ветеринарни	сувстанции	(што	не	се	реагенси	
за	дијагностичко	тестирање)	

(111) 17021 (151) 24/03/2010
(210) TM  2009/174 (220) 04/03/2009
  (181) 04/03/2019
  (450) 30/06/2010
(732) Intervet International B.V.
 Wim de Korverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, NL
(740)	 ПЕТОШЕВИЌ	 ДОО	 ДРУШТВО	 ЗА	

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

(540) 

NUFLOR

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 5 	 фармацевтски	 производи	 за	 ветеринарна	
употреба	

(111) 17059 (151) 28/04/2010
(210) TM  2009/175 (220) 04/03/2009
  (181) 04/03/2019
  (450) 30/06/2010
(732) Друштво за информатички инженеринг и 

консалтинг Нет-Бит доо Скопје
 ул. Чедомир Миндеровиќ 41, 1000 Скопје, MK
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(540) 

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

кл. 9  апарати	и	инструменти;	научни,	поморски,	
геодетски,	 фотографски,	 кинематографски,	
оптички,	 за	 вагање,	 за	 мерење,	 сигнализација,	
контрола	 (инспекција),	 спасување	 и	 настава,	
апарати	 и	 инструменти	 за	 спроведување,	
вклучување,	 трансформирање,	 акумулирање,	
регулирање	или	контролирање	на	електрицитетот;	
апарати	 за	 снимање,	 пренос	 и	 репродукција	 на	
звук	 или	 слика,	 магнетски	 носачи	 на	 податоци,	
дискови	 за	 снимање,	 автоматски	 машини	 и	
механизми	 за	 апаратите	 што	 се	 активираат	 со	
монети	 или	 жетони,	 регистар	 каси,	 машини	 за	
сметање	 и	 опрема	 за	 обработка	 на	 податоци	 и	
компјутери,	апарати	за	гаснење	пожар	
кл. 38  телекомуникации	
кл.	42  научни	и	технолошки	услуги	и	истражувања	
и	 планирања	 кои	 се	 однесуваат	 на	 истите,	
услуги	 за	 индустриски	 анализи	 и	 истражувања,	
проектирање	 и	 развој	 на	 компјтерски	 хардвер	 и	
софтвер	
кл.	 45 	 правни	 услуги,	 безбедносни	 услуги	 за	
заштита	 на	 имот	 и	 лица,	 лични	 и	 општествени	
услуги	што	ги	даваат	трети	лица	за	задоволување	
на	потребите	на	поединци	

(111) 17022 (151) 25/03/2010
(210) TM  2009/191 (220) 05/03/2009
  (181) 05/03/2019
  (450) 30/06/2010
(732) KUSAM TEKSTIL KONF.SAN.TIC. LTD.STI 

(WENICE)
 Keresteciler Sitesi Fatih Cad. kavakli sok. No:21 

Merte/Istanbul, TR
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(540) 

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

кл.	 22	 	 торби	 што	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	
класи,	сурови	текстилни	влакнести	материи	
кл.	23 	предено	и	конец	за	текстил	
кл.	24 	текстил	и	текстилни	производи,	што	не	се	

опфатени	со	другите	класи	
кл.		25  облека,	обувки	и	капи	
кл.	 26	 	 тантели,	 везови,	 панделки	 и	 гајтани,	
петлици,	копци,	закачки	и	окца,	топуски	и	игли	

(111) 17036 (151) 08/04/2010
(210) TM  2009/208 (220) 09/03/2009
  (181) 09/03/2019
  (450) 30/06/2010
(732) ANI BISKUVI GIDA SANAYI VE TIC. A.S.
 ORGANIZE SANAYI BOLGESI 70100 KARAMAN, 

TR
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540) 

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

кл. 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.	39  транспортни	услуги;	лакување	и	склади–
рање	стока;	организирање	патувања	

(111) 17037 (151) 08/04/2010
(210) TM  2009/221 (220) 10/03/2009
  (181) 10/03/2019
  (450) 30/06/2010
(732) Друштво за информатичка технологија 

СЕАВУС ДООЕЛ Скопје
 ул.11ти Октомври бр.33А, Центар 1, 1000 

Скопје, MK
(740)	 ЕМИЛИЈА	АПОСТОЛСКА		бул.	Кузман	Јосифовски	

Питу,	бр	30/3-7,	1000	Скопје
(540) 

DROPMIND

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 9 	 информатички	 програми,	 мемории	 за	
сметачи,	 менувачи	 на	 дискови	 (информатика),	
монитори	 (програми	 за	 сметачи),	 обработка	 на	
податоци,	 печатачи	 за	 компјутери,	 процесори	
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(централни	 единици	 за	 обработка),	 сметачи	
(помошни	мемории	за	сметачи),	сметачи	(работни	
програми	за	сметачи),	сметачи	(снимени	програми	
за	сметачи)	
кл.	41  образовни	услуги;	подготвување	настава;	
забава;	спортски	и	културни	активности	
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	

(111) 17023 (151) 25/03/2010
(210) TM  2009/222 (220) 12/03/2009
  (181) 12/03/2019
  (450) 30/06/2010
(732) Intel Corporation
 2200 Mission College Boulevard, Santa Clara, 

California, 95052-8119, US
(740)	 ПЕТОШЕВИЌ	 ДОО	 ДРУШТВО	 ЗА	

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

(540) 

INTEL INSIDE

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	9	 	апарати	и	инструменти:	научни,	поморски,	
геодетски,	 фотографски,	 кинематографски,	
оптички,	 за	 вагање,	 за	 мерење,	 сигнализација,	
контрола	 (инспекција),	 спасување	 и	 настава;	
апарати	 и	 инструменти	 за	 спроведување,	
вклучување,	 транформирање,	 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	апарати	што	се	активираат	со	монети	
или	жетони;	регистар	 каси,	машини	за	сметање,	
опрема	 за	 обработка	 на	 податоци	 и	 компјутери;	
апарати	 за	 гаснење	 пожар;	 компјутери;	 нотес	
(notebook)	компјутери;	лаптоп	(laptop)	компјутери;	
преносливи	 компјутери;	 рачно	 преносливи	
(handheld)	 компјутери;	 персонални	 дигитални	
асистенти;	 персонални	 медиа	 плеери;	 мобилни	
телефони;	 смарт	 телефони;	 дигитални	 камери;	
сервери;	 компјутерски	 хардвер;	 компјутерски	
и	 телекомуникациски	 мрежен	 хардвер;	
компјутерски	 мрежни	 адаптери,	 прекинувачи,	
рутери	 и	 средишта	 (hubs);	 безжични	 и	 жичани	
модеми	 и	 комуникациски	 картички	 и	 уреди;	
компјутерски	 фирмвер	 (firmware)	 за	 употреба	
во	 управување	 и	 одржување	 на	 компјутерскиот	
систем;	 компјутерски	 софтвер;	 полупроводници;	
микропроцесори;	 интегрирани	 кола;	 централна	
процесна	 едицина;	 микрокомпјутери;	 комплет	
на	 компјутерски	 интегрални	 кола	 (chipsets);	
компјутерски	 матични	 плочи,	 компјутерски	

графички	 плочи;	 компјутерски	 периферни	 уреди	
и	електронски	апарати	за	употреба	со	компјутери;	
делови,	опрема	и	апарати	за	тестирање	за	сите	
горенаведени	 производи;	 електронски	 објави	 во	
областа	 на	 компјутерите,	 телекомуникацијата,	
телефонијата,	 и	 безжичната	 комуникација	 кои	
можат	 да	 се	 префрлат	 од	 еден	 на	 друг	 медиум	
за	запис;	дигитални	видео	рекордери;	менувач	на	
сигнал	кутии	за	над	телевизор	и	позади	телевизор	
(set	top	/	set	back	boxes);	телевизори	

(111) 17020 (151) 13/04/2010
(210) TM  2009/226 (220) 12/03/2009
  (181) 12/03/2019
  (450) 30/06/2010
(732) АЛЕМ ЕСХ ДОО
 ул. Мито Хаџивасилев-Јасмин Т.Ц. Рамсторе 

Ф/16, 1000 Скопје, MK
(540) 

(591)	 -
(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.	 16	 	 хартија,	 картон	 и	 производите	 од	 нив	
што	не	се	опфатени	од	другите	класи,	печатени	
работи,	 книговезнички	 материјал,	 фотографии,	
канцелариски	материјал,	лепила	за	канцелариска	
и	 куќна	 употреба;	 материјали	 кои	 ги	 користат	
уметниците,	 сликарски	 четки,	 машини	 за	
пишување	и	канцелариски	пробор	(освен	мебел);	
материјали	 за	 обука	 и	 настава	 (освен	 апарати);	
пластични	 материјали	 за	 пакување	 што	 не	 се	
опфатени	 во	 другите	 класи;	 печатарски	 букви;	
клишиња	
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.	 21 	 куќни	 или	 кујнски	 апарати	 и	 садови	 за	
домаќинството,	 чешли	 и	 сунгери,	 четки	 (освен	
сликарски	 четки)	 материјали	 за	 правење	 четки,	
производи	што	се	користат	за	чистење,	челична	
волна,	 сурово	 и	 полуобработено	 стакло	 (освен	
градежно	стакло),	стакларија,	порцелан,	фајанс	и	
грнчарија,	што	не	се	опфатени	со	другите	класи	
кл.	24		текстил	и	текстилни	производи,	што	не	се	
опфатени	со	другите	класи,	покривки	за	кревети	
и	маси	
кл.	 29 	 месо,	 риба,	 живина	 и	 дивеч,	 месни	
преработки,	 конзервирано,	 смрзнато,	 сушено	 и	
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варено	овошје	и	зеленчук,	желе,	џемови,	компоти,	
јајца,	млеко	и	млечни	производи,	масла	и	масти	
за	јадење	
кл.	30		кафе,	чај,	какао,	шеќер,	ориз,	тапиока,	саго,	
замена	 за	 кафе,	 брашно	 и	 производи	 од	 жита,	
леб,	производи	од	тесто	и	слатки,	сладолед;	мед,	
маласа;	 квасец,	 прашок	 за	 печење,	 сол,	 сенф;	
оцет,	сосови	(како	мирудии);	мирудии;	мраз	
кл.	 32	 	 пиво,	 минерална	 и	 сода	 вода	 и	 други	
безалкохолни	 пијалаци,	 пијалаци	 од	 овошје	 и	
овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалаци	
кл.	33		тутун,	производи	за	пушачите,	кибрит	
кл.	35 	огласување,	водење	на	работење,	упра–
вување	со	работи;	канцелариски	работи	
кл.		38		телекомуникации	
кл. 41  образовни	услуги;	подготвување	настава;	
забава;	спортски	и	културни	активности	
кл. 43 	услуги	за	подготвување	храна	и	пијалаци;	
привремено	сместување	

(111) 17024 (151) 25/03/2010
(210) TM  2009/227 (220) 12/03/2009
  (181) 12/03/2019
  (450) 30/06/2010
(732) АЛЕМ ЕСХ ДОО
 ул. Мито Хаџивасилев Јасмин Т.Ц. Рамсторе 

Ф/16, 1000 Скопје, MK
(540) 

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

кл.	 3  средства	 за	 белење	 и	 други	 супстанции	
за	 перење,	 препарати	 за	 чистење,	 полирање,	
триење	и	нагризување,	сапуни
парфимерија,	 етерични	 масла,	 козметички	
производи,	лосиони	за	коса,	препарати	за	нега	на	
забите	
кл.	 16 	 хартија,	 картон,	 и	 производите	 од	 нив	
што	не	се	опфатени	од	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	пробор	(освен	мебел);	
материјали	 за	 обука	 и	 настава	 (освен	 апарати);	
пластични	 материјали	 за	 пакување	 што	 не	 се	

опфатени	 во	 другите	 класи;	 печатарски	 букви;	
клишиња	
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.	 21  куќни	 или	 кујнски	 апарати	 и	 садови	 за	
домаќинството,	 чешли	 и	 сунгери,	 четки	 (освен	
сликарски	 четки),	 материјали	 за	 правење	 четки,	
производи	што	се	користат	за	чистење,	челична	
волна,	 сурово	 и	 полуобработено	 стакло	 (освен	
градежно	стакло),	стакларија,	порцелан,	фајанс	и	
грнчарија,	што	не	се	опфатени	со	другите	класи	
кл.	24  текстил	и	текстилни	производи,	што	не	се	
опфатени	со	другите
класи,	покривки	за	кревети	и	маси	
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,	маласа;	квасец,	прашок	за	
печење,	сол,	сенф;	оцет,	сосови	 (како	мирудии);	
мирудии;	мраз	
кл. 32 	 пиво,	 минерална	 и	 сода	 вода	 и	 други	
безалкохолни	 пијалаци,	 пијалаци	 од	 овошје	 и	
овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалаци	
кл. 33  тутун,	производи	за	пушачите,	кибрит	
кл.	 35	 	 огласување,	 водење	 на	 работење,	
управување	со	работи;	канцелариски	работи	
кл.	38  телекомуникации	
кл.	41  образовни	услуги;	подготвување	настава;	
забава;	спортски	и	културни	активности	
кл.	43  услуги	за	подготвување	храна	и	пијалаци;	
привремено	сместување	

(111) 17016 (151) 13/04/2010
(210) TM  2009/228 (220) 12/03/2009
  (181) 12/03/2019
  (450) 30/06/2010
(732) АЛЕМ ЕСХ ДОО
 ул. Мито Хаџивасилев-Јасмин Т.Ц. Рамсторе 

Ф/16, 1000 Скопје, MK
(540) 



Glasnik, 17/3,  str. 204-259, juni 2010 Skopje

Trgovski marki

238

17098

(591)	 -
(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.	 16	 	 хартија,	 картон	 и	 производите	 од	 нив	
што	не	 се	опфатени	од	другите	 класи,	 печатени	
работи,	 книговезнички	 материјал,	 фотографии,	
канцелариски	материјал,	лепила	за	канцелариска	
и	 куќна	 употреба;	 материјали	 кои	 ги	 користат	
уметниците,	 сликарски	 четки,	 машини	 за	
пишување	и	канцелариски	пробор	(освен	мебел);	
материјали	 за	 обука	 и	 настава	 (освен	 апарати);	
пластични	 материјали	 за	 пакување	 што	 не	 се	
опфатени	 во	 другите	 класи;	 печатарски	 букви;	
клишиња	
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.	 21 	 куќни	 или	 кујнски	 апарати	 и	 садови	 за	
домаќинството,	 чешли	 и	 сунгери,	 четки	 (освен	
сликарски	 четки)	 материјали	 за	 правење	 четки,	
производи	што	се	 користат	за	чистење,	челична	
волна,	 сурово	 и	 полуобработено	 стакло	 (освен	
градежно	стакло),	стакларија,	порцелан,	фајанс	и	
грнчарија,	што	не	се	опфатени	со	другите	класи	
кл. 24 	текстил	и	текстилни	производи,	што	не	се	
опфатени	со	другите	класи,	покривки	за	кревети	
и	маси	
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,	
маласа;	 квасец,	 прашок	 за	 печење,	 сол,	 сенф;	
оцет,	сосови	(како	мирудии);	мирудии;	мраз	
кл. 32 	 пиво,	 минерална	 и	 сода	 вода	 и	 други	
безалкохолни	 пијалаци,	 пијалаци	 од	 овошје	 и	
овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалаци	
кл.	33  тутун,	производи	за	пушачите,	кибрит	
кл. 35		огласување,	водење	на	работење,	управу–
вање	со	работи;	канцелариски	работи	
кл.	38 	телекомуникации	
кл.	41  образовни	услуги;	подготвување	настава;	
забава;	спортски	и	културни	активности	
кл.	43		услуги	за	подготвување	храна	и	пијалаци;	
привремено	сместување	

 
 

(111) 17063 (151) 30/04/2010
(210) TM  2009/229 (220) 12/03/2009
  (181) 12/03/2019
  (450) 30/06/2010
(732) Друштво за трговија, услуги и производство 

ШАТЦИ ДОО Тетово
 ул. Маршал Тито бр. 64 Тетово, MK
(740)	 ДАНИЕЛА	 НАСТОВА	 ПИШТОЛОВА,	 АДВОКАТ	 

ул.Георги	Димитров	54-2/20,	1000,	Скопје
(540) 

(551)	 индивидуална
(510, 511)

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

(111) 17033 (151) 16/04/2010
(210) TM  2009/235 (220) 16/03/2009
  (181) 16/03/2019
  (450) 30/06/2010
(732) Центар за Економски Aнализи
 бул. Јане Сандански бр. 63/3, 1000 Скопје, MK
(540) 

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	35		огласување,	водење	на	работење,	управу–
вање	со	работи,	канцелариски	работи	
кл.	41  образовни	услуги,	подготвување	настава,	
забава,	спортски	и	културни	активности	
кл.	42 	нучни	и	технолошки	услуги	и	истражувања	
и	 планирања	 што	 се	 однесуваат	 на	 истите,	
услуги	 за	 индустриска	 анализа	 и	 истражувања,	
проектирање	и	развој	на	компјутерски	хардвер	и	
софтвер	

(111) 17098 (151) 19/05/2010
(210) TM  2009/238 (220) 17/03/2009
  (181) 17/03/2019
  (450) 30/06/2010
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(732) FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND 
GMBH

 Else-Kroner-Str. 1, 61352 Bad Homburg, DE
(740)	 БИНПРО	 ДООЕЛ	 СКОПЈЕ	 ул.	 ‘’Ленинова’’	

бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540) 

FRESENIUS MEDICAL CARE

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл. 5 	 фармацевтски	 и	 санитарни	 препарати	
за	 дијализна	 терапија;	 диететски	 супстанции	
што	 се	 користат	 во	 медицината;	 средства	 за	
дезинфекција	
кл.	 10	 	 хируршки	 и	 медицински	 инструменти	 и	
апарати,	медицински	технички	уреди	за	дијализна	
терапија;	делови,	опрема	за	претходно	наведените	
производи;	 клипови	 (стеги)	 за	 хемостаза,	 кеси	
за	 медицински	 течности,	 пуми,	 шприцеви,	 игли,	
катетри,	канили	(цевчиња),	капачиња,	системи	од	
цевки,	адаптери,	конектори,	затворачи	
кл.	42 	услуги	на	центри	за	дијализа	за	терапија	
на	бубрежна	инсуфициенција	

(111) 17065 (151) 30/04/2010
(210) TM  2009/255 (220) 20/03/2009
  (181) 20/03/2019
  (450) 30/06/2010
(732) СОЛИД ДОО Скопје
 ул. Разловечко востание бр. 26 Скопје, MK
(540) 

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

кл.	35		услуги	при	продажба	на	мало	и	големо	со	
автоделови	

(111) 17030 (151) 23/04/2010
(210) TM  2009/257 (220) 20/03/2009
  (181) 20/03/2019
  (450) 30/06/2010
(732) Трговско друштво за производство, промет и 

услуги ФАЛКОН ТРАВЕЛ ДООЕЛ Скопје
 ул. „Пандил Шишков” бр. 20/6 - Аеродром 1000 

Скопје, MK
(740)	 МАКЕДОНСКА	 АВТОРСКА	 АГЕНЦИЈА	 ДОО	 

бул.”Кочо	Рацин”	14,	1000,	Скопје

(540) 

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

кл.	39 	 транспортни	услуги,	организирање	пату–
вања	
кл.	43		привремено	сместување	
кл.	45  лични	и	општествени	услуги	што	ги	даваат	
трети	 лица	 за	 задоволување	 на	 потребите	 на	
поединци	

(111) 17038 (151) 08/04/2010
(210) TM  2009/267 (220) 24/03/2009
  (181) 24/03/2019
  (450) 30/06/2010
(732) Империал Тобако ТКС а.д.
 ул. 11 Октомври бр. 125, 1000 Скопје, MK
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ	 

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

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

кл.	34 	тутун,	било	преработен	или	непреработен,	
производи	 од	 тутун;	 замена	 за	 тутун	 што	 не	 е	
за	медицински	или	лековити	цели;	цигари,	пури,	
производи	за	пушачите	и	кибрит	

(111) 17070 (151) 03/05/2010
(210) TM  2009/296 (220) 01/04/2009
  (181) 01/04/2019
  (450) 30/06/2010
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(732) Друштво за комуникациски услуги ВИП 
ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје

 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	водење	на	дејностите),	
демонстрација	 на	 производи,	 информации	 за	
дејноста,	 информатички	 картотеки	 (водење	
на	 информатичките	 картотеки),	 изложби	
(организирање	 изложби)	 во	 комерцијални	 или	
рекламни	 цели,	 изнајмување	 рекламен	 простор,	
изнајмување	 уреднички	 апарати,	 изнајнување	
рекламен	 материјал,	 изработка	 на	 такси,	
изводи	 од	 сметка	 (изработка	 на	 изводи	 од	
сметка),	 јавно	 мислење	 (испитување	 на	 јавното	
мислење),	 објавување	 рекламни	 текстови,	
огласување	 /рекламирање/,	 организирање	
дејности	 (советување	 за	 организирање	 на	
дејностите),	 плакатирање	 /огласување/,	 преписи	
на	 соопштенија,	 промоција	 /продажба	 за	 трето	
лице/,	 пропагандни	 дејности,	 проучување	
на	 пазарот	 /маркетинг/,	 проверка	 на	 сметки,	
рекламирање	по	пат	на	радио,	 рекламирање	по	
пат	на	 телевизија,	 рекламни	огласи	 (ширење	на	
рекламни	 огласи),	 статистичко	 информирање,	
телефонско	 одговарање	 (служби	 за	 телефонско	
одговарање/за	 отсутни	 претплатници/,	 ширење	
рекламен	 материјал	 /трактати,	 проспекти,	
печатени	примероци/	
кл. 38 	 услуги	 на	 телекомуникација	 и	 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	
информации	 од	 именик	 по	 пат	 на	 телефон,	
телевизија	 и	 глобална	 комуникациска	 мрежа;	
обезбедување	 мултикориснички	 интерактивен	
пристап	 на	 глобална	 комуникациска	 мрежа;	
пренос	 и	 емитирање	 на	 сите	 видови	 аудио	 и	
видео	 програми	 по	 пат	 на	 телефон,	 телевизија	
и	 глобална	 комуникациска	 мрежа,	 главни	
(стожерни)	 интернет	 услуги,	 имено,	 брза	
линија	 или	 сериски	 врски	 кои	 ствараат	 главен	
премин	 во	 рамките	 на	 мрежата;	 видео	 и	 аудио	
телеконференции	 по	 пат	 на	 интернет,	 услуги	
на	 асинхронен	 трансфер	 мод	 (АТМ),	 услуги	 на	
дигитални	мрежи	на	интегрирани	услуги	(ИСДН),	
интернет	протокол	(ИП)	на	комуникациски	услуги,	
услуги	 на	 виртуелна	 приватна	 мрежа	 (ВПН)	
и	 услуги	 на	 приватна	 линија;	 обезбедување	

услуги	 на	 телекомуникациски	 мрежни	 премини	
и	 услуги	 на	 поврзување	 со	 протокол	 на	
пренос	 на	 рамка	 заради	 пренос	 на	 податоци;	
услуги	 на	 пренос	 на	 пакет	 од	 електронски	
податоци;	 услуги	 на	 комутација	 на	 гласот,	
податоци,	 видео	 и	 мултимедиа;	 овозможување	
телекомуникациско	поврзување	на	интернет	и	на	
други	компјутеризирани	комуникации,	податоци	и	
безжична	мрежа;	обезбедување	мултикориснички	
пристап	 на	 безжична	 комуникациска	 мрежа;	
обезбедување	факс	услуги;	обезбедување	услуги	
на	 складирање	 на	 електронски	 податоци	 за	
трети	лица;	телекомуникациски	услуги,	особено,	
обезбедување	 мрежен	 премин	 за	 поврзување	
независни	 телекомуникациски	 и	 компјутерски	
мрежи	заради	поделба	на	интернет	сообраќајот;	
услуги	 на	 говорна	 пошта;	 телекомуникациски	
услуги,	особено,	обезбедување	бесплатни	услуги	
и	 услуги	 на	 насочување	 на	 повиците	 услуги	
на	 центрите	 за	 пораки	 во	 вид	 на	 телефонски	
говорни	 пораки,	 услуги	 на	 видео	 и	 аудио	
конференции	 и	 конференции	 на	 телефонски	
податоци,	 безжични	 телекомуникациски	 услуги,	
имено,	 безжичен	 пренос	 на	 звук	 и	 податоци	
телекомуникациски	услуги,	имено	обезбедување	
глас	по	пат	на	интернет,	протокол;	обезбедување	
мрежен	пристап	со	цел	на	размена	на	интернет	
сообраќајот	 помеѓу	 преносници	 на	 интернет	
сообракајот;	услуги	на	електронски	пораки	
кл.	 42	 	 услуги	 на	 хостирање	 web	 страници,	
услуги	 на	 дизајнирање	 web	 страни,	 работа	 на	
електронски	 информациски	 мрежи;	 консалтинг	
услуги	 и	 услуги	 на	 дизајн	 во	 областа	 на	
информативни	 технологии,	 компјутерско	
програмирање,	телекомуникација,	комуникациски	
мрежи,	компјутеризирани	комуникации,	услуги	на	
менаџмент	 на	 центри	 на	 податоци	 и	 глобални	
комуникациски	 мрежи;	 обезбедување	 услуги	
на	 центри	 на	 податоци;	 хостирање	 (хостинг),	
складирање	 и	 одржување	 на	 web	 сајтови,	 web	
центри,	 електронска	 пошта,	 електронски	 гоупи	
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	

(111) 17099 (151) 19/05/2010
(210) TM  2009/308 (220) 03/04/2009
  (181) 03/04/2019
  (450) 30/06/2010
(732) E.R. Squibb & Sons, L.L.C., a Delaware Limited 

Liability Company,
 Lawrenceville-Princeton Road, Princeton, New 

Jersey 08540, US
(740)	 БИНПРО	 ДООЕЛ	 СКОПЈЕ	 ул.	 ‘’Ленинова’’	

бр.15а-13,	1000,	Скопје
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17110

(540) 

MODITEN

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 5	 	 фармацевтски	 препарати	 за	 употреба	 на	
луѓето	

(111) 17096 (151) 19/05/2010
(210) TM  2009/313 (220) 06/04/2009
  (181) 06/04/2019
  (450) 30/06/2010
(732) ЕКСКВИЗИТ ДОО СКОПЈЕ
 ул. Манапо 6/3-8, 1000 Скопје, MK  
(540) 

(591)	 темно-црвена,	црна,	бела
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл. 35  услуги	 при	 продажба	 на	 мало	 и	 големо	
со	 книги,	 ентериерни	 додатоци,	 подароци,	
играчки,	 забава,	 електрични	 уреди,	 опрема	 за	
домаќинство,	накит,	спортска	опрема	

(111) 17067 (151) 03/05/2010
(210) TM  2009/316 (220) 06/04/2009
  (181) 06/04/2019
  (450) 30/06/2010
(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) 

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

(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	

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	пијалаци,	чоколадно	млеко	
/напивка/,	чоколада,	шеќерни	производи	
кл. 31  градинарски	и	шумски	производи	и	зрнени	
производи	кои	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) 17110 (151) 20/05/2010
(210) TM  2009/319 (220) 07/04/2009
  (181) 07/04/2019
  (450) 30/06/2010
(300) 

(732) Twentieth Century Fox Film Corporation
 10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, 

California 90035, US
(740)	 ПЕТОШЕВИЌ	 ДОО	 ДРУШТВО	 ЗА	

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

(540) 

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 9	 	 научни	 поморски,	 за	 испитување,	
фотографски,	 кинематографски,	 оптички	 за	
вагање,	 за	 мерење,	 сигнализација,	 контрола	
(надгледување),	 и	 апарати	 и	 инструменти	 за	
спасување	и	настава;	апарати	и	инструменти	за	
спроведување,	 	 	 префрлање,	 транформирање,	
акумулирање,	 регулирање	 или	 	 контролирање		
на	 електрична	 енергија;	 	 апарати	 	 за	 снимање,	
пренос	 или	 репродукција	 на	 звук	 или	 слика;	
магнетски	 носачи	 на	 податоци,	 дискови	 за	
снимање;	 автоматски	 машини	 и	 механизми	 за	
апарати	што	се	активираат	со	монети	или	жетони;	
регистар	 каси,	 машини	 за	 сметање,	 опрема	 за	
обработка	 на	 податоци	 и	 компјутери;	 апарати	
за	 гаснење	 пожар;	 долгометражни	 филмови;		
претходно	снимени	видео	касети	и	DVD	дискови;	
претходно	 снимени	 аудио	 CD	 дискови;	 слики	
кои	 можат	 да	 се	 префрлат	 од	 еден	 на	 друг	
медиум	за	запис,	тонови	на	ѕвонење,			графика,	
тапет	 (компјутерска	 	 	 позадина),	 игри	 и	 музика,	
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долгометражни	филмови	и	телевизиски		програми		
кои		можат	да	се	префрлат	од	еден	на	друг	медиум	
за	запис;	аудио	и	видео	снимки	кои	можат	да	се	
префрлат	од	еден	на	друг	медиум	за	запис	
кл.	38		телекомуникации;	обезбедување	услуги	во	
врска	со	телекомуникации;	услуги	на	телевизиски	
пренос;	 обезбедување	 онлајн	 (on-line)	 соби	 за	
муабетење	 и	 електронски	 огласни	 табли	 	 	 за	
пренесување	на	пораки	меѓу	корисници	во	областа	
на	 општиот	 интерес;	 услуги	 на	 комуникација,	
имено,	 пренос	 на	 глас,	 аудио,	 визуелни	 слики	
и	 податоци	 преку	 телекомуникациски	 мрежи,	
безжични	 комуникациски	 мрежи,	 интернетот,	
мрежи	 на	 информациски	 услуги	 и	 мрежи	 на	
податоци;	 струење	 на	 аудио	 и	 видео	 материјал	
на	 интернет;	 услуги	 за	 пренос	 на	 видео	 на	
барање;	обезбедување	онлајн	(on-line)	можности	
за	 интеракција	 во	 реално	 време	 со	 други	
компјутерски	 корисници	 што	 се	 однесува	 на	
теми	 од	 општ	 интерес	 и	 играње	игри;	 услуги	 на	
емитување/дистрибуција	 на	 мултимедиумски	
датотеки/фајлови,	 	 обично	 серии	 на	 емисии	 на	
одредена	тема	кои	се	претходно	снимени	и	можат	
да	се	симнат	преку	интернет	за	плејбек	на	мобилен	
апарат,	 често	 пати	 во	 МРЗ	 формат	 (podcasting	
services);	 услуги	на	емитување	некогашни	аудиo	
и	видео	материјали	за	настан	или	емитување	во	
живо,	преку	интернет	(webcasting	services)	
кл.	 41	 	 образование;	 обезбедување	 на	 обука;	
забава;	 спортски	 и	 културни	 активности;	
производство	 и	 дистрибуција	 на	 телевизиски	
програми	 долгометражни	 филмови	 и	 аудио	
визуелна	 забава;	 услуги	на	 забава	во	форма	на	
телевизиски	програми;	обезбедување	онлајн	(on-
line)	 информации	 во	 областа	 на	 телевизијата,	
информации	 за	 долгометражни	 филмови	 и	
видео	 забава	 преку	 интернет;	 обезбедување	 на	
телевизија,	 долгометражни	 филмови	 и	 видео	
забава	 преку	 безжични,	 комуникациски	 апарати;	
услуги	 на	 забава,	 имено,	 обезбедување	 онлајн	
(on-line)	 компјутерски	 игри;	 онлајн	 (on-line)	
списанија,	 имено,	 веб-страници	 во	 форма	 на	
списание	 (blogs)	 кои	 содржат	 лични	 мислења;	
организирање	 забавни	 и	 културни	 настани,	
забава	во	вид	на	натпревари,	конкуренции	и	игри	

(111) 17068 (151) 03/05/2010
(210) TM  2009/320 (220) 03/04/2009
  (181) 03/04/2019
  (450) 30/06/2010
(732) Vodafone Group Plc 
 Vodafone House, The Connection, Newbury, 

Berkshire, RG14 2FN, UK
(740)	 ИНДОВСКА	АНЕТА,	адвокат	Ул.’’Даме	Груев’’	 	3/	

2-11,	1000,	Скопје
(540) 

VODAFONE MOBILE CONNECT

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл. 9 	 телекомуникации,	 мобилни	 телекому–
никации,	 телефонски	 и	 комуникациски	
апарати	 и	 интструменти;	 слушалки	 за	 мобилни	
телекомуникации;	 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,	 текст,	 аудио	 (звучни),	
графички	прикази	или	видеа	или	комбинации	на	
овие	формати;	апарати	за	пренос	на	звук	и	слика;	
драјвер	 за	 софтвера	 за	 телекомуникациони	
мрежи	и	за	телекомуникациони	апарати;	модеми;	
обележја	 за	 активирање	 на	 телекомуникации,	
телефонски	 и	 комуникациони	 апарати	 и	
инаструменти;	кодирани	картички;	„интелигентни	
картички;	 медиуми	 за	 чување	 податоци,	 слики	
и	 звук;	 машински	 читливи	 медиуми;	 компјутери	
вклучително	 преносиви	 сметачи	 и	 „notebook”	
компјутери;	 елекгронски	 лични	 организатори;	
ПДА	 (дигитални	 лични	 асистенти);	 компјутерски	
хардвер;	 делови	 и	 опрема	 вклучени	 во	 класата	
9	 за	 сите	 горенаведени	 стоки;	 компјутерски	
софтвер,	 вклучително	 компјутерски	 софтвер	
кој	 обезбедува	 пребарување	 на	 податоци;	
компјутерски	 софтвер	 кој	 може	 да	 се	 презема	
преку	интернет	
кл.	 38	 	 телекомуникациски	 услуги;	 мобилни	 и	
фиксни	 телекомуникациски	 услуги;	 услуги	 на	
мобилна	 и	 фиксна	 телекомуникациска	 мрежа;	
услуги	 на	 телекомуникациски	 портали;	 услуги	
на	 интернет	 портали;	 телефонски,	 сателитски,	
целуларни	и	радио	комуникациски	услуги;	закуп,	
лизинг	и	изнајмување	телекомуникациски,	радио,	
радио	 телефонски	 и	 радио	 факсимил	 апарати;	
комуникација	 со	 податоци	 по	 пат	 на	 радио,	
телекомуникација	 и	 сателит;	 давање	 на	 заем	
резервни	 телекомуникациони	 апарати	 во	 случај	
на	 квар,	 губење	или	 кражба;	 услуги	на	подршка	
со	телекомуникациски	мрежи	и	апарати	во	врска	
со	 телекомуникациски	 услуги	 во	 класата	 38;	
обезбедување	 кориснички	 пристап	 до	 интернет,	
компјутерски	 мрежи	 или	 компјутерски	 бази	 на	
податоци;	 обезбедување	 телекомуникациони	
врски	 со	 интернет,	 компјутерски	 мрежи	 или	
компјутерски	бази	на	податоци;	телекомуникации	
со	 информации	 (вклучително	 веб-страници),	
компјутерски	 програми	 и	 какви	 било	 други	
податоци;	 услуги	 на	 електронска	 пошта;	
обезбедување	 со	 сигурни	 телекомуникациони	
канали;	 обезбедување	 со	 информацији	 во	
врска	 со	 или	 идентификација	 на	 телефони	 и	
телекомуникациони	 апарати	 и	 инструменти;	
услуги-праќања	 пораки,	 имено,	 праќање,	
примање	 и	 проследување	 пораки	 во	 облик	
на	 текст,	 звук,	 графички	 слики	 или	 видеа	 или	
комбинации	на	овие	формати;	услуги-снабдување	
со	информации	со	помош	на	телекомуникациони	
мрежи	во	врска	со	телекомуникации;	снабдување	
со	 информации	 во	 врска	 со	 гореспоменатите	
услуги,	мрежи	и	апарати	
кл. 42		компјутерско	програмирање	и	софтверски	
дизајн;	инсталација,	одржување	и	ажурирање	на	
компјутерски	софтвер	и	програми;	обезбедување	
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информации	 од	 компјутески	 бази	 на	 податоци,	
интернет	или	други	електронски	мрежи	во	врска	
со	услуги	вклучени	во	оваа	класа	

(111) 17069 (151) 03/05/2010
(210) TM  2009/322 (220) 03/04/2009
  (181) 03/04/2019
  (450) 30/06/2010
(732) 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 WORLD

(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,	
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-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	 оние	 објекти	 кои	 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	

 
 

(111) 17108 (151) 20/05/2010
(210) TM  2009/344 (220) 09/04/2009
  (181) 09/04/2019
  (450) 30/06/2010
(732) Друштво за производство и маркетинг ЛОТУЛС 

Славе и др. ДОО Скопје
 ул. Салвадор Аљенде бр. 68 Скопје, MK
(540) 

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

кл.	35		услуги	при	продажба	на	мало	и	големо	со	
електрични	и	рачни	алати	

(111) 17104 (151) 19/05/2010
(210) TM  2009/346 (220) 10/04/2009
  (181) 10/04/2019
  (450) 30/06/2010
(732) Друштво за трговија и услуги ФЛАМИНГО ДОО
 1000 Скопје, бул. АВНОЈ бр. 34, MK
(740)	 МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ,	Д.О.О.	Скопје	Ул.	Апостол	

Гусларот	3,	1000,	Скопје
(540) 

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

кл. 41		обложувалници,	игри	за	пари,	коцкарници/
игри/	(услуги	на	коцкарниците)	
кл.	43 	подготвување		пијалaци	

(111) 17103 (151) 19/05/2010
(210) TM  2009/347 (220) 10/04/2009
  (181) 10/04/2019
  (450) 30/06/2010
(732) Друштво за трговија и услуги ФЛАМИНГО ДОО
 1000 Скопје, бул. АВНОЈ бр. 34, MK
(740)	 МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ,	Д.О.О.	Скопје		Ул.	Апостол	

Гусларот	3,	1000,	Скопје
(540) 
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(591)	 жолта,	портокалова,	сина,	бела	и	црна
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	41		обложувалници,	игри	за	пари,	коцкарници	/
игри/(услуги	на	коцкарниците)	
кл.	43		подготвување	пијалаци	

(111) 17107 (151) 20/05/2010
(210) TM  2009/348 (220) 10/04/2009
  (181) 10/04/2019
  (450) 30/06/2010
(732) Друштво за трговија и услуги ФЛАМИНГО ДОО
 1000 Скопје, бул. АВНОЈ бр. 34, MK
(740)	 МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ,	 Д.О.О.	 Скопје	 

Ул.	Апостол	Гусларот	3,	1000,	Скопје
(540) 

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

кл. 41		обложувалници,	игри	за	пари,	коцкарници	/
игри/	(услуги	на	коцкарниците)	
кл.	43		подготвување	пијалаци	

(111) 17109 (151) 20/05/2010
(210) TM  2009/349 (220) 10/04/2009
  (181) 10/04/2019
  (450) 30/06/2010
(732) Друштво за трговија и услуги ФЛАМИНГО ДОО
 1000 Скопје, бул. АВНОЈ бр. 34, MK
(740)	 МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ,	Д.О.О.	Скопје		Ул.	Апостол	

Гусларот	3,	1000,	Скопје
(540) 

(591)	 жолта,	 портокалова,	 виолетова,	 кафена,	 сина,	
бела	и	црна

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	41 	обложувалници,	игри	за	пари,	коцкарници	
/игри/	(услуги	на	коцкарниците)	
кл.	43 	подготвување	пијалаци	

(111) 17039 (151) 08/04/2010
(210) TM  2009/350 (220) 10/04/2009
  (181) 10/04/2019
  (450) 30/06/2010
(732) Друштво за трговија и услуги ФЛАМИНГО ДОО
 1000 Скопје, бул. АВНОЈ бр. 34, MK
(740)	 МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ,	Д.О.О.	Скопје		Ул.	Апостол	

Гусларот	3,	1000,	Скопје
(540) 

(591)	 жолта,	 портокалова,	 виолетова,	 кафена,	 сина,	
бела	и	црна

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл. 41		обложувалници,	игри	за	пари,	коцкарници	
/игри/	(услуги	на	коцкарниците)	
кл.	43		подготвување	пијалаци	

(111) 17040 (151) 08/04/2010
(210) TM  2009/351 (220) 10/04/2009
  (181) 10/04/2019
  (450) 30/06/2010
(732) Друштво за трговија и услуги ФЛАМИНГО ДОО
 1000 Скопје, бул. АВНОЈ бр. 34, MK
(740)	 МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ,	Д.О.О.	Скопје		Ул.	Апостол	

Гусларот	3,	1000,	Скопје
(540) 
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(591)	 жолта,	 портокалова,	 виолетова,	 кафена,	 сина,	
бела	и	црна

(554) 
(551)	 индивидуална
(510, 511)
кл.	41		обложувалници,	игри	за	пари,	коцкарници	/игри/	

(услуги	на	коцкарниците)	
кл.	43		подготвување	пијалаци	

(111) 17101 (151) 19/05/2010
(210) TM  2009/352 (220) 10/04/2009
  (181) 10/04/2019
  (450) 30/06/2010
(732) Друштво за трговија и услуги ФЛАМИНГО ДОО
 1000 Скопје, бул. АВНОЈ бр. 34, MK
(740)	 МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ,	Д.О.О.	Скопје		Ул.	Апостол	

Гусларот	3,	1000,	Скопје
(540) 

(591)	 жолта,	 портолаова,	 виолетова,	 кафена,	 сина,	
бела	и	црна

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл. 41 	обложувалници,	игри	за	пари,	коцкарници	
/игри/	(услуги	на	коцкарниците)	
кл.	43 	подготвување	пијалаци	

(111) 17102 (151) 19/05/2010
(210) TM  2009/353 (220) 10/04/2009
  (181) 10/04/2019
  (450) 30/06/2010
(732) Друштво за трговија и услуги ФЛАМИНГО ДОО
 1000 Скопје, бул. АВНОЈ бр. 34, MK
(740)	 МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ,	Д.О.О.	Скопје		Ул.	Апостол	

Гусларот	3,	1000,	Скопје
(540) 

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

кл.	41		обложувалници,	игри	за	пари,	коцкарници	
/игри/(услуги	на	коцкарниците)	
кл. 43		подготвување	пијалaци	

(111) 17100 (151) 19/05/2010
(210) TM  2009/354 (220) 10/04/2009
  (181) 10/04/2019
  (450) 30/06/2010
(732) Друштво за трговија и услуги ФЛАМИНГО ДОО
 1000 Скопје, бул. АВНОЈ бр. 34, MK
(740)	 МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ,	Д.О.О.	Скопје		Ул.	Апостол	

Гусларот	3,	1000,	Скопје
(540) 

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

кл.	41		обложувалници,	игри	за	пари,	коцкарници	
/игри/	(услуги	на	коцкарниците)	
кл.	43		подготвување	пијалаци	

(111) 17051 (151) 28/04/2010
(210) TM  2009/358 (220) 13/04/2009
  (181) 13/04/2019
  (450) 30/06/2010
(732) MIRKO-STAR INT’L CO., LTD.
 No. 69, Li-Te St.,Jung-He City, Taipei Hsien 235, 

TW
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

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

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 9 	 приемни	 (домаќини)	 компјутери;	 лаптоп;	
компјутерски	софтвер	кој	се	состои	од	програма	
за	 оперативни	 системи;	 компјутерски	 ТФТ-
ЛЦД	 монитори;	 мрежни	 рутери	 за	 компјутери;	
компјутерски	 матични	 плочи;	 картички	 за	 екран;	
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глувци;	камери;	видео	рекордери;	телевизори	со	
течен	кристален	дисплеј-екран	(ЛЦД);	биочипови;	
конзоли	за	видео	игри	за	употреба	со	телевизори;	
фото	 келии;	 празни	 дигитални	 видеодискови;	
телефонски	 апарати;	 електрични	 конектори;	
интерфејси	 за	 компјутери;	диоди	што	испуштаат	
светлина	 (ЛЕД	 светла);	 празни	 интелигентни	
(smart)	картички	

(111) 17072 (151) 04/05/2010
(210) TM  2009/361 (220) 15/04/2009
  (181) 15/04/2019
  (450) 30/06/2010
(732) ВОЈО ЖИВОЈНОВОЌ
 бул. Видое Смилевски Бато бр. 34/32, Скопје, 

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

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

(540) 

(591)	 жолта	и	бела
(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	кои	не	се	опфатени	
со	другите	класи,	животни	(живи),	свежо	овошје	и	
зеленчук,	семиња,	билки	и	природно	цвеќе,	храна	
за	животни,	пивски	слад	

(111) 17025 (151) 25/03/2010
(210) TM  2009/362 (220) 15/04/2009
  (181) 15/04/2019
  (450) 30/06/2010
(732) Max Rohr, Inc., a corporation of the State of 

Delaware

 300 Delaware Avenue, Wilmington, Delaware 
19801, US

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

(540) 

DUTCH MASTERS

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	34  пури,	мали	цигари,	тутун	за	виткање,	тутун	
за	џвакање,	производи	за	пушачите	и	кибрит	

(111) 17097 (151) 19/05/2010
(210) TM  2009/371 (220) 21/04/2009
  (181) 21/04/2019
  (450) 30/06/2010
(732) Бахус КМС ДОО Скопје
 ул. Васил Ѓоргов 28/36 Скопје, MK
(540) 

(591)	 црна,	златна,	бордо	и	црвена
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл. 32  пиво,	минерална	и	сода	вода,	безалкохолни	
пијалаци	и	сокови	
кл.	33 	алкохолни	пијалаци-ракија,	вино	
кл.	35 	услуги	при	продажба	на	мало	и	големо	на	
алкохолни	и	безалкохолни	пијалаци	

(111) 17086 (151) 13/05/2010
(210) TM  2009/392 (220) 27/04/2009
  (181) 27/04/2019
  (450) 30/06/2010
(732) 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) 

BLUR

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл. 9	 	 компјутерски	 апликациски	 софтвер	 за	
целуларни	 или	 мобилни	 телефони;	 функции	
вградени	 во	 целуларни	 или	 мобилни	 телефони	
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кои	овозможуваат	разгледување	и	пристапување	
кон	често	употребувани	апликации	на	телефонот;	
комуникациски	 софтвер	 за	 поврзување	 на	
корисниците	 на	 мобилен	 телефон;	 софтвер	
за	 комлјутерска	 телефонија	 кој	 овозможува	
телефонирање	 и	 остварување	 комуникација	
преку	мрежа;	софтвер	за	компјутерска	телефонија	
за	прикажување	и	ажурирање	податоци	примени	
преку	 мрежа;	 апарати	 за	 снимање,	 пренос	 и	
репродукција	на	звук	или	слика	на	целуларни	или	
мобилни	телефони	
кл.	 38	 	 безжични	 телекомуникациски	 услуги,	
имено	услуги	на	безжично	преносување	податоци	
кои	 му	 овозможуваат	 на	 корисникот	 да	 праќа	
и	 прима	 инстант	 пораки,	 електронска	 пошта	 и	
податоци;	обезбедување	пристап	до	електронски	
бази	на	податоци	и	мрежи	кои	му	овозможуваат	
на	 корисникот	 да	 прака,	 прима	 и	 интерактивно	
пристапува	 кон	 аудио	 содржини,	 текстуални	
содржини,	 дигитални	 слики,	 видео	 содржини,	
електронски	игри,	и	друштвени	медии	преку	мрежа;	
обезбедување	пристап	до	мрежна	комуникациска	
инфраструктура	за	овозможување	на	корисникот	
да	 прима	 координати	 на	 некои	 локации;	
услуги	 во	 врска	 со	 напојување	 енегрија,	 имено	
обезбедување	 пристап	 или	 оневозможување	
пристап	 до	 електронски	 бази	 на	 податоци	 и	
мрежи	за	да	се	влијае	на	нивото	на	потрошување	
наенергија	на	бежични	телекомуникациски	уреди;	
услуги	 во	 врска	 со	 резервни	 копии	 (backup)	 и	
повраток	на	податоци	

(111) 17091 (151) 13/05/2010
(210) TM  2009/393 (220) 27/04/2009
  (181) 27/04/2019
  (450) 30/06/2010
(732) 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) 

MOTOBLUR

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 9  компјутерски	 апликациски	 софтвер	 за	
целуларни	 или	 мобилни	 телефони;	 функции	
вградени	 во	 целуларни	 или	 мобилни	 телефони	
кои	овозможуваат	разгледување	и	пристапување	
кон	често	употребувани	апликации	на	телефонот;	
комуникациски	 софтвер	 за	 поврзување	 на	
корисниците	 на	 мобилен	 телефон;	 софтвер	
за	 комлјутерска	 телефонија	 кој	 овозможува	
телефонирање	 и	 остварување	 комуникација	
преку	мрежа;	софтвер	за	компјутерска	телефонија	
за	прикажување	и	ажурирање	податоци	примени	
преку	 мрежа;	 апарати	 за	 снимање,	 пренос	 и	
репродукција	на	звук	или	слика	на	целуларни	или	
мобилни	телефони	

кл.	 38 	 безжични	 телекомуникациски	 услуги,	
имено	услуги	на	безжично	преносување	податоци	
кои	 му	 овозможуваат	 на	 корисникот	 да	 праќа	
и	 прима	 инстант	 пораки,	 електронска	 пошта	 и	
податоци;	обезбедување	пристап	до	електронски	
бази	на	податоци	и	мрежи	кои	му	овозможуваат	
на	 корисникот	 да	 прака,	 прима	 и	 интерактивно	
пристапува	 кон	 аудио	 содржини,	 текстуални	
содржини,	 дигитални	 слики,	 видео	 содржини,	
електронски	игри,	и	друштвени	медии	преку	мрежа;	
обезбедување	пристап	до	мрежна	комуникациска	
инфраструктура	за	овозможување	на	корисникот	
да	 прима	 координати	 на	 некои	 локации;	
услуги	 во	 врска	 со	 напојување	 енегрија,	 имено	
обезбедување	 пристап	 или	 оневозможување	
пристап	 до	 електронски	 бази	 на	 податоци	 и	
мрежи	за	да	се	влијае	на	нивото	на	потрошување	
наенергија	на	бежични	телекомуникациски	уреди;	
услуги	 во	 врска	 со	 резервни	 копии	 (backup)	 и	
повраток	на	податоци	

(111) 17090 (151) 13/05/2010
(210) TM  2009/394 (220) 27/04/2009
  (181) 27/04/2019
  (450) 30/06/2010
(732) 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) 

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл. 9  компјутерски	 апликациски	 софтвер	 за	
целуларни	 или	 мобилни	 телефони;	 функции	
вградени	 во	 целуларни	 или	 мобилни	 телефони	
кои	овозможуваат	разгледување	и	пристапување	
кон	често	употребувани	апликации	на	телефонот;	
комуникациски	 софтвер	 за	 поврзување	 на	
корисниците	 на	 мобилен	 телефон;	 софтвер	
за	 комлјутерска	 телефонија	 кој	 овозможува	
телефонирање	 и	 остварување	 комуникација	
преку	мрежа;	софтвер	за	компјутерска	телефонија	
за	прикажување	и	ажурирање	податоци	примени	
преку	 мрежа;	 апарати	 за	 снимање,	 пренос	 и	
репродукција	на	звук	или	слика	на	целуларни	или	
мобилни	телефони	
кл. 38 	 безжични	 телекомуникациски	 услуги,	
имено	услуги	на	безжично	преносување	податоци	
кои	 му	 овозможуваат	 на	 корисникот	 да	 праќа	
и	 прима	 инстант	 пораки,	 електронска	 пошта	 и	
податоци;	обезбедување	пристап	до	електронски	
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бази	на	податоци	и	мрежи	кои	му	овозможуваат	
на	 корисникот	 да	 прака,	 прима	 и	 интерактивно	
пристапува	 кон	 аудио	 содржини,	 текстуални	
содржини,	 дигитални	 слики,	 видео	 содржини,	
електронски	игри,	и	друштвени	медии	преку	мрежа;	
обезбедување	пристап	до	мрежна	комуникациска	
инфраструктура	за	овозможување	на	корисникот	
да	 прима	 координати	 на	 некои	 локации;	
услуги	 во	 врска	 со	 напојување	 енегрија,	 имено	
обезбедување	 пристап	 или	 оневозможување	
пристап	 до	 електронски	 бази	 на	 податоци	 и	
мрежи	за	да	се	влијае	на	нивото	на	потрошување	
наенергија	на	бежични	телекомуникациски	уреди;	
услуги	 во	 врска	 со	 резервни	 копии	 (backup)	 и	
повраток	на	податоци	

(111) 17083 (151) 13/05/2010
(210) TM  2009/396 (220) 27/04/2009
  (181) 27/04/2019
  (450) 30/06/2010
(732) МАКПРОГРЕС ДОО
 ул. Илинденска бб 2310 Виница, MK
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540) 

А ТАSTE TO ENJOY

(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,	сладолед;	мед,	
меласа;	 квасец,	 прашок	 за	 печење,	 сол,	 сенф;	
оцет,	сосови	(како	мирудии);	мирудии;	мраз	
кл.	 31	 	 земјоделски,	 градинарски	 и	 шумски	
производи	и	зрнести	производи	кои	не	се	опфатени	
со	другите	класи,	животни	(живи),	свежо	овошје	и	
зеленчук,	семиња,	билки	и	природно	цвеќе,	храна	
за	животни,	пивски	слад	
кл.	 35	 	 огласуваље;	 водење	 на	 работење;	
управување	 со	 работи;	 канцелариски	 работи;	
трговски	дејности;	увоз-извоз	

(111) 17084 (151) 13/05/2010
(210) TM  2009/397 (220) 27/04/2009
  (181) 27/04/2019
  (450) 30/06/2010
(732) МАКПРОГРЕС ДОО
 ул. Илинденска бб 2310 Виница, MK
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540) 

VINCINNI

(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,	сладолед;	мед,	
меласа;	 квасец,	 прашок	 за	 печење,	 сол,	 сенф;	
оцет,	сосови	(како	мирудии);	мирудии;	мраз	
кл.	 31	 	 земјоделски,	 градинарски	 и	 шумски	
производи	и	зрнести	производи	кои	не	се	опфатени	
со	другите	класи,	животни	(живи),	свежо	овошје	и	
зеленчук,	семиња,	билки	и	природно	цвеќе,	храна	
за	животни,	пивски	слад	
кл.	 35	 	 огласуваље;	 водење	 на	 работење;	
управување	 со	 работи;	 канцелариски	 работи;	
трговски	дејности;	увоз-извоз	

(111) 17093 (151) 14/05/2010
(210) TM  2009/398 (220) 28/04/2009
  (181) 28/04/2019
  (450) 30/06/2010
(732) Del Monte Corporation, a Delaware corporation 
 One Market Street, San Francisco, California 

94105, US
(740)	 БИНПРО	 ДООЕЛ	 СКОПЈЕ	 ул.	 ‘’Ленинова’’	

бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540) 

МЕОW MIX

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 31	 	 земјоделски,	 градинарски	 и	 шумски	
производи	 и	 зрнести	 производи	 што	 не	 се	
опфатени	со	другите	класи;	живи	животни;	свежо	
овошје	 и	 зеленчук;	 сеиња,	 природни	 билки	 и	
цвеќе;	храна	за	животни;	пивски	слад	

(111) 17085 (151) 13/05/2010
(210) TM  2009/411 (220) 04/05/2009
  (181) 04/05/2019
  (450) 30/06/2010
(732) КОЖУВЧАНКА ДОО
 ул. Шишка бр. 37 1430 Кавадарци , MK
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540) 

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

(111) 17082 (151) 13/05/2010
(210) TM  2009/412 (220) 04/05/2009
  (181) 04/05/2019
  (450) 30/06/2010
(732) Exide Technologies SAS
 5 Allee des Pierres Mayettes, 92636 Gennevilliers, 

FR
(740)	 ПЕТОШЕВИЌ	 ДОО	 ДРУШТВО	 ЗА	

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

(540) 

FULMEN

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 9 	 батерии;	 електрични	 и	 електро	 батерии;	
акумулаторски	 батерии;	 електрични	 и	 електро	
акумулаторни	батерии;	акумулатори;	електрични	
и	 електро	 акумулатори;	 анодни	 батерии;	 суви	
батерии	и	батерии	со	суви	келии;	електрохемиски	
батерии;	 галвански	 батерии;	 високонапонски	
батерии;	батерии	на	полнење;	соларни	батерии;	
стартер	батерии;	стационарни	батерии;	плочи	за	
батерии,		решетки	за	батерии;	преносливи	уреди,	
направи	и	единици	за	напојување	со	струја;	уреди	
и	 складишни	единици	 за	 тестирање,	 полнење	и	
повторно	 полнење	 на	 батерии	 и	 акумулатори;	
единици	 за	 складирање,	 кутии	 и	 контејнери	
што	 служат	 за	 и	 се	 прилагодени	 за	 батерии	 и	
акумулатори;	делови,	додатни	делови	и	фитинзи	
за	гореспоменатите	производи	

(111) 17080 (151) 13/05/2010
(210) TM  2009/413 (220) 04/05/2009
  (181) 04/05/2019
  (450) 30/06/2010
(732) Celgene Corporation
 86 Morris Avenue, Summit, New Jersey 07901, 

US
(740)	 ПЕТОШЕВИЌ	 ДОО	 ДРУШТВО	 ЗА	

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

(540) 

ВАЈДАЗА

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл. 5		фармацевтски	препарати	за	лекување	крвна	
болест	и	рак	

(111) 17081 (151) 13/05/2010
(210) TM  2009/414 (220) 04/05/2009
  (181) 04/05/2019
  (450) 30/06/2010
(732) Exide Technologies
 13000 Deerfield Parkway, Building 200, 

Alpharetta, Georgia 30004, US
(740)	 ПЕТОШЕВИЌ	 ДОО	 ДРУШТВО	 ЗА	

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

(540) 

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	9		батерии	за	индустриска	употреба	

(111) 17079 (151) 12/05/2010
(210) TM  2009/415 (220) 04/05/2009
  (181) 04/05/2019
  (450) 30/06/2010
(732) Celgene Corporation
 86 Morris Avenue, Summit, New Jersey 07901, 

US
(740)	 ПЕТОШЕВИЌ	 ДОО	 ДРУШТВО	 ЗА	

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

(540) 

VIDAZA

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	5 	фармацевтски	препарати	за	лекување	крвна	
болест	и	рак	

(111) 17092 (151) 13/05/2010
(210) TM  2009/416 (220) 05/05/2009
  (181) 05/05/2019
  (450) 30/06/2010
(732) Motorola,Inc., a Delaware corporation
 1303 E. Algonquin Road,Schaumburg,IL 60196, 

US
(740)	 БИНПРО	 ДООЕЛ	 СКОПЈЕ	 ул.	 ‘’Ленинова’’	

бр.15а-13,	1000,	Скопје
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17088

(540) 

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 9 	 компјутерски	 апликациски	 софтвер	 за	
целуларни	 или	 мобилни	 телефони;	 функции	
вградени	 во	 целуларни	 или	 мобилни	 телефони	
кои	овозможуваат	разгледување	и	пристапување	
кон	често	употребувани	апликации	на	телефонот;	
комуникациски	 софтвер	 за	 поврзување	 на	
корисниците	 на	 мобилен	 телефон;	 софтвер	
за	 компјутерска	 телефонија	 кој	 овозможува	
телефонирање	 и	 остварување	 комуникација	
преку	мрежа;	софтвер	за	компјутерска	телефонија	
за	прикажување	и	ажурирање	податоци	примени	
преку	 мрежа;	 апарати	 за	 снимање,	 пренос	 и	
репродукција	на	звук	или	слика	на	целуларни	или	
мобилни	телефони	
кл.	 38	 	 безжични	 телекомуникациски	 услуги,	
имено	услуги	на	безжично	преносување	податоци	
кои	 му	 овозможуваат	 на	 корисникот	 да	 праќа	
и	 прима	 инстант	 пораки,	 електронска	 пошта	 и	
податоци;	обезбедување	пристап	до	електронски	
бази	на	податоци	и	мрежи	 кои	му	овозможуваат	
на	 корисникот	 да	 праќа,	 прима	 и	 интерактивно	
пристапува	 кон	 аудио	 содржини,	 текстуални	
содржини,	 дигитални	 слики,	 видео	 содржини,	
електронски	игри,	и	друштвени	медии	преку	мрежа;	
обезбедување	пристап	до	мрежна	комуникациска	
инфраструктура	за	овозможување	на	корисникот	
да	 прима	 координати	 на	 некои	 локации;	
услуги	 во	 врска	 со	 напојување	 енегрија,	 имено	
обезбедување	 пристап	 или	 оневозможување	
пристап	до	електронски	бази	на	податоци	и	мрежи	
за	 да	 се	 влијае	 на	 нивото	 на	 потрошување	 на	
енергија	 на	 бежични	 телекомуникациски	 уреди;	
услуги	 во	 врска	 со	 резервни	 копии	 (backup)	 и	
повраток	на	податоци	

(111) 17089 (151) 13/05/2010
(210) TM  2009/419 (220) 05/05/2009
  (181) 05/05/2019
  (450) 30/06/2010
(732) Schering-Plough Health Care Products, Inc
 3030 Jackson Avenue, Memphis, Tennessee 

38151, US
(740)	 ПОПОВСКИ		ДРАГАН,	адвокат		ул.	„Маршал	Тито”	

бр.	10/1-1,	1000,	Скопје

(540) 

COPPERTONE

(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	 супстанци	 што	 се	 користата	 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	

(111) 17087 (151) 13/05/2010
(210) TM  2009/420 (220) 05/05/2009
  (181) 05/05/2019
  (450) 30/06/2010
(732) Друштво за промет и услуги ЛЕА ТРЕЈД 

ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
 ул. Волгоградска бр. 1/37 Скопје, MK
(540) 

ЛЕА МАТЕРНИТИ

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	24		текстил	и	текстилни	производи	
кл.	25  облека,	обувки,	капи	
кл.	 35	 	 услуги,	 продажба	 на	 облека	 на	 мало	 и	
големо,	текстилни	производи	

(111) 17088 (151) 13/05/2010
(210) TM  2009/421 (220) 05/05/2009
  (181) 05/05/2019
  (450) 30/06/2010
(732) Друштво за производство, трговија и услуги 

ПРЕ-МАМА МАТЕРНИТИ ДООЕЛ Скопје
 гтц лок. 320 подрум Скопје, MK
(540) 

ПРЕ-МАМА МАТЕРНИТИ

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	24		текстил	и	текстилни	производи	
кл.	25		облека,	обувки,	капи	
кл.	 35	 	 услуги,	 продажба	 на	 облека	 на	 мало	 и	
големо,	текстилни	производи	
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(111) 17064 (151) 30/04/2010
(210) TM  2009/486 (220) 19/05/2009
  (181) 19/05/2019
  (450) 30/06/2010
(732) Teijin Pharma Limited a corporation, organized 

and existing under the laws of Japan, 
Manufacturers and Merchants, of

 2-1, Kasumigaseki 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 
JP

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

(540) 

(551)	 индивидуална
(510, 511)
кл.	5		фармацевтски	препарати	

(111) 17106 (151) 20/05/2010
(210) TM  2009/497 (220) 22/05/2009
  (181) 22/05/2019
  (450) 30/06/2010
(732) SEBA DIS TICARET 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) 

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

кл.	34		цигари	

(111) 17105 (151) 20/05/2010
(210) TM  2009/498 (220) 22/05/2009
  (181) 22/05/2019
  (450) 30/06/2010
(732) SEBA DIS TICARET 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) 

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

кл.	34		цигари	
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Pregledi

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

(510)  kod po Me|unarodnata klasifikacija na trgovski marki (Ni~enska)
(111)  registarski broj na dokumentot

PREGLEDI

 (510)            (111)     (510)            (111)         (510)           (111) 
 кл.1 17034
  17043
  17050

 кл. 2 17050

 кл. 3 17011
  17012
  17016
  17020
  17024
  17027
  17028
  17035
  17044
  17046
  17063
  17089
  17112
  17115
  17118
  17119
  17120
  17121

 кл. 4 17049
  17118
  17119
  17120
  17121

 кл. 5 17019
  17021
  17034
  17043
  17064
  17079
  17080
  17089
  17095
  17098
  17099
  17112
  17118
  17119
  17120

  17121

 кл. 6 17029
  17049
  17111

 кл. 7 17049
  17071
  17113
  17114
  17118
  17119
  17120
  17121

 кл. 8 17118
  17119
  17120
  17121

 кл. 9 17023
  17029
  17032
  17037
  17043
  17049
  17051
  17055
  17056
  17057
  17059
  17062
  17068
  17069
  17077
  17081
  17082
  17086
  17090
  17091
  17092
  17110
  17111
  17113
  17114
  17118

  17119
  17120
  17121

 кл. 10 17043
  17098
  17118
  17119
  17120
  17121

 кл. 11 17029
  17111
  17118
  17119
  17120
  17121

 кл. 12 17018
  17049
  17071
  17113
  17114
  17118
  17119
  17120
  17121

 кл. 13 17118
  17119
  17120
  17121

 кл. 14 17027
  17028
  17118
  17119
  17120
  17121

 кл. 15 17118
  17119
  17120
  17121

 кл. 16 17016
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     (510)            (111) 

Pregledi

 (510)            (111)  (510)            (111) 
  17020
  17024
  17026
  17027
  17028
  17029
  17060
  17062
  17111
  17112
  17116
  17118
  17119
  17120
  17121

 кл. 17 17118
  17119
  17120
  17121

 кл. 18 17027
  17028
  17029
  17042
  17111
  17118
  17119
  17120
  17121

 кл. 19 17050
  17094
  17118
  17119
  17120
  17121

 кл. 20 17016
  17020
  17024
  17027
  17028
  17029
  17111
  17118
  17119
  17120
  17121

 кл. 21 17016
  17020
  17024
  17027
  17028
  17029
  17046

  17111
  17118
  17119
  17120
  17121

 кл. 22 17022
  17118
  17119
  17120
  17121

 кл. 23 17022
  17118
  17119
  17120
  17121

 кл. 24 17016
  17020
  17022
  17024
  17026
  17027
  17028
  17087
  17088
  17118
  17119
  17120
  17121

 кл. 25 17022
  17026
  17027
  17028
  17029
  17031
  17042
  17048
  17087
  17088
  17111
  17118
  17119
  17120 
  17121

 кл. 26 17022
  17118
  17119
  17120
  17121

 кл. 27 17118
  17119
  17120

  17121

 кл. 28 17026
  17027
  17028
  17029
  17111
  17118
  17119
  17120
  17121
 кл. 29 17014
  17015
  17016
  17017
  17020
  17024
  17027
  17028
  17036
  17045
  17067
  17072
  17073
  17118
  17119
  17120
  17121

 кл. 30 17014
  17015
  17016
  17017
  17020
  17024
  17027
  17028
  17035
  17036
  17067
  17072
  17073
  17083
  17084
  17118
  17119
  17120
  17121

 кл. 31 17067
  17072
  17083
  17084
  17093
  17118
  17119
  17120
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Pregledi

 (510)            (111)  (510)            (111)  (510)            (111) 
  17121

 кл. 32 17016
  17020
  17024
  17027
  17028
  17053
  17085
  17097
  17118
  17119
  17120
  17121

 кл. 33 17016
  17020
  17024
  17097
  17118
  17119
  17120
  17121

 кл. 34 17013
  17025
  17038
  17105
  17106
  17118
  17119
  17120
  17121

 кл. 35 17011
  17012
  17014
  17015
  17016
  17017
  17020
  17024
  17029
  17033
  17041
  17042
  17049
  17052
  17054
  17062
  17065
  17070
  17076
  17078
  17083
  17084
  17087

  17088
  17096
  17097
  17108
  17111
  17113
  17114
  17117
  17118
  17119
  17120
  17121

 кл. 36 17041
  17049
  17054
  17061
  17062
  17066
  17069
  17113
  17114
  17117
  17118
  17119
  17120
  17121

 кл. 37 17029
  17049
  17054
  17111
  17113
  17114

 кл. 38 17016
  17020
  17024
  17029
  17055
  17056
  17057
  17059
  17062
  17068
  17069
  17070
  17086
  17090
  17091
  17092
  17110
  17111
  17118
  17119
  17120
  17121

 кл. 39 17029
  17030
  17036
  17047
  17049
  17074
  17111
  17116
  17118
  17119
  17120
  17121

 кл. 40 17071
  17118
  17119
  17120
  17121
 
 кл. 41 17016
  17020
  17024
  17029
  17032
  17033
  17037
  17039
  17040
  17077
  17100
  17101
  17102
  17103
  17104
  17107
  17109
  17110
  17111
  17118
  17119
  17120
  17121

 кл. 42 17029
  17032
  17033
  17037
  17059
  17062
  17068
  17070
  17098
  17111
  17113
  17114
  17117
  17118
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 (510)            (111)  (510)            (111)  (510)            (111) 

Pregledi

  17119
  17120
  17121

 кл. 43 17016
  17020
  17024
  17030
  17039
  17040
  17058
  17074
  17075
  17100
  17101
  17102
  17103
  17104
  17107
  17109
  17116
  17117
  17118
  17119
  17120
  17121

 кл. 44 17117
  17118
  17119
  17120
  17121

 кл. 45 17029
  17030
  17059
  17076
  17078
  17111
  17117
  17118
  17119
  17120
  17121
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(732) nositel na pravoto na trgovska marka
(111)  registarski broj na dokumentot
(210)  broj na prijavata

PREGLED PO NOSITELI NA TRGOVSKI MARKI

Pregledi

(732) Друштво  за производство,  трговија и  
 услуги    СУВАФИКС ДООЕЛ експорт- 
 импорт  

(111) 17094 (210) MK/T/ 2002/445

 Reckitt & Colman (Overseas) Limited  
 17095  MK/T/ 2003/610

 Unilever N.V. 
 17046  MK/T/ 2005/34

 АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ДЕВНА -  
 ЦИМЕНТ" АД 
 17050  MK/T/ 2005/204

 Друштво за трговија и услуги МАСТЕР  
 ИНТЕР ДООЕЛ 
 17045  MK/T/ 2005/1042

 HERBALIFE INTERNATIONAL, INC. 
 17115  MK/T/ 2006/222

 Meggle AG,  
 17073  MK/T/ 2006/806

 Deutsche Telekom AG 

 17062  MK/T/ 2006/880

 Caterpillar Inc. (a corporation of   
 Delaware) 
 17113  MK/T/ 2007/364

 Caterpillar Inc. (a corporation of   
 Delaware) 
 17114  MK/T/ 2007/365

 ТД за промет и услуги "СТОБИ КЕЈ   
 ДОО"   Скопје 
 17117  MK/T/ 2007/1064

 Домника Пројеска and Никола   
 Пројески 

 17119  MK/T/ 2007/1065

 Домника Пројеска and Никола   
 Пројески 

 17120  MK/T/ 2007/1066

 Домника Пројеска and Никола   
 Пројески 

 17121 MK/T/ 2007/1067

 Домника Пројеска and Никола   
 Пројески 

 17118  MK/T/ 2007/1068

(732) DANJAQ, LLC 
(111) 17044 (210) MK/T/ 2007/1098

 Руен Интернешнал Технолоџис   
 експорт -   импорт   
 ДООЕЛ 
 17071  MK/T/ 2007/1142

 ACCOR  
 17116  MK/T/ 2008/286

 Research In Motion Limited 

 17111  MK/T/ 2008/330

 Park Hospitality Worldwide LLC 
 17075  MK/T/ 2008/697

 Туристичка агенција Нет Бај доо 

 17074  MK/T/ 2008/1069

 ФАРМАЦЕВТСКА, ХЕМИСКА    
 КОЗМЕТИЧКА ИНДУСТРИЈА    
 "АЛКАЛОИД"  АД - СКОПЈЕ  
 17112  MK/T/ 2008/1164

 Research In Motion Limited 

 17029  MK/T/ 2008/1184

 Intel Corporation 
 17077  MK/T/ 2008/1275

 Vanity Fair, Inc, (a Delaware    
 corporation) 
 17048  MK/T/ 2008/1676

 Друштво за трговија  на големо и мало  
 во  земјата и во странство,    
 услуги и сервисирање на машини   
 ТЕКНОКСГРУП МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ
 увоз-извоз Скопје 
 17049  MK/T/ 2008/1685
 Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК 

 17078  MK/T/ 2008/1753

 Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК 

 17076  MK/T/ 2008/1758

 Охридска банка АД Охрид 

 17066  MK/T/ 2008/1767

 МП Компјутери  
 17052  MK/T/ 2008/1783

 "Патнички сообраќај-Транскоп" АД   
 БИТОЛА 
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Pregledi

 17047  MK/T/ 2008/1793

(731) Disney Enterprises, Inc. 
(111) 17026 (210) MK/T/ 2008/1814

 Disney Enterprises, Inc. 
 17027  MK/T/ 2008/1824

 Disney Enterprises, Inc. 
 17028  MK/T/ 2008/1826

 Друштво за реклама и издаваштво   
 АМПТЕАМ ДООЕЛ експорт-импорт   
 Скопје 

 17060  MK/T/ 2008/1914

 Осигурително брокерско друштво   
 Мобилити Брокер АД - Скопје  
 17061  MK/T/ 2008/1923

 Aujan Industries Co. S.J.C. 
 17053  MK/T/ 2008/1955

 ПАН ПЛАН ТП 
 17054  MK/T/ 2008/1958

 СТАТЕР БАНКА АД Куманово 
 17041  MK/T/ 2008/1966

 Друштво за производство и трговија  
 ТАБХЕМИНГ ДОО Тетово 
 17011  MK/T/ 2009/68

 Друштво за производство и трговија  
 ТАБХЕМИНГ ДОО Тетово 
 17012  MK/T/ 2009/69

 Rocky Brands, Inc. (a corporation of the  
 state of Ohio)
 17031  MK/T/ 2009/82

 Друштво за информатичка технологија  
 СЕАВУС ДООЕЛ Скопје 
 17032  MK/T/ 2009/123

 Johnson Matthey Public Limited   
 Company 
 17034  MK/T/ 2009/129

 Philip Morris Products S.A., a Swiss   
 corporation 
 17013  MK/T/ 2009/132

 КОСМОФОН Услуги на мобилна   
 телефонија АД Скопје 
 17055  MK/T/ 2009/136

 КОСМОФОН Услуги на мобилна   
 телефонија АД Скопје 
 17056  MK/T/ 2009/137

(731) КОСМОФОН Услуги на мобилна   
 телефонија АД Скопје 
(111) 17057 (210) MK/T/ 2009/138

 Друштво за производство, трговија  
 и услуги ДОРИ-МАК ДОО увоз-извоз  
 Куманово 

 17042  MK/T/ 2009/143

 Друштво за производство, промет   
 и услуги МАКИНВЕСТ експорт-импорт  
 ДОО Скопје 
 17014  MK/T/ 2009/146

 Друштво за производство, промет   
 и услуги МАКИНВЕСТ експорт-импорт  
 ДОО Скопје 

 17015  MK/T/ 2009/147

 Друштво за производство, промет   
 и услуги МАКИНВЕСТ експорт-импорт  
 ДОО Скопје 
 17017  MK/T/ 2009/148

 HONDA MOTOR CO., LTD. (a corporation,  
 organized and existing under the   
 laws of Japan, manufacturers and   
 Merchants) 
 17018  MK/T/ 2009/150

 ЗЛАТНА ПЧЕЛА дооел Скопје 
 17035  MK/T/ 2009/154

 Дејан Атанасовски 

 17058  MK/T/ 2009/160

 CROSS VETPHARM GROUP LIMITED 
 17019  MK/T/ 2009/168

 SYSMEX CORPORATION 

 17043  MK/T/ 2009/173

 Intervet International B.V. 
 17021 MK/T/ 2009/174

 Друштво за информатички инженеринг  
 и  консалтинг Нет-Бит доо    
 Скопје 

 17059  MK/T/ 2009/175

 KUSAM TEKSTIL KONF.SAN.TIC. LTD.STI  
 (WENICE)  

 17022  MK/T/ 2009/191

 ANI BISKUVI GIDA SANAYI VE TIC.   
 A.S. 
 17036 MK/T/ 2009/208

 Друштво за информатичка технологија  
 СЕАВУС ДООЕЛ Скопје 
 17037  MK/T/ 2009/221
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(731) Intel Corporation 

(111) 17023 (210) MK/T/ 2009/222

 АЛЕМ ЕСХ ДОО 

 17020  MK/T/ 2009/226

 АЛЕМ ЕСХ ДОО 

 17024  MK/T/ 2009/227

 АЛЕМ ЕСХ ДОО 

 17016  MK/T/ 2009/228

 Друштво за трговија, услуги и   
 производство ШАТЦИ ДОО    
 Тетово 

 17063  MK/T/ 2009/229

 Центар за Економски Aнализи 
 17033  MK/T/ 2009/235

 FRESENIUS MEDICAL CARE    
 DEUTSCHLAND GMBH 
 17098  MK/T/ 2009/238

 СОЛИД ДОО Скопје 
 17065  MK/T/ 2009/255

 Трговско друштво за производство,  
 промет и услуги ФАЛКОН ТРАВЕЛ   
 ДООЕЛ Скопје
 17030  MK/T/ 2009/257

 Империал Тобако ТКС а.д. 
 17038  MK/T/ 2009/267

 Друштво за комуникациски услуги ВИП  
 ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје 

 17070  MK/T/ 2009/296

 E.R. Squibb & Sons, L.L.C., a Delaware  
 Limited Liability Company, 
 17099  MK/T/ 2009/308

 ЕКСКВИЗИТ ДОО СКОПЈЕ 

 17096  MK/T/ 2009/313

 ЛИОН ДОО  
 17067  MK/T/ 2009/316

 Twentieth Century Fox Film    
 Corporation 
 17110  MK/T/ 2009/319

 Vodafone Group Plc  
 17068  MK/T/ 2009/320

 Vodafone Group Plc  
 17069  MK/T/ 2009/322

 Друштво за производство и маркетинг  
 ЛОТУЛС Славе и др. ДОО Скопје 

 17108  MK/T/ 2009/344

(731) Друштво за трговија и услуги   
 ФЛАМИНГО ДОО  

(111) 17104 (210) MK/T/ 2009/346

 Друштво за трговија и услуги   
 ФЛАМИНГО ДОО 
 17103  MK/T/ 2009/347

 Друштво за трговија и услуги   
 ФЛАМИНГО ДОО 
 17107  MK/T/ 2009/348

 Друштво за трговија и услуги   
 ФЛАМИНГО ДОО 
 17109  MK/T/ 2009/349

 Друштво за трговија и услуги   
 ФЛАМИНГО ДОО 

 17039  MK/T/ 2009/350

 Друштво за трговија и услуги   
 ФЛАМИНГО ДОО 

 17040  MK/T/ 2009/351

 Друштво за трговија и услуги   
 ФЛАМИНГО  ДОО  

 17101  MK/T/ 2009/352

 Друштво за трговија и услуги   
 ФЛАМИНГО ДОО 
 17102  MK/T/ 2009/353

 Друштво за трговија и услуги   
 ФЛАМИНГО ДОО  

 17100  MK/T/ 2009/354

 MIRKO-STAR INT'L CO., LTD. 
 17051  MK/T/ 2009/358

 ВОЈО ЖИВОЈНОВОЌ 
 17072  MK/T/ 2009/361

 Max Rohr, Inc., a corporation of the State  
 of Delaware 

 17025  MK/T/ 2009/362

 Бахус КМС ДОО Скопје 

 17097  MK/T/ 2009/371

 Motorola,Inc., a Delaware corporation 

 17086  MK/T/ 2009/392

 Motorola,Inc., a Delaware corporation 

 17091  MK/T/ 2009/393

 Motorola,Inc., a Delaware corporation  
 17090  MK/T/ 2009/394

 МАКПРОГРЕС ДОО 
 17083  MK/T/ 2009/396
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(731) МАКПРОГРЕС ДОО 
(111) 17084 (210) MK/T/ 2009/397

 Del Monte Corporation, a Delaware   
 corporation   
 17093  MK/T/ 2009/398

 КОЖУВЧАНКА ДОО 

 17085  MK/T/ 2009/411

 Exide Technologies SAS 

 17082  MK/T/ 2009/412

 Celgene Corporation 
 17080  MK/T/ 2009/413

 Exide Technologies 
 17081  MK/T/ 2009/414

 Celgene Corporation 
 17079  MK/T/ 2009/415

 Motorola,Inc., a Delaware corporation 
 17092  MK/T/ 2009/416

 Schering-Plough Health Care Products,  
 Inc 
 17089  MK/T/ 2009/419

 Друштво за промет и услуги ЛЕА   
 ТРЕЈД   ДООЕЛ увоз- извоз Скопје  
 17087  MK/T/ 2009/420

 Друштво за производство, трговија  
 и услуги ПРЕ-МАМА МАТЕРНИТИ   
 ДООЕЛ   Скопје 
 17088  MK/T/ 2009/421

 Teijin Pharma Limited a corporation,   
 organized and existing under the laws of  
 Japan, Manufacturers and Merchants,  
 of 
 17064  MK/T/ 2009/486

 SEBA DIS TICARET NAKLIYAT A.S. 
 17106  MK/T/ 2009/497

 SEBA DIS TICARET NAKLIYAT A.S. 
 17105  MK/T/ 2009/498
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prodol@uvawa

  (111) (186)

 00437  11/11/2017
 00448  01/11/2018
 00449  01/11/2018
 03387  20/02/2018
 03142  10/11/2018
 03145  21/12/2017
 04048  15/02/2018
 02529  12/12/2017
 01494  05/02/2018
 02637  21/12/2017
 01902  20/12/2017
 04129  20/07/2018
 04142  18/02/2018
 01174  15/12/2017
 02555  15/01/2018
 04243  20/03/2018
 01597  15/04/2019
 01619  15/04/2018
 01234  21/12/2017
 01642  18/02/2018
 02044  21/12/2017
 03449  21/12/2017
 03450  21/12/2017
 03451  21/12/2017
 04343  10/10/2018
 01696  05/04/2018
 01697  01/11/2018
 01698  01/11/2018
 01708  15/02/2018
 01710  15/02/2018
 01714  01/11/2018
 01320  13/12/2017
 02118  27/01/2018
 02130  10/10/2018
 02120  20/04/2018
 02141  15/12/2018
 01837  21/12/2017
 01848  15/02/2018
 02162  25/05/2017
 02164  15/12/2017
 02701  21/12/2017
 04520  10/04/2020
 01354  27/02/2018
 01356  14/10/2018
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 01358  14/10/2018
 01359  27/06/2018
 01364  14/10/2018
 01365  27/06/2018
 01366  22/11/2018
 01370  27/06/2018
 01372  27/06/2018
 03212  14/10/2018
 02190  20/05/2017
 03059  17/09/2017
 06862  27/06/2015
 06877  20/12/2015
 03260  21/12/2017
 02216  15/09/2017
 02249  01/06/2017
 02255  25/01/2017
 04611  13/12/2017
 02750  09/12/2017
 04673  21/12/2017
 02364  05/06/2017
 03287  25/06/2018
 02416  20/11/2017
 02417  21/12/2017
 02418  25/06/2018
 02428  02/03/2018
 07547  19/03/2017
 07560  10/06/2017
 07620  20/06/2017
 07659  08/08/2017
 07685  08/08/2017
 07688  08/08/2017
 07764  14/08/2017
 07911  13/10/2017
 07910  13/10/2017
 07882  04/11/2017
 07952  28/11/2017
 08039  16/12/2017
 08042  16/12/2017
 08038  16/12/2017
 08040  16/12/2017
 08957  22/12/2017
 08052  19/01/2018
 08051  19/01/2018
 08027  22/01/2018
 08178  30/01/2018
 08255  30/01/2018
 08384  30/01/2018
 08223  30/01/2018

  (111) (186)
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  (111) (186)

 08194  02/02/2018
 08228  02/02/2018
 08254  06/02/2018
 08216  13/02/2018
 08373  16/02/2018
 09332  19/03/2018
 08274  28/05/2018
 08563  29/05/2018
 08568  08/06/2018
 08487  15/06/2018
 08424  15/06/2018
 08486  24/06/2018
 08538  10/07/2018
 08351  13/07/2018
 08539  13/07/2018
 08642  13/08/2018
 08458  25/08/2018
 08478  27/08/2018
 09272  24/09/2018
 08313  19/10/2018
 08314  19/10/2018
 08315  19/10/2018
 08438  25/10/2019
 08998  11/11/2019
 09678  19/05/2020
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promeni

(111) 00316

(732) Bayer Schering Pharma 
Aktiengesellschaft

 Mullerstrasse 178, D-13353 Berlin, DE
(111) 00317

(732) Bayer Schering Pharma 
Aktiengesellschaft

 Mullerstrasse 178, D-13353 Berlin, DE
(111) 00318

(732) Bayer Schering Pharma 
Aktiengesellschaft

 Mullerstrasse 178, D-13353 Berlin, DE
(111) 00319

(732) Bayer Schering Pharma 
Aktiengesellschaft

 Mullerstrasse 178, D-13353 Berlin, DE
(111) 00320

(732) Bayer Schering Pharma 
Aktiengesellschaft

 Mullerstrasse 178, D-13353 Berlin, DE
(111) 00321

(732) Bayer Schering Pharma 
Aktiengesellschaft

 Mullerstrasse 178, D-13353 Berlin, DE
(111) 00322

(732) Bayer Schering Pharma 
Aktiengesellschaft

 Mullerstrasse 178, D-13353 Berlin, DE
(111) 00328

(732) Bayer Schering Pharma 
Aktiengesellschaft

 Mullerstrasse 178, D-13353 Berlin, DE

(111) 00412

(732) Bayer Schering Pharma 
Aktiengesellschaft

 Mullerstrasse 178, D-13353 Berlin, DE
(111) 00414

(732) Bayer Schering Pharma 
Aktiengesellschaft

 Mullerstrasse 178, D-13353 Berlin, DE
(111) 00415

(732) Bayer Schering Pharma 
Aktiengesellschaft

 Mullerstrasse 178, D-13353 Berlin, DE
(111) 00419

(732) Bayer Schering Pharma 
Aktiengesellschaft

 Mullerstrasse 178, D-13353 Berlin, DE
(111) 00420

(732) Bayer Schering Pharma 
Aktiengesellschaft

 Mullerstrasse 178, D-13353 Berlin, DE
(111) 00421

(732) Bayer Schering Pharma 
Aktiengesellschaft 

 Mullerstrasse 178, D-13353 Berlin, DE
(111) 00423

(732) Bayer Schering Pharma 
Aktiengesellschaft

 Mullerstrasse 178, D-13353 Berlin, DE
(111) 00424

(732) Bayer Schering Pharma 
Aktiengesellschaft

 Mullerstrasse 178, D-13353 Berlin, DE
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(111) 04046

(732) Propex Inc.
 The Bluffs Austell,  Georgia 30168, US
(111) 04048

(732) Propex Inc.
 The Bluffs Austell,  Georgia 30168, US
(111) 00805

(732) Bayer Schering Pharma 
Aktiengesellschaft

 Mullerstrasse 178, D-13353 Berlin, DE
(111) 00808

(732) Bayer Schering Pharma 
Aktiengesellschaft

 Mullerstrasse 178, D-13353 Berlin, DE
(111) 00809

(732) Bayer Schering Pharma 
Aktiengesellschaft

 Mullerstrasse 178, D-13353 Berlin, DE
(111) 00800

(732) Bayer Schering Pharma 
Aktiengesellschaft

 Mullerstrasse 178, D-13353 Berlin, DE
(111) 00810

(732) Bayer Schering Pharma 
Aktiengesellschaft

 Mullerstrasse 178, D-13353 Berlin, DE
(111) 00629

(732) Bayer Schering Pharma 
Aktiengesellschaft

 Mullerstrasse 178, D-13353 Berlin, DE
(111) 00630

(732) Bayer Schering Pharma 
Aktiengesellschaft

 Mullerstrasse 178, D-13353 Berlin, DE
(111) 00631

(732) Bayer Schering Pharma 
Aktiengesellschaft

 Mullerstrasse 178, D-13353 Berlin, DE

(111) 05245

(732) Glaxo Group Limited, a British company
 Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, 

Greenford, Middlesex, UB6 0NN, GB
(111) 05461

(732) Glaxo Group Limited, a British company
 Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, 

Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB
(111) 01898

(732) HILTON INTERNATIONAL CO
 2711 Centerville Road, Suite 400 Wilmington, 

Delaware 19808, US
(111) 04142

(732) Olympus Corporation
 at 43-2, 2-chome, Hatagaya, Sibuya-ku, 

Tokyo, JP
(111) 01174

(732) LEK farmacevtska druzba d.d.
 Verovskova 57, 1526 Ljubljana , SI
(111) 01234

(732) Schering - Plough Ltd
 P.O.Box, Weystrasse 20, 6000 Lucern 6, CH
(111) 03449

(732) SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD. 
 27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 

104-8260, JP
(111) 03450

(732) SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD.,
 27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 

104-8260, JP
(111) 03451

(732) SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD 
 27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 

104-8260, JP
(111) 02118

(732) PLIVA HRVATSKA  d.o.o.
 Ulica grada Vukovara 49  10000 Zagreb, HR
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(111) 02118

(732) PLIVA HRVATSKA  d.o.o.
 Ulica grada Vukovara 49  10000 Zagreb, HR
(111) 02118

(732) PLIVA HRVATSKA  d.o.o.
 Ulica grada Vukovara 49  10000 Zagreb, HR
(111) 02118

(732) PLIVA HRVATSKA  d.o.o.
 Ulica grada Vukovara 49  10000 Zagreb, HR
(111) 02130

(732) PLIVA HRVATSKA  d.o.o.
 Ulica grada Vukovara 49  10000 Zagreb, HR
(111) 02130

(732) PLIVA HRVATSKA  d.o.o.
 Ulica grada Vukovara 49  10000 Zagreb, HR
(111) 02130

(732) PLIVA HRVATSKA  d.o.o.
 Ulica grada Vukovara 49  10000 Zagreb, HR
(111) 02130

(732) PLIVA HRVATSKA  d.o.o.
 Ulica grada Vukovara 49  10000 Zagreb, HR
(111) 02120

(732) PLIVA farmaceutska, kemijska, 
prehrambena i kozmeticka industrija d.d.  
(PLIVA d.d. скратен назив)

 Ulica grada Vukovara49  10000 Zagreb, HR
(111) 02120

(732) PLIVA farmaceutska, kemijska, 
prehrambena i kozmeticka industrija d.d.  
(PLIVA d.d. скратен назив)

 Ulica grada Vukovara49  10000 Zagreb, HR
(111) 02120

(732) PLIVA farmaceutska, kemijska, 
prehrambena i kozmeticka industrija d.d.  
(PLIVA d.d. скратен назив)

 Ulica grada Vukovara49  10000 Zagreb, HR

(111) 02120

(732) PLIVA farmaceutska, kemijska, 
prehrambena i kozmeticka industrija d.d.  
(PLIVA d.d. скратен назив)

 Ulica grada Vukovara49  10000 Zagreb, HR
(111) 02141

(732) PLIVA HRVATSKA  d.o.o.
 Ulica grada Vukovara 49  10000 Zagreb, HR
(111) 02141

(732) PLIVA HRVATSKA  d.o.o.
 Ulica grada Vukovara 49  10000 Zagreb, HR
(111) 02141

(732) PLIVA HRVATSKA  d.o.o.
 Ulica grada Vukovara 49  10000 Zagreb, HR
(111) 02141

(732) PLIVA HRVATSKA  d.o.o.
 Ulica grada Vukovara 49  10000 Zagreb, HR
(111) 06862

(732) ALEXANDER DUCKHAM & CO. LIMITED
 Chertsey Road, Sunbury on Thames, 

Middlesex TW16 7BP, GB
(111) 06877

(732) ALEXANDER DUCKHAM & CO. LIMITED
 Chertsey Road, Sunbury on Thames, 

Middlesex TW16 7BP, GB
(111) 02249

(732) Orion Electric Co., Ltd.
 41-1, Iehisa-Cho, Echizen-City, Fukui, JP
(111) 03287

(732) Veterina d.o.o.
 Kalinovica, Svetonedeljska 2, 10436 Rakov 

Potok, HR
(111) 03287

(732) Veterina d.o.o.
 Kalinovica, Svetonedeljska 2, 10436 Rakov 

Potok, HR
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(111) 07547

(732) Casio Keisanki Kabushiki Kaisha (Casio 
Computer Co., Ltd.)

 6-2, Hon-machi 1-chome Shibuya-ku, Tokyo, 
JP

(111) 07620

(732) HAVANA CLUB HOLDING S.A.
 5, rue Eugene Ruppert,  L-2453 

Luxembourg, LU
(111) 07659

(732) Hayat Kimya Sanayi Anonim Sirketi
 Cobancesme, Sanayi Caddesi No. 16, 

Yenibosna, 34530 Istanbul, TR
(111) 07685

(732) Hayat Kimya Sanayi Anonim Sirketi
 Cobancesme, Sanayi Caddesi No. 16 

Yenibosna, 34530 Istanbul, TR
(111) 07688

(732) Hayat Kimya Sanayi Anonim Sirketi
 Cobancesme, Sanayi Caddesi No. 16 

Yenibosna, 34530 Istanbul, , TR
(111) 09332

(732) Amgen Inc
 One Amgen Center Drive  Thousand Oaks,  

California 91320-1799, US
(111) 09018

(732) Друштво за производство, трговија и 
услуги ОРКА ХОЛДИНГ АД Скопје

	 ул.Скупи	бб,	1000	Скопје,	MK
(111) 09016

(732) Друштво за производство, трговија и 
услуги ОРКА ХОЛДИНГ АД Скопје

	 ул.Скупи	бб,	1000	Скопје,	MK
(111) 09558

(732) Bayer Schering Pharma 
Aktiengesellschaft

 Mullerstrasse 178, D-13353 Berlin, DE

(111) 09551

(732) Bayer Schering Pharma 
Aktiengesellschaft

 Mullerstrasse 178, D-13353 Berlin, DE
(111) 09552

(732) Bayer Schering Pharma 
Aktiengesellschaft

 Mullerstrasse 178, D-13353 Berlin, DE
(111) 10358

(732) Bayer Schering Pharma 
Aktiengesellschaft

 Mullerstrasse 178, D-13353 Berlin, DE
(111) 10359

(732) Bayer Schering Pharma 
Aktiengesellschaft

 Mullerstrasse 178, D-13353 Berlin, DE
(111) 10898

(732) Bayer Schering Pharma 
Aktiengesellschaft

 Mullerstrasse 178, D-13353 Berlin, DE
(111) 11273

(732) Mitsubishi Jidosha Kogyo Kabushiki 
Kaisha

 33-8 ,  Shiba 5-Chome ,  Minato-ku ,  Tokyo, 
JP
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prenos

(111) 05245

(732) Glaxo Group Limited, a British company
 Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, 

Greenford, Middlesex, UB6 0NN, GB
(111) 05461

(732) Glaxo Group Limited, a British company
 Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, 

Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB
(111) 01320

(732) MEDA AB
 Pipers Vag 2A, Box 906 SE-170 09 Solna, 

SE
(111) 02118

(732) PLIVA HRVATSKA  d.o.o.
 Ulica grada Vukovara 49  10000 Zagreb, HR
(111) 02130

(732) PLIVA HRVATSKA  d.o.o.
 Ulica grada Vukovara 49  10000 Zagreb, HR
(111) 02141

(732) PLIVA HRVATSKA  d.o.o.
 Ulica grada Vukovara 49  10000 Zagreb, HR
(111) 03287

(732) Veterina d.o.o.
 Kalinovica, Svetonedeljska 2, 10436 Rakov 

Potok, HR
(111) 02417

(732) SABIC Innovative Plastics IP B.V.
 Plasticslaan 1, 4612 PX Bergen op Zoom, 

NL
(111) 08039

(732) Rettig Group Oy Ab
 P.O. Box 115, 00121 Helsingfors, FI
(111) 08042

(732) Rettig Group Oy Ab
 P.O. Box 115, 00121 Helsingfors, FI

(111) 08038

(732) Rettig Group Oy Ab
P.O. Box 115, 00121 Helsingfors, FI
(111) 08040

(732) Rettig Group Oy Ab
 P.O. Box 115, 00121 Helsingfors, FI
(111) 08051

(732) MEDA AB
 Pipers Vag 2A, Box 906 SE-170 09 Solna, 

SE
(111) 08478

(732) COSMETIC WARRIORS LIMITED
 29 High Street, Poole, Dorset BH15 1AB, GB
(111) 08998

(732) UNICHEMA CHEMIE BV
 Buurtje 1, 2802 Gouda, NL
(111) 08938

(732) UNICHEMA CHEMIE BV
 Buurtje 1, 2802 Gouda, NL
(111) 10233

(732) Coloplast A/S
 Holtedam 1, 3050 Humlebaek, DK
(111) 10455

(732) MLA Multibrand Holdings, Inc.
 2761 Fruitland Avenue, Vernon, CA 90058, 

US
(111) 17095

(732) Reckitt & Colman (Overseas) Limited 
 Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, UK
(111) 17022

(732) KUSAM TEKSTIL KONF.SAN.TIC. LTD.STI 
(WENICE)

 Keresteciler Sitesi Fatih Cad. kavakli sok. 
No:21 Merte/Istanbul, TR
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Prodol`uvawa, promeni, prenosi, prestanok na va`ewe, licenci

(111) 08478

(732) COSMETIC WARRIORS LIMITED
 29 High Street, Poole, Dorset BH15 1AB, GB

(111) 12253

(732) C.P. Pharmaceuticals International C.V. a 
Dutch limited partnership (commanditaire 
vennootschap)

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

(111) 01619

 MK/T/ 1994/91793

licenci

spojuvawe na FIRMA

(111) 04046

(732) Propex Inc.
 The Bluffs Austell,  Georgia 30168, US
(111) 04048

(732) Propex Inc.
 The Bluffs Austell,  Georgia 30168, US

(111) 11472

(732) Koncern proizvodnju i promet 
konditorskih proizvoda BAMBI-BANAT AD 
BEOGRAD

 bul.”Zorana dandica” br. 8A, Beograd, RS
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OD REGISTAROT NA ZASTAPNICITE

Reg.
br.

 

PROMENI VO REGISTAROT NA ZASTAPNICI

68.  Билјана, ПАНОВА Видески, адвокат
ул. Владимир Комаров бр. 1а/4-20
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389 02 309 18 36; 389 02 309 18 37; 389 02 309 18 38
факс: 389 02 308 62 11
моб. 389 70 22 55 27
е-маил: panova@panova.com.mk

ВПИШАНИ ВО REGISTAROT NA ZASTAPNICI

Reg.
br.

161. Златко Колевски, адвокат
Ул. Иво Лола Рибар бр. 59/2/2
1000 Скопје
Република Македонија
Тел: 389 02 3116 262, факс: 389 02 3118 430
e-mail: zlatkoko@mt.net.mk
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Reg.
br.

 

IZBRI[ANI OD REGISTAROT NA ZASTAPNICI

151. Анастас Стојаноски, адвокат
Ул. Јуриј Гагарини бр. 25/25 Кула IV, 
нас. Козле, 1000 Скопје,
Република Македонија
Моб. 00 389 75 202 926
e-mail: atanas@stojanoski.mk
www.stojanoski.mk

135. Илија Чилиманов, адвокат 
ул. 27 март бр. 14
1000 Скопје
моб. 389 70 222 624
тел. 389 02 311 6262
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- Vo Glasnik br. 2 od 2010 zaradi tehni~ki propust  namesto kodot i datata     
(442) 31/06/2004, treba da stoi  (442) 30/04/2010
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I.
II izvestuvawa

	 Генералниот	директор	на	Светската	организација	за	интелектуална	
сопственост	 WIPO	 свечено	 го	 поздрави	 министерот	 за	 надворешни	
работи	 и	 имаше	 чест	 	 да	 го	 извести	 за	 депонирањето	 од	 страна	 на	
Владата на Република Албанија,	 на	 17	 февруари	 2010	 година,	 на	
инструментот	 за	 пристапување	 на	 Договорот	 за	 Патентно	 Право,	
усвоен	во	Женева	на	1	јуни	2000	година.
	 Спомнатиот	Договор	стапи	во	сила,	во	однос	на	Република	Албанија	
на	17	мај	2010	година.	

	 Генералниот	директор	на	Светската	организација	за	интелектуална	
сопственост	WIPO	свечено	го	поздрави	министерот	за	надворешни	работи	
и	имаше	чест	 	да	 го	извести	за	депонирањето	од	страна	на	Владата 
на Република Латвија,	 на	 12	март	 2010	 година,	 на	 инструментот	 за	
пристапување	на	Договорот	за	Патентно	Право,	усвоен	во	Женева	на	1	
јуни	2000	година.
	 Спомнатиот	Договор	стапи	во	сила,	во	однос	на	Република	Латвија	
на	12	јуни	2010	година.	

	 Mеѓународното	 биро	 на	Светската	 организација	 за	 интелектуална	
сопственост	–	WIPO	достави	до	Заводот	ажурирани	забелешки	во	врска	
со	Будимпештанскиот		договор	за	меѓународно	признавање	на	депонирање	
на	микроорганизмите	за	потребите	на	патентна	постапка,	кој	e	усвоен	
на	Будимпештанската	дипломатска	конференција	одржана	на	28	април	
1977	година		и	стапи	во	сила	на	19	август	1980	година.	На	спомнатата	
конференција	се	усвои	и	Правилник	според	Договорот.	Држави	членки	на	
Договорот	се	72	меѓу	кои	и	Република	Македонија.
	 Кога	пронајдокот	се	однесува	на	микроорганизам	или	друг	биолошки	
материјал	или	негова	употреба	(посебно	во	земјоделието,	прехрамбената	
индустрија	или	фармацијата),	 кои	не	се	достапни	на	 јавноста,	тогаш	
патентната	процедура	бара	покрај	писмениот	опис	да	се	депонира	пред	
специјализирана	институција,	примерок	на	микроорганизмот.	
	 Кога	заштитата	се	бара	во	повеќе	држави	за	пронајдок	кој	се	однесува	
на	 микроорганизми,	 за	 да	 се	 избегне	 комплексноста	 и	 трошоците	 на	
постапките	во	врска	со		депонирањето	на	микроорганизмите	во	секоја	
од	државите	посебно	се	применуваат	одредбите	од	Договорот.

	 Генералниот	директор	на	Светската	организација	за	интелектуална	
сопственост	 WIPO	 свечено	 го	 поздрави	 министерот	 за	 надворешни	
работи	 и	 имаше	 чест	 	 да	 го	 извести	 за	 депонирањето	 од	 страна	 на	
Владата на Република Македонија,	 на	 26	 февруари	 2010	 година,	 на	
инструментот	за	пристапување	на	Договорот	од	Виена	за	меѓународна	
класификација	на	фигуративните	елементи	на	марките,	усвоен	во	Виена	
на	12	јуни	1973	година,	изменет	на	1	октомври	1985	година.	
	 Спомнатиот	Договор	стапи	во	сила,	во	однос	на	Република	Македонија	
на	26	мај	2010	година.

	 Конвенцијата	за	Република Албанија	ќе	влезе	во	сила	на	1	Мај	2010	
година,	согласно	член	169	став	2	од	истата.
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