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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 СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ 
 

ОГЛАСУВАЊЕ ЗА НИШТОВНО  РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРАВО ОД 
ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ 

 

 

Согласно членот 224 од Законот за инду–стриската сопственост (“Службен 

весник на Република Македонија” бр.47/02 42/03 09/04) решението за признавање на 

правото на индутриска сопственост  ќе се огласи за ништовно ако се утврди дека не 

постоеле услови предвидени со Законот за индустриската сопственост за 

признавање на тоа право. 

Предлог за огласување за ништовно решение за признавање на правото од 

индустриска сопственост согласно членот 225 од Законот за индустриската 

сопственост може да поднесе заинтересирано лице јавниот обвинител или Заводот 

по службена должност. 

 

Предлогот за огласување за ништовно решение за признавање на правата од 
индустриска сопственост може да се поднесе за сето време на траењето на 
заштитата. 
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ПАТЕНТИ 

 
Во согласност со членот 69 од Законот за индустриската сопственост 

(“Службен весник на Република Македонија” бр. 21/09 Државниот завод за 

заштита на индустриска сопственост ги објавува податоците од решението на 

патент. 

Во согласност со членот 60 од Законот за индустриската сопственост 

(“Службен весник на Република Македонија” бр. 21/09 со денот на 

објавувањето на податоците од решението на патент и апстрактот со нацрт ако 

го има патентот се признава и се запишува во регистарот на патентите.  

Во согласност со членот 66 и членот 69 став 3 од ЗИС (“Службен весник на 

Република Македонија бр. 21/09) кон податоците на решението врз основа на 

доказ за потполно испитување се објавува првото патентно барање. 

Во согласност со членот 2 од одредбите кои важат при проширување на 

европските патенти (“Службен весник на Република Македонија бр. 49/97) 

ДЗИС го објавува секое барање за проширување во најкус можен рок доколку е 

платена пропишаната такса. 

Податоците се означени со ИНИД* кодови за патенти (ЊИПО стандард СТ.9). 

За специфичните податоци кои не постојат во ИНИД воведени се дополнителни 

кодови. 

(11)  Регистарски број на документот 

(13)  Вид на документот: 

 А-патент А1-патент со доказ 

 А2-дополнителен патент 

 Т1-превод на патентни барања за признаен европски патент 

 Т2-одржување на европски патент со изменети патентни барања 

(21)  Број на пријавата     

(22)  Датум на поднесувањето 

(23)  Дата на изложбено или саемско првенство 

(30)  Право на првенство: датум држава број 

(45)  Дата на објавување 

(45)   Објава на првичните патентни барања 

(51)  Код по Меѓународната класификација на патенти (МКП)  
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(54)  Назив на пронајдокот 

(56) Цитирани документи 

(57)  Апстракт или патентно барање 

(60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ  

 (датум на пријавувањето ex - ЅУ број на пријавата 

 година  ex - YU  број на патентот)  

(61)  Број на основната пријава 

(62)  Број на првобитната пријава 

(72)  Пронајдувач (и) 

(73)  Носител на правото на патентот 

(74)  Застапник 

(86) Меѓународна (PCT) пријава (датум на поднесување држава број 

на PCT пријавата) 

(87) Објавување на Меѓународна (PCT) пријава; (датум на 

објавувањето, објавен  број - WO) 

(96) Меѓународна (EP) пријава (датум на објавувањето држава број на 

ЕР пријавата) 

(97) Објавување на признаен европски патент (датум на признавање, 

број на билтен)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

* Internationals agreed Numbers for the Identification of Data 
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(51)  B 29D 23/20  

(11)  4736   (13) А 

(21)  2011/3   (22) 03/01/2011 

(45) 30/06/2013 

(30)   

(86)  04/06/2008 PCT/ES08/000401 

(87)  10/12/2009 WO2009147254 

(73)  CTL-TH PACKAGING, S.L. UNIPERSONAL 

Hermanos Lumiere 1, 01510 Minano (ALAVA), ES 

(74)  Адвокатско друштво Пепељугоски  

Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје 

(72) FERNANDEZ DE MANDIOLA QUINTANA, Javier and VALPUESTA LANDA, Juan Ignacio 

(54)  ПОСТАПКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЦЕВКА НАПРАВЕНА ОД ЕЛАСТИЧЕН МАТЕРИЈАЛ 

(57)  Постапка за производство на цевка (1) изработена од еластичен материјал изработена од раб 

(3) и глава (10), во која работ (2) формиран од раб (3) и додаток (4) се наоѓа или е произведена во 

постапка за вбризгување, додаток (4) целосно или делумно затворајќи го едниот крај на работ (3) и 

опфаќа точка(и) за вбризгување, во која додатокот (4) е исечен целосно или делумно и исечениот дел 

се отстранува, и во кој главата (10) обликувана на било која површина на единицата (2) формирана 

од раб (3) и додаток (4) кој останува штом исечениот дел се отстрани. Додатокот (4) нуди неколку 

предности, како подобрување на завршната обработка на обликуваната глава (10) или во случај кога 

единицата (2) се произведува, леснувајќи го отстранувањето на наведената единица (2) од калапот. 
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ПРЕГЛЕДИ 
 

ПРЕГЛЕД НА ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПАТЕНТИ 
 
(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) 
(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) - основен 
(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот 

 

 

(51) (51) основен (11) (13) 

8B29D23/20 8B29D23/20 4736 A 

 

 

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПАТЕНТИ 
 
(73) носител на правото на патент 
(51) код по Меѓународната класификација на патенти (МКП) 
(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот 

 

 

(73) (51) (11) (13) 

CTL-TH PACKAGING, S.L. UNIPERSONAL B 29D 23/20 4736 А 
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(51)  A 61K 31/4439, 47/32, 9/16, 9/26, 9/32, 9/50

  

(11)  4719   (13) Т1 

(21)  2012/462   (22) 10/12/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)   

(96)  07/05/2004 EP10175417.4 

(97)  26/09/2012 EP2316454 

(73)  Nycomed GmbH 

Byk-Gulden-Strasse 2  78467 Konstanz, DE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје 

(72)  DIETRICH, Rango; NEY, Hartmut; ANSTETT-

KLEIN, Isabel; SCHILLER, Marc; SCHAFER-

PREUSS, Sabine and HARTMANN, Manfred 

(54)  ДОЗИРНА ФОРМА ШТО СОДРЖИ 

ПАНТОПРАЗОЛ КАКО АКТИВНА СОСТОЈКА 

(57)  1  Цврста дозирна форма во форма на 

таблета или пелета, што е отпорна на 

желудочна киселина за орална администрација 

на пантопразол магнезиум дихидрат, во која што 

секоја таблета или пелета се состои од јадро во 

кое терапевтски ефективна количина на 

пантопразол магнезиум дихидрат е во мешавина 

со врзувач, полнач и, дополнително, член 

одбран од групата составена од друга помошна 

таблета и базично физиолошки-толерирано 

неорганско соединение, инертен растворлив-во-

вода среден слој што го опкружува јадрото и 

надворешен слој, што е отпорен на желудочна 

киселина назначена со тоа, што врзувачот е 

поливинилпиролидон со мала молекуларна 

тежина што има просечна молекуларна тежина 

под 300 000 и/или 

хидроксипропилметилцелулоза и, дополнително, 

полначот е манитол.  

има уште 13 патентни барања. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(51)  A 61K 31/439, A 61P 25/18, 25/28  

(11)  4737   (13) Т1 

(21)  2012/471   (22) 13/12/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)   

(96)  19/11/2009 EP09756921.4 

(97)  10/10/2012 EP2355822 

(73)  Envivo Pharmaceuticals, Inc. 

500 Arsenal Street  Watertown, MA 02472, US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје 

(72)  KOENIG, Gerhard; CHESWORTH, Richard 

and SHAPIRO, Gideon 

(54)  ТРЕТМАН НА КОГНИТИВНИ 

ПОРЕМЕТУВАЊА СО (R)-7-ХЛОРО-N-

(ХИНУКЛИДИН-3-ИЛ)БЕНЗО [B]ТИОФЕН-2-

КАРБОКСАМИД И НЕГОВИ ФАРМАЦЕВТСКИ 

ПРИФАТЛИВИ СОЛИ 

(57)  1  (R)-7-хлоро-N-(хинуклидин-3-

ил)бензо[b]тиофен-2-карбоксамид или негова 

фармацевтски прифатлива сол, или 

фармацевтски состав што го содржи 

наведениот (R)-7-хлоро-N-(хинуклидин-3-
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ил)бензо[b]тиофен-2-карбоксамид или негова 

фармацевтски прифатлива сол, за употреба 

во подобрување спознавање кај пациент што 

страда од Алцхајмерова заболување или 

шизофренија назначен со тоа, што (R)-7-

хлоро-N-(хинуклидин-3-ил)бензо[b]тиофен-2-

карбоксамидот или негова фармацевтски 

прифатлива сол е администрирана на 

пациентот во орална дневна доза од 0.1 мг - 3 

мг. има уште 8 патентни барања.

 

 

 

 

 

(51)  A 61K 47/48, 31/4188, 39/395, 51/00, A 61P 

35/00  

(11)  4738   (13) Т1 

(21)  2012/472   (22) 13/12/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)   

(96)  07/04/2004 EP04726249.8 

(97)  05/12/2012 EP1615668 

(73)  SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche 

Riunite S.p.A. 

Viale Shakespeare 47,  00144 Roma, IT 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  PAGANELLI, Giovanni; PAGANELLI, 

Giovanni; CARMINATI, Paolo and VERONESI, 

Umberto 

(54)  ЛЕК ЗА ПЕРИОПЕРАТИВНА ВО ДВА 

ЧЕКОРА НА ЦВРСТИ ТУМОРИ СО 

РАДИОИМУНОТЕРАПИЈА 

(57)  1  Употреба на прв агенс потпомогнат со 

тумор тропизам избран од групата составена 

од авидин, стрептавидин, нивни полимерни 

деривати и нивни деривати со полиетилен 

гликол, во комбинација со втор 

антиканцероген агенс обдарен со афинитет за 

споменатиот прв агенс којшто е составен од 

биотин соединение којшто носи 

антиканцероген агенс како активни состојки за 

подготвување на лек употреблив за 

периоперативна терапија во два чекора за 

цврсти тумори, во коешто првиот агенс е 

администриран за време на интраоперативен 

чекор преку локорегионален пат и 

споменатиот втор агенс е администриран за 

време на постоперативен чекор преку 

системски пат.  

има уште 9 патентни барања. 
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(51)  A 61F 2/16  

(11)  4739   (13) Т1 

(21)  2012/473   (22) 13/12/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)   

(96)  18/11/2009 EP09759847.8 

(97)  19/09/2012 EP2349091 

(73)  Alcon Research, Ltd. 

6201 South Freeway, Mail Code TB4-8  Fort 

Worth, TX 76134-2099, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  KARAKELLE, Mutlu; DOWNER, David A. 

and MUCHHALA, Sushant 

(54)  УРЕД ЗА ИСПОРАКА НА 

ИНТРАОКУЛАРНА ЛЕЌА КОЈШТО ИМА 

КАРТРИЏ СО ВНАТРЕШНА ОБЛОГА 

(57)  1  ИОЛ уред за испорака (10), уредот се 

состои од: 

 

картриџ за испорака (12) којшто има дел од 

тело (14) и млазник (16), делот од телото и 

млазникот вклучуваат внатрешна површина 

(18) која што го дефинира луменот (20) којшто 

се протега долж делот од телото и млазникот 

кадешто барем внатрешната површина (18) е 

формирана од полимерен материјал којшто е 

или полиуретански материјал или не-

олефински полимерен материјал којшто има 

хетероген столб, облога (22) која што се 

простира над внатрешната површина (18), се 

карактеризира со тоашто 

облогата (22) е формирана од полиуретански 

материјал и хидрофилен материјал.  

има уште 16 патентни барања. 
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(51)  C 22B 11/00, 3/18  

(11)  4740   (13) Т1 

(21)  2012/474   (22) 14/12/2012 

(45) 28/02/2013 

(30)   

(96)  21/04/2009 EP09735954.1 

(97)  31/10/2012 EP2271781 

(73)  B.R.A.I.N. Biotechnology Research And 

Information Network AG 

Darmstadter Strasse 34-36  64673 

Zwingenberg, DE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  ZINKE, Holger and GABOR, Esther 

(54)  ЕКОЛОШКО РУДАРСТВО: ПОСТАПКА 

НА БИОФИЛТРИРАЊЕ ОСЛОБОДЕНО ОД 

ЦИЈАНИД И БИОАДСОРПЦИЈА НА 

БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ 

(57)  1  Постапка ослободена од цијанид за 

изолирање на благородниот метал злато од 

материјал од честички којшто содржи честички 

од споменатиот благороден метал во 

елементарна форма, којашто ги содржи 

следните чекори: 

(i) подготвување на водена смеса којашто 

содржи материјал од честички и биомаса 

којашто содржи еубактерија којашто има S-слој 

или археа којашто има S-слој; 

(ii) инкубирање на споменатата водена 

смеса од чекор (i) за да се овозможи врзување 

на споменатиот благороден метал за 

споменатата биомаса; 

(iii) одвојување на биомасата која што има 

сврзан метал од водената смеса од чекор (ii) и  

(iv) изолирање на металот од споменатата 

биомаса одвоена во чекор (iii); 

кадешто споменатата биомаса содржи или е 

составена од еден или повеќе организми 

избрани од Bacillus sphaericus како што се 

Bacillus sphaericus CCM2177; Lactobacillus како 

што е Lactobacillus acidophilus; Halobacterium 

како што е Halobacterium salinarum, 

Xanthomonas како што е Xanthomonas 

campestris; и Shewanella како што е  

Shewanella putrefaciens.  

има уште 11 патентни барања. 
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(11)  4731   (13) Т1 

(21)  2013/16   (22) 23/01/2013 

(45) 28/02/2013 

(30)  20060860840P  22/11/2006  US; 

20060861459P  29/11/2006  US and 

20070957236P  22/08/2007  US 

(96)  19/11/2007 EP07864592.6 

(97)  07/11/2012 EP2099447 

(73)  Incyte Corporation 

Experimental Station E336/205 Rt 141 $ Henry 

Clay Rd, Wilmington, DE 19880, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  YAO, Wenqing; ZHUO, Jincong; ZHANG, 

Colin; METCALF, Brian; XU, Meizhong; HE, 

Chunhong; QIAN, Ding-quan; BURNS, David M. 

and LI, Yunlong 

(54)  ИМИДАЗОТРИАЗИНИ И 

ИМИДАЗОПИРИМИДИНИ КАКО КИНАЗНИ 

ИНХИБИТОРИ 

(57)  1  Соединение со формула I: 

 

или негова фармацевтски прифатлива сол или 

негов пролек, кадешто:  

  A e N или CR3; и 

(a) кадешто, кога A е N: 

Cy1 е арил, хетероарил, циклоалкил или 

хетероциклоалкил, cekoj опционално 

супституиран со 1, 2, 3, 4 или 5 ⎯W-X-Y-Z;   

Cy2 e арил, хетероарил, циклоалкил или 

хетероциклоалкил, cekoj опционално 

супституиран со 1, 2, 3, 4 или 5 -W’-X’-Y’-Z’; 

L1 е CH2, CH2CH2, циклоалкилен, O или S;    

L2 е (CR7R8)r, (CR7R8)s-(циклоалкилен)-

(CR7R8)t, (CR7R8)s (арилен)-(CR7R8)t, 

(CR7R8)s-(хетероциклоалкилен)-(CR7R8)t, 

(CR7R8)s-(хетероарилен)-(CR7R8)t, 

(CR7R8)sO(CR7R8)t, (CR7R8)sS(CR7R8)t, 

(CR7R8)sC(O)(CR7R8)t, 

(CR7R8)sC(O)NR9(CR7R8)t, 

(CR7R8)sC(O)O(CR7R8)t, (CR7R8)sOC(O) 

(CR7R8)t, (CR7R8)sOC(O)NR9(CR7R8)t, 

(CR7R8),NR9(CR7R8)t, 

(CR7R8)sNR9C(O)NR9(CR7R8)t, 

(CR7R8)sS(O)(CR7R8)t, 

(CR7R8)sS(O)NR7(CR8R9)t, 

(CR7R8)sS(O)2(CR7R8)t, или 

(CR7R8)sS(O)2NR9 (CR7R8)t, кадешто 

споменатиот циклоалкилен, арилен, 

хетероциклоалкилен, или хетероарилен е 

опционално супституиран со 1, 2 или 3 

супституиенти  независно избрани од Cy4, 

хало, C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, 

C1-6 халоалкил, халосулфанил, CN, NO2, N3, 

ORa1, SRa1, C(O)Rb1, C(O)NRc1Rd1, 

C(O)ORa1, OC(O)Rb1, OC(O)NRc1Rd1, 

NRc1Rd1, NRc1C(O)Rb1, NRc1C(O)NRc1Rd1, 

NRc1C(O)ORa1, C(=NRg) NRc1Rd1, 

NRc1C(=NRg)NRc1Rd1, P(Rf1)2, P(ORe1)2, 

P(O)Re1Rf1, P(O)ORe1ORf1, S(O)Rb1, 

S(O)NRc1 Rd1, S(O)2Rb1, NRc1S(O)2Rb1, и 

S(O)2NRc1Rd1;   

R1 е H или ⎯W"-X"-Y"-Z";   

R2 е H, хало, C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 

алкинил, C1-6 халоалкил, CN, NO2, ORA, SRA, 

C(O)RB, C(O)NRCRD, C(O)ORA, OC(O)RB, 

OC(O)NRCRD, NRCRD, NRCC(O)RB 

NRCC(O)NRCRD, NRCC (O)ORA, S(O)RB, 

S(O)NRCRD, S(O)2RB, NRCS(O)2RB, или 

S(O)2NRCRD;   

R3 е H, циклоалкил, арил, хетероциклоалкил, 

хетероарил, хало, C1-6 алкил, C2-6 алкенил, 

C2-6 алкинил, C1-6 халоалкил, CN, NO2, ORA, 

SRA, C(O)RB, C(O)NRCRD, C(O)ORA, 

OC(O)RB, OC(O)NRCRD, NRCRD, NRCC(O)RB, 

NRCC(O)NRCRD, NRCC(O)ORA, S(O)RB, 
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S(O)NRCRD, S(O)2RB, NRCS(O)2RB, и 

S(O)2NRCRD; кадешто споменатиот 

циклоалкил, арил, хетероциклоалкил, 

хетероарил, или C1-6 алкил е опционално 

супституиран со 1, 2, или 3 супституенти 

независно избрани од Cy5, хало, C1-6 алкил, 

C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C1-6 халоалкил, 

халосулфанил, CN, NO2, N3, ORa1, SRa1, 

C(O)Rb1, C(O)NRc1Rd1, C(O)ORa1, OC(O)Rb1, 

OC(O)NRc1Rd1, NRc1Rd1, NRc1C(O)Rb1, 

NRc1C(O)NRc1Rd1, NRc1C(O)ORa1, C(=NRg) 

NRc1Rd1, NRc1C(=NRg)NRc1Rd1, P(Rf1)2, 

P(ORe1)2, P(O)Re1Rf1, P(O)ORe1ORf1, 

S(O)Rb1, S (O)NRc1Rd1, S(O)2Rb1, 

NRc1S(O)2Rb1, и S(O)2NRc1Rd1;   

или R2 и ⎯L2-Cy2 се поврзани заедно за да 

формираат група со формула 

                                              

 
кадешто прстен B е фузиран арил или 

фузиран хетероарилен прстен, cekoj 

опционално супституиран со 1, 2 или 3 -W’-X’-

Y’-Z’;   

R4 се независно избрани од H, хало, OH, C1-6 

алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C1-6 

алкокси, алкоксиалкил, цијаноалкил, 

хетероциклоалкил, циклоалкил, C1-6 

халоалкил, CN, и NO2; 

R7 и R8 се независно избрани од H, хало, OH, 

C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C1-6 

алкокси, C1-6 халоалкил, CN, и NO2;  или  

R7 и R8 заедно со C атом кон којшто тие се 

сврзани формираат 3, 4, 5, 6 или 7–член 

циклоалкил или хетероциклоалкил прстен, 

cekoj опционално супституиран со 1, 2 или 3 

супституенти независно избран од хало, OH, 

C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C1-6 

алкокси, C1-6 халоалкил, CN, и NO2;  

R9 е H, C1-6 алкил, C2-6 алкенил или C2-6 

алкинил; 

W, W’, и W" се независно отсутни или 

независно избрани од C1-6 алкилен, C2-6 

алкенилен, C2-6 алкинилен, O, S, NRh, CO, 

COO, CONRh, SO, SO2, SONRh иNRhCONRi, 

кадешто cekoj од C1-6 алкилен, C2-6 

алкенилен, и C2-6 алкинилен e опционално 

супституиран со 1, 2 или 3 супституенти 

независно избрани од хало, C1-6 алкил, C1-6 

халоалкил, OH, C1-6 алкокси, C1-6 

халоалкокси, амино, C1-6 алкиламино, и C2-8 

диалкиламино; 

X, X’, и X" се независно отсутни или независно 

избрани од C1-6 алкилен, C2-6 алкенилен, C2-

6 алкинилен, арилен, циклоалкилен, 

хетероарилен, и хетероциклоалкилен, кадешто 

cekoj од C1-6 алкилен, C2-6 алкенилен, C2-6 

алкинилен, арилен, циклоалкилен, 

хетероарилен, и хетероциклоалкилен е 

опционално супституиран со 1, 2 или 3 

супституенти независно избран од од хало, 

CN, NO2, OH, C1-6 алкил, C1-6 халоалкил, C2-

8 алкоксиалкил, C1-6 алкокси, C1-6 

халоалкокси, C2-8 алкоксиалкокси, 

циклоалкил, хетероциклоалкил, C(O)ORj, 

C(O)NRhRi, амино, C1-6 алкиламино, и C2-8 

диалкиламино; 

Y, Y’, и Y" се независно отсутни или независно 

избрани од C1-6 алкилен, C2-6 алкенилен, C2-

6 алкинилен, O, S, NRh, CO, COO, CONRh, SO, 

SO2, SONRh, и NRhCONRi, кадешто cekoj од 

C1-6 алкилен, C2-6 алкенилен, и C2-6 

алкинилен е опционално супституиран со 1, 2 

или 3 супституенти независно избрани од 

хало, C1-6 алкил, C1-6 халоалкил, OH, C1-6 

алкокси, C1-6 халоалкокси, амино, C1-6 

алкиламино, и C2-8 диалкиламино; 

Z, Z’, и Z" се независно избрани од H, хало, 

C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C1-6 

халоалкил, халосулфанил, CN, NO2, N3, 

ORa2, SRa2, C(O)Rb2, C(O)NRc2Rd2, 

C(O)ORa2, OC(O)Rb2, OC(O) NRc2Rd2 , 

NRc2Rd2, NRc2C(O)Rb2, NRc2C(O)NRc2Rd2, 

NRc2C(O)ORa2, C(=NR9)NRc2Rd2, NRc2C(= 
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NRg)NRc2Rd2, P(Rf2)2, P(ORe2)2, P(O)Re2Rf2, 

P(O)ORe2ORf2, S(O)Rb2, S(O)NRc2Rd2, 

S(O)2Rb2, NRc2S(O)2Rb2, S(O)2NRc2Rd2, 

арил, циклоалкил, хетероарил, и 

хетероциклоалкил, кадешто споменатиот C1-6 

*алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, арил, 

циклоалкил, хетероарил, и хетероциклоалкил 

се  опционално супституирани со 1, 2, 3, 4 или 

5 супституенти независно избран од хало, C1-

6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C1-6 

халоалкил, халосулфанил, CN, NO2, N3, 

ORa2, SRa2, C(O)Rb2, C(O)NRc2Rd2, 

C(O)ORa2, OC(O)Rb2, OC(O)NRc2Rd2, 

NRc2Rd2, NRc2C(O)Rb2, NRc2C(O)NRc2Rd2, 

NRc2C(O)ORa2, C(=NRg)NRc2Rd2, 

NRc2C(=NRg)NRc2Rd2, P(Rf2)2, P(ORe2)2, 

P(O)Re2Rf2, P(O)ORe2ORf2, S(O)Rb2, 

S(O)NRc2Rd2, S(O)2Rb2, NRc2S(O)2Rb2, 

иS(O)2NRc2Rd2; 

кадешто два соседни ⎯W-X-Y-Z, заедно со 

атомите кон којшто тие се сврзани, 

опционално формираат фузиран 4-20 член 

циклоалкил прстен или фузиран 4-20 член 

хетероциклоалкил прстен, cekoj опционално 

супституиран со 1, 2 или 3 супституенти 

независно избран од хало, C1-6 алкил, C2-6 

алкенил, C2-6 алкинил, C1-6 халоалкил, 

халосулфанил, CN, NO2, ORa3, SRa3, 

C(O)Rb3, C(O)NRc3Rd3, C(O)ORa3, OC(O)Rb3, 

OC(O)NRc3Rd3, NRc3Rd3, NRc3C(O)Rb3, 

NRc3C(O)NRc3Rd3, NRc3C(O)ORa3, C(=NRg) 

NRc3Rd3, NRc3C(=NRg)NRc3Rd3, S(O)Rb3, 

S(O)NRc3Rd3, S(O)2Rb3, NRc3S(O)2Rb3, 

S(O)2NRc3Rd3, арил, циклоалкил, хетероарил, 

и хетероциклоалкил; 

кадешто два соседни ⎯W’-X’-Y’-Z’, заедно со 

атомите кон којшто тие се сврзани, 

опционално формираат фузиран 4-20 член 

циклоалкил прстен или фузиран 4-20 член 

хетероциклоалкил прстен, cekoj опционално 

супституиран со 1, 2 или 3 супституенти 

независно избран од хало, C1-6 алкил, C2-6 

алкенил, C2-6 алкинил, C1-6 халоалкил, 

халосулфанил, CN, NO2, ORa3, SRa3, 

C(O)Rb3, C(O)NRc3Rd3, C(O)ORa3, OC(O)Rb3, 

OC(O)NRc3Rd3, NRc3Rd3, NRc3C(O)Rb3, 

NRc3C(O)NRc3Rd3, NRc3C(O)ORa3, C(=NRg) 

NRc3Rd3, NRc3C(=NRg)NRc3Rd3, S(O)Rb3, 

S(O)NRc3Rd3, S(O)2Rb3
’ NRc3S(O)2Rb3, 

S(O)2NRc3Rd3, арил, циклоалкил, хетероарил, 

и хетероциклоалкил; 

Cy4, и Cy5 се независно избрани од арил, 

циклоалкил, хетероарил, и хетероциклоалкил, 

cekoj опционално супституиран со 1, 2, 3, 4 или 

5 супституенти независно избрани од хало, 

C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C1-6 

халоалкил, халосулфанил, CN, NO2, N3, 

ORa4, SRa4, C(O)Rb4, C(O)NRc4Rd4, 

C(O)ORa4, OC(O)Rb4, OC(O)NRc4Rd4, 

NRc4Rd4, NRc4C(O)Rb4, NRc4C(O)NRc4Rd4, 

NRc4C(O)ORa4, C(=NRg)NRc4Rd4, 

NRc4C(=NRg)NRc4Rd4, P(Rf4)2, P(OR4)2, 

P(O)Re4Rf4, P(O)ORe4ORf4, S(O)b4 

S(O)NRc4Rd4, S(O)2Rb4, NRc4S(O)2Rb4, и 

S(O)2NRc4Rd4; 

RA е H, C1-4 алкил, C2-4 алкенил, C2-4 

алкинил, циклоалкил, хетероциклоалкил, арил 

или хетероарил кадешто споменатиот C1-4 

алкил, C2-4 алкенил, C2-4 алкинил, 

циклоалкил, хетероциклоалкил, арил или 

хетероарил е опционално супституиран со 1, 2 

или 3 супституенти независно избран од OH, 

CN, амино, хало, и C1-4 алкил;  

RB е H, C1-4 алкил, C2-4 алкенил, C2-4 

алкинил, циклоалкил, хетероциклоалкил, арил 

или хетероарил кадешто споменатиот C1-4 

алкил, C2-4 алкенил или C2-4 алкинил, 

циклоалкил, хетероциклоалкил, арил или 

хетероарил е опционално супституиран со 1, 2 

или 3 супституенти независно избран од OH, 

CN, амино, хало, и C1-4 алкил;  

RC и RD се независно избрани од H, C1-4 

алкил, C2-4 алкенил, или C2-4 алкинил, 

кадешто споменатиот C1-4 алкил, C2-4 

алкенил, или C2-4 алкинил, е опционално 

супституиран со 1, 2, или 3 супституенти 

независно избрани од OH, CN, амино, хало, и 

C1-4 алкил; 
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или RC и RD заедно со N атомот кон којшто 

тие се сврзани формираат 4-, 5-, 6- или 7 –

член хетероциклоалкил група или хетероарил 

група, cekoj опционално супституиран со 1, 2 

или 3 супституенти независно избран од OH, 

CN, амино, хало, и C1-4 алкил;  Ra, Ra1, Ra2 , 

Ra3, и Ra4 се независно избрани од H, C1-6 

алкил, C1-6 халоалкил, C2-6 алкенил, C2-6 

алкинил, арил, циклоалкил, хетероарил, 

хетероциклоалкил, арилалкил, 

хетероарилалкил, циклоалкилалкил, и 

хетероциклоалкилалкил, кадешто споменатиот 

C1-6 алкил, C1-6 халоалкил, C2-6 алкенил, C2-

6 алкинил, арил, циклоалкил, хетероарил, 

хетероциклоалкил, арилалкил, 

хетероарилалкил, циклоалкилалкил или 

хетероциклоалкилалкил е опционално 

супституиран со 1, 2 или 3 супституенти 

независно избран од OH, CN, амино, хало, C1-

6 алкил, C1-6 алкокси, C1-6 халоалкил, иC1-6 

халоалкокси; 

Rb, Rb1, Rb2, Rb3, и Rb4 се независно избрани 

од H, C1-6 алкил, C1-6 халоалкил, C2-6 

алкенил, C2-6 алкинил, арил, циклоалкил, 

хетероарил, хетероциклоалкил, арилалкил, 

хетероарилалкил, циклоалкилалкил, 

ихетероциклоалкилалкил, кадешто 

споменатиот C1-6 алкил, C1-6 халоалкил, C2-6 

алкенил, C2-6 алкинил, арил, циклоалкил, 

хетероарил, хетероциклоалкил, арилалкил, 

хетероарилалкил, циклоалкилалкил OR 

хетероциклоалкилалкил е опционално 

супституиран со 1, 2 или 3 супституенти 

независно избран од OH, CN, амино, хало, C1-

6 алкил, C1-6 алкокси, C1-6 халоалкил, и C1-6 

халоалкокси; 

Rc и Rd се независно избрани од H, C1-10 

алкил, C1-6 халоалкил, C2-6 алкенил, C2-6 

алкинил, арил, хетероарил, циклоалкил, 

хетероциклоалкил, арилалкил, 

хетероарилалкил, циклоалкилалкил или 

хетероциклоалкилалкил, кадешто споменатиот 

C1-10 алкил, C1-6 халоалкил, C2-6 алкенил, 

C2-6 алкинил, арил, хетероарил, циклоалкил, 

хетероциклоалкил, арилалкил, 

хетероарилалкил, циклоалкилалкил или 

хетероциклоалкилалкил е опционално 

супституиран со 1, 2 или 3 супституенти 

независно избрани од OH, CN, амино, хало, 

C1-6 алкил, C1-6 алкокси, C1-6 халоалкил, и 

C1-6 халоалкил; 

или Rc и Rd заедно со N атом кон којшто тие 

се сврзани формираат 4-, 5-, 6- или 7-член 

хетероциклоалкил група или хетероарил група, 

cekoj опционално супституирана со 1, 2, или 3 

супституенти независно избрани од OH, CN, 

амино, хало, C1-6 алкил, C1-6 алкокси, C1-6 

халоалкил, и C1-6 халоалкокси; 

Rc1 и Rd1 се независно избрани од H, C1-10 

алкил, C1-6 халоалкил, C2-6 алкенил, C2-6 

алкинил, арил, хетероарил, циклоалкил, 

хетероциклоалкил, арилалкил, 

хетероарилалкил, циклоалкилалкил или 

хетероциклоалкилалкил, кадешто споменатиот 

C1-10 алкил, C1-6 халоалкил, C2-6 алкенил, 

C2-6 алкинил, арил, хетероарил, циклоалкил, 

хетероциклоалкил, арилалкил, 

хетероарилалкил, циклоалкилалкил или 

хетероциклоалкилалкил е опционално 

супституиран со 1, 2 или 3 супституенти 

независно избрани од OH, CN, амино, хало, 

C1-6 алкил, C1-6 алкокси, C1-6 халоалкил, и 

C1-6 халоалкокси; 

или Rc1 и Rd1 заедно со N атом кон којшто тие 

се сврзани формираат 4-, 5-, 6- или 7-член 

хетероциклоалкил група или хетероарил група, 

cekojа опционално супституирана со 1, 2 или 3 

супституенти независно избрани од OH, CN, 

амино, хало, C1-6 алкил, C1-6 алкокси, C1-6 

халоалкил, и C1-6 халоалкокси; 

Rc2 и Rd2 се независно избран од H, C1-10 

алкил, C1-6 халоалкил, C2-6 алкенил, C2-6 

алкинил, арил, хетероарил, циклоалкил, 

хетероциклоалкил, арилалкил, 

хетероарилалкил, циклоалкилалкил, 

хетероциклоалкилалкил, арилциклоалкил, 

арилхетероциклоалкил, арилхетероарил, 

биарил, хетероарилциклоалкил, 

хетероарилхетероциклоалкил, 

хетероариларил, и бихетероарил, кадешто 

споменатиот C1-10 алкил, C1-6 халоалкил, C2-

6 алкенил, C2-6 алкинил, арил, хетероарил, 

циклоалкил, хетероциклоалкил, арилалкил, 

хетероарилалкил, циклоалкилалкил, 

хетероциклоалкилалкил, арилциклоалкил, 

арилхетероциклоалкил, арилхетероарил, 
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биарил, хетероарилциклоалкил, 

хетероарилхетероциклоалкил, 

хетероариларил, и бихетероарил се cekoj 

опционално супституиран со 1, 2, или 3 

супституенти независно избран од OH, CN, 

амино, хало, C1-6 алкил, C1-6 алкокси, C1-6 

халоалкил. 

C1-6 халоалкокси, хидроксиалкил, 

цијаноалкил, арил, хетероарил, C(O)ORa4, 

C(O)Rb4, S(O)2Rb3, алкоксиалкил, и 

алкоксиалкокси;   и 

или Rc2 и Rd2 заедно со N атомот кон којшто 

тие се сврзани формираат 4-, 5-, 6- или 7-член 

хетероциклоалкил група или хетероарил група, 

cekoj опционално супституиран со 1, 2 или 3 

супституенти независно избран од OH, CN, 

амино, хало, C1-6 алкил, C1-6 алкокси, C1-6 

балоалкил, C1-6 халоалкокси, хидроксиалкил, 

цијаноалкил, арил, хетероарил, C(O)ORa4, 

C(O)Rb4, S(O)2Rb3, алкоксиалкил, и 

алкоксиалкокси; 

Rc3 и Rd3  се независно избрани од H, C1-10 

алкил, C1-6 халоалкил, C2-6 алкенил, C2-6 

алкинил, арил, хетероарил, циклоалкил, 

хетероциклоалкил, арилалкил, 

хетероарилалкил, циклоалкилалкил или 

хетероциклоалкилалкил, кадешто споменатиот 

C1-10 алкил, C1-6 халоалкил, C2-6 алкенил, 

C2-6 алкинил, арил, хетероарил, циклоалкил, 

хетероциклоалкил, арилалкил, 

хетероарилалкил, циклоалкилалкил или 

хетероциклоалкилалкил е опционално 

супституиран со 1, 2, или 3 супституенти 

независно избран од OH, CN, амино, хало, C1-

6 алкил, C1-6 алкокси, C1-6 халоалкил и C1-6  

халоалкокси; 

или Rc3 и Rd3 заедно со N атомот кон којшто 

тие се сврзани формираат 4-, 5-, 6- или 7-член 

хетероциклоалкил група или хетероарил група, 

cekoj опционално супституиран со 1, 2 или 3 

супституенти независно избран од OH, CN, 

амино, хало, C1-6 алкил, C1-6 алкокси, C1-6 

халоалкил, и C1-6 халоалкокси; 

Rc4 и Rd4  се независно избран од H, C1-

10алкил, C1-6 халоалкил, C2-6 алкенил, C2-6 

алкинил, арил, хетероарил, циклоалкил, 

хетероциклоалкил, арилалкил, 

хетероарилалкил, циклоалкилалкил или 

хетероциклоалкилалкил, кадешто споменатиот 

C1-10 алкил, C1-6 халоалкил, C2-6 алкенил, 

C2-6 алкинил, арил, хетероарил, циклоалкил, 

хетероциклоалкил, арилалкил, 

хетероарилалкил, циклоалкилалкил или 

хетероциклоалкилалкил е опционално 

супституиран со 1, 2 или 3 супституенти 

независно избран од OH, CN, амино, хало, C1-

6 алкил, C1-6 алкокси, C1-6 халоалкил, и C1-6 

халоалкокси; 

или Rc4 и Rd4 заедно со N атомот кон којшто 

тие се свразни формираат 4-, 5-, 6- или 7-член 

хетероциклоалкил група или хетероарил група, 

cekoj опционално супституиран со 1, 2, или 3 

супституенти независно избран од OH, CN, 

амино, хало, C1-6 алкил, C1-6 алкокси, C1-6 

халоалкил, и C1-6 халоалкокси; 

Re, Re1, Re2 , и Re4 се независно избрани од 

H, C1-6 алкил, C1-6 халоалкил, C2-6 алкенил, 

(C1-6 алкокси)-C1-6 алкил, C2-6 алкинил, арил, 

циклоалкил, хетероарил, хетероциклоалкил, 

арилалкил, циклоалкилалкил, 

хетероарилалкил, ихетероциклоалкилалкил;   

Rf, Rf1, Rf2, и Rf4 се независно избрани од H, 

C1-6 алкил, C1-6 халоалкил, C2-6 алкенил, C2-

6 алкинил, арил, циклоалкил, хетероарил, и 

хетероциклоалкил; 

Rg е H, CN, и NO2;   

Rh и Ri се независно избрани од H и C1-6 

алкил;   

Rj е H, C1-6 алкил, C1-6 халоалкил, C2-6 

алкенил, C2-6 алкинил, арил, циклоалкил, 

хетероарил, хетероциклоалкил, арилалкил, 

хетероарилалкил, циклоалкилалкил или 

хетероциклоалкилалкил;   

r е 0, 1, 2, 3, 4, 5, или 6;   

s е 0, 1, 2, 3, или 4; и   

t е 0, 1, 2, 3, или 4; и 

(b) кадешто, кога A е CR3
: 

L1 е циклоалкилен, O или S; и сите други 

варијанти како што се дефинирани под (a). 

 

има уште 65 патентни барања. 
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(51)  B 60C 17/04, 15/028, 17/06  

(11)  4729   (13) Т1 

(21)  2013/17   (22) 23/01/2013 

(45) 28/02/2013 

(30)  20090000051  08/01/2009  FR 

(96)  06/01/2010 EP10150172.4 

(97)  07/11/2012 EP2206613 

(73)  Hutchinson 

2,rue Balzac 75008 Paris, FR 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  Marsaly, Olivier and Pelletier, Bruno 

(54)  УРЕД ПРОТИВ ИЗДИШУВАЊЕ НА ГУМА 

КАЈ МОТОРНО ВОЗИЛО И МОНТАЖЕН 

СКЛОП КОЈ ГО СОДРЖИ ИСТИОТ 

(57)  1  Уред против издишување на гума (30) 

наменет за опремување на монтажен склоп (1) 

без воздушна комора кај моторно возило, 

којшто содржи обрач на тркалото (10) со 

множество на блокови (10а и 10б) и гума (20) 

којашто содржи рабови (21 и 22) монтирани 

наспроти ободот (12 и 13) на обрачот, уредот 

содржи: 

 

- прстенеста структура (31) за потпора 

на гумата, наменета за монтажа околу обрачот 

и којашто е поделена на најмалку два 

прстенести сектори (32) во форма на кружен 

лак којшто ја формира оваа структура 

поставена една до друга по периферијата, 

сите сектори се радијално надвиснати над 

потпорното куќиште  (34) кое што е наменето 

за потпора на гумата по опаѓање на 

притисокот по пумпањето во внатрешноста на 

монтажниот склоп и којашто содржи две 

надворешни лица (32б) на структурата и 

делумно ги покрива овие лица, и 

- средства (33) за затворање на 

рабовите кон споменатите ободи, коишто ја 

поврзуваат прстенестата потпорна структура 

со рабовите, 

 

се карактеризира со тоашто споменатото 

потпорно куќиште вклучува во своите 

странични делови, средства (34ц) за држење 

на прстенестите сектори коишто се формирани 

со најмалку еден пар на периферни зајакнати 

елементи секој посебно лоциран во две 

радијални внатрешни зони на споменатите 

странични делови (34б) и коишто се способни 

да се спростивстават на аксијалното 

поместување на секторите под дејство на 

надворешните сили во случај на шок за време 

на работата во напумпана состојба, 

дијаметарот (Д1) од секоја пар на зајакнати 

елементи е забележително помал од 

дијаметарот (Д2) на внатрешната аксијална 

површина на куќиштето (34) коешто радијално 

се протега навнатре со помош на две 

радијални внатрешни површини во кружен 

облик од куќиштето во контакт со секторите, 

такашто овие сектори остануваат прекриени 

од куќиштето  

има уште 12 патентни барања.
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(51)  B 65D 43/02, 50/06  

(11)  4725   (13) Т1 

(21)  2013/18   (22) 23/01/2013 

(45) 28/02/2013 

(30)  20080087814P  11/08/2008  US; 

20080107546P  22/10/2008  US and 

20080141395P  30/12/2008  US 

(96)  23/07/2009 EP09786060.5 

(97)  24/10/2012 EP2334571 

(73)  MTH Maglid Technologies Holding 

Limited 

2 Kleomenous Street  1061 Nicosia, CY 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  HAJICHRISTOU, Louis and JICHRISTOU, 

Christiana 

(54)  САМО-АКТИВИРАЧКИ МЕХАНИЗМИ ЗА 

ЗАТВОРАЊЕ ЗА ЧЛЕНОВИ КОИ СЕ 

ЗАТВОРААТ 

(57)  1  Склопот (монтажата) (1) која се состои 

од: 

 

тело (2) и обвивка (3) придвижувачки, кои се во 

состојба да се приклучуваат едни со други; и 

механизам за затворање кој се состои од први 

и секундарни меѓусебно поврзани склопови 

(сигурносни склопови), при што еден склоп е 

дел или од телото (2) или од обвивката (3) и 

другиот склоп е дел од другите обвивка (3) или 

тело (2), карактеризирајќи се со тоа што 

обвивката (3) и телото (2), секој/а 

дополнително се состои од најмалку еден член 

на најмалку еден пар взаемно привлечни или 

одбивни елементи (9,10), при што взаемно 

привлечни или одбивни елементи (9,10) се 

соодветно позиционирани на телото (2) и на 

обвивката (3), така што да се привлечат едно 

со друго телото (2) и обвивката (3) кога телото 

(2) и обвивката (3) се донесени во близина 

еден со друг и да ги движат телото (2) и 

обвивката (3) во усогласеност за затворање.  

има уште 14 патентни барања.
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(51)  A 61K 31/451, A 61P 25/24, 25/28, C 07D 

211/20  

(11)  4732   (13) Т1 

(21)  2013/20   (22) 25/01/2013 

(45) 28/02/2013 

(30)  20070000423  20/03/2007  DK and 

2007DK50076  15/06/2007  WO 

(96)  14/03/2008 EP08715618.8 

(97)  12/12/2012 EP2139479 

(73)  H.Lundbeck A/S 

Ottiliavej 9  2500 Valby, DK 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

ул. "Народен Фронт" 21/4-5 1000 Скопје, 1000, 

Скопје 

(72)  STENSBOL, Tine, Bryan and MILLER, Silke 

(54)  4-[-(4-METILFENILSULFANIL)FENIL] 

PIPERADIN СО КОМБИНУВАНА 

СЕРОТОНИНСКА И НОРЕПИНЕФРИНСКА 

ПОВРАТНА ИНХИБИЦИЈА ЗА ЛЕКУВАЊЕ 

ADHD, МЕЛАНХОНИЈА, ДЕПРЕСИЈА 

ОТПОРНИ НА ЛЕКУВАЊЕ ИЛИ СО 

РЕЗИДУАЛЕН СИМПТОМ ВО ДЕПРЕСИЈА 

(57)  1  4 -[2-(4-metilfenilsulfanil) fenil ] piperidin  

и нивни адициони соли со киселина за 

употреба во лекувањето на ADHD.  

има уште 4 патентни барања.
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(51)  C 07D 217/26, A 61K 31/472, A 61P 25/18, 

C 07D 401/06, 403/06, 407/04  

(11)  4733   (13) Т1 

(21)  2013/21   (22) 25/01/2013 

(45) 28/02/2013 

(30)  20080001290  15/09/2008  DK and 

20090000010  06/01/2009  DK 

(96)  11/09/2009 EP09776285.0 

(97)  14/11/2012 EP2342182 

(73)  H.Lundbeck A/S 

Ottiliavej 9  2500 Valby, DK 

(74)  МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат  

ул. "Народен Фронт" 21/4-5 1000 Скопје, 1000, 

Скопје 

(72)  JUHL, Karsten; KHANZHIN, Nikolay; 

NIELSEN, Soren, Moller and SIMONSEN, Klaus, 

Baek 

(54)  ДЕРИВАТИ НА ИЗОКВИНОЛИН КАКО 

АНТАГОНИСТИ NK3 

(57)  1  Соединениа сперема барањето I 

  

[I] 

Каде А претставува N, CH ili CR1; 

секое R1 независно претставува водород, C1-

6 alkil, C2-6 alkenil, C2-6 alkinil, -C(O)- C1-6 alkil, 

-C(O)- C2-6 alkenil, -C(O)- C2-6 alkinil, -C(O)-O-

C2-6 alkenil, -C(O)-O-C2-6 alkinil или fenil, каде 

споменатиот fenil, C1-6 alkil, C2-6 alkenil или 

C2-6 alkinil по потреба е супституиран со еден 

или повеќе супституенти избрани од halogen, 

hidroksil, halo C1-6 alkil, nitro, C1-6 alkoksi и 

NR2R3; 

X преставува водород, C1-6 alkil по потреба 

супституиран со F,или  -CRaRb-X', каде X' 

претставува моноцикличма заситена група која 

има  5-6 атоми во пртстенот од кои еден е N и 

каде еден или два додатни атоми на прстенот 

можат да бидат хетероатом избран од  N, O i 

S, чив моноцикличен прстен може да биде 

супституиран со еден или повеќе супституенти  

W, каде е W одбрано од C1-6 alkil, C2-6 alkenil, 

C2-6 alkinil, C1-6 haloalkil или (=O); Ra и Rb 

секој поединечно претставува водород , -CH3 

или  halogen;  

Q претставува врска, -CH2-, -NH-, или -O-;  

Y претставува C1-6 alkil, C2-6 alkenil или C2-6 

alkinil,каде споменатиот alkil, alkenil или alkinil 

можат да бидат супституисани со еден или 

повеќе супституенти P, каде P е одбран од  

halogen, hidroksi, C1-6 alkoksi, cijano, -S-C1-6 

alkil и со monocikliиnа заситена група што има 

5-6 атоми во прстенот од кои еден атом на 

прстенот може да биде N, а преостанатите се 

C; илиY може да претставува моноциклична 

заситена група која има  4-6 атоми во 

прстенот,каде еден од споменатите атоми на 

прстенот можат да бидат иззбрани од  N и O, 

останали се C, и чива моноциклична заситена 

група може да биде супституирана со еден или 

повеќе супституенти Z,каде Z е одбрано од C1-

6 alkil, C2-6 alkenil, C2-6 alkinil, (=O), C(O)H, -

C(O)- C1-6 alkil, halogen, C1-6 alkoksi, C1-6 

hidroksialkil, и hidroksi;каде секое од R2 и R3 

независно претставува водород, C1-6 alkil, C2-

6 alkenil, C2-6 alkinil, hidroksiC1-6 alkil,или 

haloC1-6 alkil; секоје од R4-R8 i R9-R12 

независно претставува водород, C1-6 alkil, C2-

6 alkenil, C2-6 alkinil, halogen, NR2R3, hidroksi, 

cijano, nitro, C1-6 alkoksi, haloC1-6 alkil, или  

hidroksiC1-6 alkil; 

Под услов спомнатото соединение да е 

различно од  2-metil- 1-okso- 1,2-dihidro-

izokvinolin- 4-karboksilne kiseline (1-fenil -etil)- 

amida; 

и неговите фармацевтски прифатливи соли..  

има уште 18 патентни барања. 

 

 

 

(51)  A 61K 9/16  

(11)  4730   (13) Т1 

(21)  2013/26   (22) 28/01/2013 

(45) 28/02/2013 

(30)  BO20050123  07/03/2005  IT 

(96)  06/03/2006 EP06723226.4 

(97)  02/01/2013 EP1874273 

(73)  ALFA WASSERMANN S.p.A. 

65020 Alanno (PE), IT 
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(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје 

(72)  Viscomi, Giuseppe C.; PALAZZINI, Ernesto; 

ZAMBONI, William and PANTALEO, Maria, 

Rosaria 

(54)  ГАСТРОРЕЗИСТЕНТНИ 

ФАРМАЦЕВТСКИ ФОРМУЛАЦИИ КОИ 

СОДРЖАТ РИФАКСИМИН 

(57)  1  Фармацевтски состав кој што содржи 

гастрорезистентни рифаксимин микрогранули 

при што: 

 

споменатите микрогранули имаат димензија 

од помеѓу 1 микрон до 900 микрони во 

дијаметар; и при што споменатите 

микрогранули содржат полимери 

нерастворливи на pH вредности помеѓу 1.5 и 

4.0 и растворливи на pH вредности помеѓу 5.0 

и 7.5.  

има уште 14 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07D 487/04, A 61K 31/395, 31/41, 

31/4188, 31/7052, A 61P 31/12, C 07H 19/23  

(11)  4727   (13) Т1 

(21)  2013/27   (22) 28/01/2013 

(45) 28/02/2013 

(30)  139449  19/12/2008  US and 47263  

23/04/2008  US 

(96)  22/04/2009 EP09735162.1 

(97)  28/11/2012 EP2280973 

(73)  Gilead Sciences, Inc. 

Foster City, CA 94404, US 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје 

(72)  KIM, Choung, U.; CHO, Aesop; PARRISH, 

Jay and XU, Jie 

(54)  АНАЛОГНИ КАРБАНУКЛЕОЗИДИ ЗА 

АНТИВИРУСЕН ТРЕТМАН 

(57)  1  Соединение со Формула I: 

 

  

или фармацевтски прифатлива сол, од тоа; 

при што: 

 најмалку еден од R
1
, R

2
, R

3
, R

4
, или R

5
 

е N(Ra)2, N3, CN, NO2, S(O)nR
a
, халоген, (C1-

C8)алкил, (C4-C8)карбоциклилалкил, (C1-

C8)заменет алкил, (C2-C8)алкенил, (C2-C8) 

заменет алкенил, (C2-C8)алкинил, (C2-

C8)заменет алкинил или арил(C1-C8)алкил и 

секој останат R
1
, R

2
, R

3
, R

4
, или R

5
 е, 

независно, H, ORa, N(R
a
)2, N3, CN, NO2, S(O)n 
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R
a
, халоген, (C1-C8)алкил, (C4-

C8)карбоциклилалкил, (C1-C8)заменет алкил, 

(C2-C8) алкенил, (C2-C8) заменет алкенил, (C2-

C8)алкинил, (C2-C8)заменет алкинил или арил 

(C1-C8)алкил или било кои два R
1
, R

2
, R

3
, R

4
, 

или R
5
 на околните јаглеродни атоми кога се 

земени заедно се -O(CO)O- или кога се земени 

заедно со прстенестите јаглеродни атоми за 

кои што се тие закачени формираат двојна 

врска; 

секој n е независно 0, 1, или 2; 

секој R
a
 е независно H, (C1-C8)алкил, (C2-

C8)алкенил, (C2-C8)алкинил, арил(C1-C8) алкил, 

(C4-C8)карбоциклилалкил, -C(=O)R
11

, -

C(=O)OR
11

, -C(=O)NR
11

R
12

, -C(=O) SR
11

,-

S(O)R
11

, -S(O)2R
11

, -S(O)(OR
11

), -S(O)2(OR
11

), 

или -SO2NR
11

R
12

; 

R
7
 е H, -C(=O)R

11
, -C(=O)OR

11
, -C(=O)NR

11
R

12
, -

C(=O)SR
11

, -S(O)R
11

, -S(O)2R
11

, - S (O)(OR
11

), -

S(O)2(OR
11

), -SO2NR
11

R
12

, или 

 

 

  

секој Y или Y
1
 е, независно, O, S, NR, 

+
N(O)(R), 

N(OR), 
+
N(O)(OR), или N-NR2; 

W
1
 и W

2
, кога се земени заедно, се -

Y
3
(C(Ry)2)3Y

3
-; или еден од W

1
 или W

2
 заедно 

со R
3
 или R

4
 е -Y

3
- а другиот од W

1
 или W

2
 е 

Формула Ia; или W
1
 и W

2
 се секој, независно, 

група од Формулата Ia: 

 

  

при што: 

 

секој Y
2
 е независно врска, O, CR2, NR, 

+
N(O)(R), N(OR), 

+
N(O)(OR), N-NR2, S, S-S, 

S(O), или S(O)2; 

секој Y
3
 е независно O, S, или NR; 

M2 е 0, 1 или 2; 

секој R
x
 е независно R

y
 или формулата: 

при што: 

 

секој M1a, M1c, и M1d е независно 0 или 1; 

M12c е 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 или 12; 

секој R
y
 е независно H, F, Cl, Br, I, OH, R, -

C(=Y
1
)R, -C(=Y

1
)OR,-C(=Y

1
)N(R)2, -N(R)2, -

+N(R)3, -SR, -S(O)R, -S(O)2R, -S(O)(OR), -

S(O)2(OR), -OC(=Y
1
)R,-OC(=Y

1
)OR, -OC 

(=Y
1
)(N(R)2), -SC(=Y

1
)R, -SC(=Y

1
)OR, -

SC(=Y
1
)(N(R)2), -N(R)C(=Y

1
)R, -N(R)C(=Y

1
) OR, -

N(R)C(=Y
1
)N(R)2, -SO2NR2, -CN, -N3, -NO2, -OR, 

или W
3
; или кога се земени заедно, два R

y
 на 

истиот јаглероден атом формира 

карбоцикличен прстен од 3 до 7 јаглеродни 

атоми; 

секој R е независно H, (C1-C8) алкил, (C1-C8) 

заменет алкил, (C2-C8)алкенил, (C2-C8) заменет 

алкенил, (C2-C8) алкинил, (C2-C8) заменет 

алкинил, C6-C20 арил, C6-C20 заменет арил, C2-

C20 хетероциклил, C2-C20 заменет 

хетероциклил, арилалкил или заменет 

арилалкил; 

W
3
 е W

4
 или W

5
; W

4
 е R, -C(Y

1
)R

y
, -C(Y

1
)W

5
, -

SO2R
y
, или -SO2,W

5
; а W

5
 е карбоцикл или 

хетероцикл при што W
5
 е независно заменет 

со 0 до 3 R
y
 групи; 

секој X
1
 или X

2
 е независно C-R

10
 или N при 

што најмалку еден од X
1
 или X

2
 е N; 

секој R
8
 е, независно, халоген, NR

11
R

12
, 

N(R
11

)OR
11

, NR
11

NR
11

R
12

, N3, NO, NO2, CHO, 

CN, -CH(=NR
11

), -CH=NHNR", -CH=N(OR
11

), -

CH(OR
11

)2, -C(=O)NR
11

R
12

, -C(=S)NR
11 

R
12

, -

C(=O)OR
11

, (C1-C8)алкил, (C2-C8)алкенил, (C2-

C8)алкинил, (C4-C8)карбоциклилалкил, 

незадолжително заменет арил, 

незадолжително заменет хетероарил, - C(=O) 

(C1-C8)алкил, -S(O)n(C1-C8)алкил, арил(C1-

C8)алкил, OR
11

 или SR
11

; 

секој R
9
 или R

10
 е независно H, халоген, 

NR
11

R
12

, N(R
11

)OR
11

, NR
11

NR
11

R
12

, N3, NO, NO2, 

CHO, CN, -CH(=NR
11

), -CH=NHNR
11

, -
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CH=N(OR
11

), -CH(OR
11

)2, -C(=O)NR
11 

NR
12

, -

C(=S)NR
11

R
12

, -C(=O)OR
11

, R
11

, OR
11

 или SR
11

; 

секој R
11

 или R
12

 е независно H, (C1-C8)алкил, 

(C2-C8)алкенил, (C2-C8)алкинил, (C4-C8) 

карбоциклилалкил, незадолжително заменет 

арил, незадолжително заменет хетероарил, - 

C(=O)(C1-C8)алкил, -S(O)n(C1-C8)алкил или 

арил(C1-C8)алкил; или R
11

 и R
12

 земени заедно 

со азот за кој што и двата се закачени 

формираат 3 до 7 член хетероцикличен прстен 

при што било кој јаглеродни атом од 

споменатиот хетероцикличен прстен може 

незадолжително да биде заменет со -O-, - S- 

или -NR
3
-; 

при што секој (C1-C8)алкил, (C2-C8)алкенил, 

(C2-C8)алкинил или арил(C1-C8)алкил од секој 

R
1
, R

2
, R

3
, R

4
, R

5
, R

11
 или R

12
 е, независно, 

незадолжително заменет еден или повеќе од  

хало, хидрокси, CN, N3, N(R
8
)2 или OR

a
; и при 

што еден или повеќе од не-крајните  

јаглеродни атоми од секој споменат (C1-

C8)алкил може да биде незадолжително 

заменет со -O- -S- или -NR
a
-. 

 

има уште 13 патентни барања. 

 

 

 

(51)  C 07D 401/14, A 61K 31/4196, A 61P 35/00, 

C 07D 403/04, 403/14, 471/18  

(11)  4726   (13) Т1 

(21)  2013/29   (22) 30/01/2013 

(45) 28/02/2013 

(30)  79398 P  09/07/2008  US 

(96)  02/07/2009 EP09790063.3 

(97)  07/11/2012 EP2328888 

(73)  Rigel Pharmaceuticals, Inc. 

1180 Veterans Boulevard  South San 

Francisco, CA 94080, US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје 

(72)  SINGH, Rajinder; HOLLAND, Sacha; GOFF, 

Dane; ZHANG, Jing; HECKRODT, Thilo, J. and 

LITVAK, Joanne 

(54)  ПРЕМОСТЕНИ БИЦИКЛИЧНИ 

ХЕТЕРОАРИЛ СУПСТИТУИРАНИ ТРИАЗОЛИ 

КОРИСНИ КАКО AXL ИНХИБИТОРИ 

(57)  1  Соединение со формулата (I): 

  

назначено со тоа, што: 

A е -C(R
1
)(H)- или -N(R

2
)-; 

R
1
 е одбрано од групата составена од -N(R

3
)R

4
 

и -N(R
3
)C(O)-R

5
-N(R

3
)R

4
; 

R
2
 е одбрано од групата составена од 

водород, циклоалкил и -C(O)-R
5
-N(R

3
)R

4
; и 

секое R
3
 и R

4
 е независно одбрано од групата 

составена од водород и алкил; 

како изолиран стереоизомер или негова 

мешавина, или како негова фармацевтски 

прифатлива сол, 

каде што циклоалкил се однесува на стабилен 

не-ароматски моноцикличен или полицикличен 

јаглеводород радикал составен единствено од 

атоми на јаглерод и водород што има од три 

до петнаесет атоми на јаглерод; и 

алкил се однесува на радикал со 

праволиниски или разгранет јаглеводород 

ланец составен единствено од атоми на 

јаглерод и водород, што содржи не 

незаситеност, што има од еден до дванаесет 

атоми на јаглерод. 

има уште 26 патентни барања. 
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(51)  A 61K 31/135, 9/20, 9/28, A 61P 3/14  

(11)  4724   (13) Т1 

(21)  2013/30   (22) 31/01/2013 

(45) 28/02/2013 

(30)  USP 502219  12/09/2003  US 

(96)  10/09/2004 EP04781429.8 

(97)  16/01/2013 EP1663182 

(73)  AMGEN INC.  

One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, CA 

91320-1799, US 

(74)  ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. 

СКОПJЕ   

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

Скопје 

(72)  ALVAREZ, Francisco, J.; LAWRENCE, 

Glen, Gary; LIN, Hung-Ren, H. and JU, Tzuchi, R. 

(54)  БРЗОРАСТВОРУВАЧКИ СОСТАВ НА 

ЦИНАКАЛЦЕТ HCI 

(57)  1  Фармацевтски состав кој што содржи 

(а) од 10% до 40% тежински цинакалцет HCl; 

(б) од 45% до 85% тежински најмалку еден 

растворувач; и 

(ц) од 1% до 5% тежински најмалку еден 

сврзувач; 

каде што процентот во тежина е релативен на 

вкупната тежина на составот.  

има уште 30 патентни барања. 

 

 

(51)  B 65D 81/00, 85/804  

(11)  4718   (13) Т1 

(21)  2013/81   (22) 11/03/2013 

(45) 28/02/2013 

(30)  EPA 02000943  16/01/2002  EP 

(96)  13/01/2003 EP07104387.1 

(97)  06/03/2013 EP1808382 

(73)  SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. 

C.P. 353  1800 Vevey, CH 

(74)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768 

(72)  DENISART, Jean-Luc; CAHEN, Antoine and 

YOAKIM, Alfred 

(54)  ЗАТВОРЕНА КАПСУЛА СО КАПАК КОЈ 

ИМА НАПРАВА ЗА ОТВОРАЊЕ 

(57)  1  Капсула за подготвување на пијалок по 

пат на инектирање во наведената капсула на 

флуид под притисок, која има капак (26, 30, 44, 

66, 88), мембрана (24, 31, 67, 89) и тенка 

филмска облога (29, 33, 45, 72, 92) која ја 

одвојува комората која ја содржи 

супстанцијата (25, 36, 43, 69, 91) и направа за 

отворање која овозможува капсулата да се 

отвори и да дозволи пијалокот да истече 

надвор од капсулата, 

назначена со тоа, што наведената направа за 

отворање (73, 81, 82, 85, 86, 93, 94) е 

поставена надвор од комората, заради 

третирање на наведената тенка филмска 

облога (29, 33, 45, 72, 92) под дејство на 

зголемен притисок во комората, при што 

наведената направа за отворање го формира 

дното на капакот.  

има уште 7 патентни барања. 
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(51)  C 07D 403/12, A 61K 31/497, A 61P 35/00

  

(11)  4717   (13) Т1 

(21)  2013/83   (22) 12/03/2013 

(45) 28/02/2013 

(30)  20080138176P  17/12/2008  US 

(96)  10/12/2009 EP09768586.1 

(97)  20/02/2013 EP2379532 

(73)  Eli Lilly and Company 

Lilly Corporate Center, Indianapolis, IN 46285, 

US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  FAROUZ, Francine, S.; HOLCOMB, Ryan, 

Coatsworth; KASAR, Ramesh and MYERS, 

Steven, Scott 

(54)  СОЕДИНЕНИЈА КОРИСНИ ЗА 

ИНХИБИРАЊЕ НА СНК1 

(57)  1  Соединение коешто е 5-(5-(2-(3-

аминопропокси)-6-метоксифенил)-1H-пиразол-

3-иламино) пиразин-2-карбонитрил, или негова 

фармацевтски прифатлива сол или солват на 

солта.  

има уште 14 патентни барања. 

 

 

 

(51)  C 07K 16/28, 16/46, C 12N 15/13  

(11)  4716   (13) Т1 

(21)  2013/84   (22) 12/03/2013 

(45) 28/02/2013 

(30)  822362 P  14/08/2006  US 

(96)  14/08/2007 EP11173336.6 

(97)  16/01/2013 EP2383297 

(73)  Xencor Inc. 

Monrovia, CA 91016, US 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО 

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје 

(72)  Bernett, Matthew J.; Chu, Seung Yup; 

Desjarlais, John R.; Karki, Sher Bahadur; Lazar, 

Gregory Alan; Pong, Erik WeiKing; Richards, 

John O. and Zhukovsky, Eugene Alexander 

(54)  ОПТИМИЗИРАНИ АНТИТЕЛА КОИ СЕ 

НАЦЕЛЕНИ КОН CD19 

(57)  1  Антитело кое го врзува CDR19, при што 

споменатото антитело содржи лесен синџир 

кој што се состои од НИЗА ИД БР: 106, и тежок 

синџир кој што се состои од НИЗА ИД БР: 87.  
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има уште 4 патентни барања.

 

 

 

 

 

(51)  C 07D 209/44, A 61K 31/496, A 61P 35/00, 

C 07C 65/05, 69/02  

(11)  4735   (13) Т1 

(21)  2013/85   (22) 13/03/2013 

(45) 28/02/2013 

(30)  20060020259  12/10/2006  GB and 

20060829243P  12/10/2006  US 

(96)  12/10/2007 EP07824125.4 

(97)  23/01/2013 EP2081895 

(73)  Astex Therapeutics Limited 

436 Cambridge Science Park  Milton Road, 

Cambridge CB4 0QA, GB 

(74)  ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ  

Ул. ‘'Илинденска’'  2/ 13, 1400, Велес 

(72)  WOOLFORD, Alison, Jo-Anne; 

WOODHEAD, Andrew, James; 

FREDERICKSON, Martyn; LYONS, John, 

Francis; THOMPSON, Neil, Thomas; VINKOVIC, 

Mladen and WILLIAMS, Brian 

(54)  ДЕРИВАТИТЕ НА 

ХИДРОБЕНЗАМИДИТЕ КАКО ИНХИБИТОРИ 

НА HSP90 

(57)  1  Сол добиена со адиција на 

соединението со формула (1) 

 

                      

е сол формирана со млечната киселина.  

има уште 13 патентни барања. 
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(51)  C 07D 209/44, A 61K 31/403, 31/438, 

31/439, C 07D 209/08, 215/08, 401/04, 401/12, 

471/04, 471/10, 491/08, 491/10  

(11)  4734   (13) Т1 

(21)  2013/86   (22) 13/03/2013 

(45) 28/02/2013 

(30)  20050007474  13/04/2005  GB; 

20060004111  01/03/2006  GB; 20050670897P  

13/04/2005  US and 20060777989P  01/03/2006  

US 

(96)  13/04/2006 EP06726780.7 

(97)  16/01/2013 EP1877379 

(73)  Astex Therapeutics Limited 

436 Cambridge Science Park  Milton Park  

Cambridge Cambridgeshire CB4 0QA, GB 

(74)  ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ  

Ул. ‘'Илинденска’'  2/ 13, 1400, Велес 

(72)  DOWNHAM, Robert; CARR, Maria, Grazia; 

O'BRIEN, Michael, Alistair; WOOLFORD, Alison, 

Jo-Anne; WOODHEAD, Andrew, James; 

CHESSARI, Gianni; CONGREVE, Miles, Stuart; 

NAVARRO, Eva, Figueroa; FREDERICKSON, 

Martyn; MURRAY, Christopher and PHILLIPS, 

Theresa, Rachel 

(54)  ДЕРИВАТИ НА 

ХИДРОКСИБЕНЗАМИДИТЕ И НИВНА 

УПОТРЕБА КАКО ИНХИБИТОРИ НА HSP90 

(57)  1  Соединението од формулата (VI) 

 

      

 

или негова сол, солват, таутомер или N-оксид; 

назначено со тоа што бицикличната група: 

 

  

е избрана од структурите С1, С5 и С6: 

 

 

 

каде n е 0, 1, 2, или 3; 

R
1
 и R

2a
 се хидрокси; 

R
3
 е избран од групата изопропил, сек-бутил, 

терц-бутил, 1,2-диметилпропил и циклопропил; 

R
4
 е избран помеѓу водород, флуор, хлор и 

метокси; R
8
 е избран од водород и флуор; и  

R
10

 е избран од: 

 халоген; 

 хидрокси; 

 трифлуорометил; 

 циано; 

 нитро; 

 карбокси; 

 амино; 

 моно или ди С1-4 хидрокарбиламино; 

 групата R
a
-R

b
; каде: 
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R
a
 e врска, O, CO, X

1
C(X

2
), C(X

2
)X

1
, X

1
C(X

2
)X

1
, 

S, SO, SO2, NR
C
, SO2NR

C
 или NR

C
SO2; и 

R
b
 е избран од водород, карбоциклична и 

хетероциклична група со 3 до 12 члени 

прстени; 

и С1-12 хидрокарбил по потреба заменет со 

еден или повеќе супституенти избрани помеѓу 

хидрокси, оксо, халоген, циано, нитро, 

карбокси, амино, моно или ди С1-8 

неароматични хидрокарбиламино, и 

карбоциклични и хетероциклични групи со 3 до 

12 члени прстени и каде еден или повеќе 

јаглеродни атоми од С1-12 хидрокарбил групата 

може по потреба да биде заменета со  O, S, 

SO, SO2, NR
C
, X

1
C(X

2
), C(X

2
)X

1 
или X

1
C(X

2
)X

1
; 

R
c
  е избран од R

b
, водород и С1-4 хидрокарбил; 

и Х
1
 е  O, S или NR

C
 и Х

2
 е  =O, =S или =NR

C
. 

има уште 38 патентни барања. 

 

 

 

 

 

(51)  A 61K 39/21  

(11)  4720   (13) Т1 

(21)  2013/87   (22) 13/03/2013 

(45) 28/02/2013 

(30)  20040576771P  04/06/2004  US 

(96)  06/06/2005 EP05757302.4 

(97)  09/01/2013 EP1765387 

(73)  Merial Limited 

3239 Satellite Blvd Bldg. 500 Duluth GA 30096-

4640, US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  TSEGGAI, Tesfai; PARDO, Maria, Camila 

C/o Merial Ltd. and LEARD, Alton, Timothy C/O 

Merial Ltd. 

(54)  ПРИМЕНА НА FELV ВАКЦИНИ БЕЗ 

ИГЛА 

(57)  1  Вакцина којашто содржи ефективна 

количина на рекомбинантен вирусен вектор 

којшто кодира и изразува барем еден FeLV 

имуноген и прифатлив носач или дилуенс, за 

употреба во извлекување на сигурен и 

заштитен имун одговор против FeLV, со 

примена кај животни од фамилијата мачки со 

инјектор без игла со течен млаз.  

има уште 7 патентни барања. 

 



 

 

Патенти   22 | С т р а н а  

Гласник 20/3, јуни 2013, Скопје  

 

 

 

 

(51)  A 61K 9/08, 31/192, 47/10, 47/14, 9/06, 

9/12, 9/70  

(11)  4728   (13) Т1 

(21)  2013/89   (22) 15/03/2013 

(45) 28/02/2013 

(30)  09155046  12/03/2009  EP 

(96)  02/02/2010 EP10701698.2 

(97)  16/01/2013 ep2405892 

(73)  LECTIO Pharmaentwicklungs-und 

Verwertungs GmbH 

Sachsengasse 20  AT-3400  Klosterneuburg, 

AT 

(74)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768 

(72)  VIRNO, Michele 

(54)  ФАРМАЦЕВТСКА ФОРМУЛАЦИЈА КОЈА 

СОДРЖИ КЕТОПРОФЕН И ЕСТЕР НА 

ПОЛИОКСИАЛКИЛЕН НА ХИДРОКСИ МАСНА 

КИСЕЛИНА 

(57)  1  Фармацевтска формулација која 

содржи (i) кетопрофен, (ii) најмалку еден естер 

на полиоксиалкилен на хидрокси масна 

киселина, (iii) најмалку едно органско 

соединение супституирано со хидрокси, 

одбрано од групата која се состои од најмалку 

еден алкохол, најмалку еден полиол и нивни 

мешавини и (iv) вода.  

има уште 14 патентни барања. 
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(51)  A 61K 38/24, 47/26, 9/19  

(11)  4723   (13) Т1 

(21)  2013/90   (22) 15/03/2013 

(45) 28/02/2013 

(30)  EPA 03101830  20/06/2003  EP 

(96)  16/06/2004 EP04766052.7 

(97)  20/03/2013 EP1638595 

(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)  SAMARITANI, Fabrizio and DONATI, 

Piergiorgio 

(54)  СОСТАВИ НА FSH/LH ИСУШЕНИ СО 

ЗАМРЗНУВАЊЕ 

(57)  1  Состав исушен со замрзнување 

составен од фоликуло-стимулирачки хормон 

(FSH) или негова варијанта како и 

лутеинизирачки хормон (LH) или негова 

варијанта, површински активене агенс избран 

од полисорбат вклучувајќи Tween 20 

(полиоксиетилен (20) сорбитан монолаурат), 

Tween 40 (полиоксиетилен (20) сорбитан 

монопалмитат), Tween 80 (полиоксиетилен 

(20) сорбитан моноолеат), антикоксиданс кој 

што е метионин, фосфатен пуфер и 

стабилизатор и тоничен агенс избран од 

групата составена од моносахариди, 

дисахариди и шеќерни алкохоли.  

има уште 20 патентни барања. 
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(51)  C 07C 231/02, 209/48, 231/10, 233/18  

(11)  4721   (13) Т1 

(21)  2013/92   (22) 19/03/2013 

(45) 28/02/2013 

(30)  0804463  05/08/2008  FR 

(96)  04/08/2009 EP09290605.6 

(97)  19/12/2012 EP2151427 

(73)  LES LABORATOIRES SERVIER 

35, rue de Verdun, 92284 Suresnes 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)  Bontempelli Pascal; Jelenques, Xavier; 

Starck, Jerome-Benoit and Sery, Jean-Pierre 

(54)  "НОВ МЕТОД ЗА СИНТЕЗА НА 

АГОМЕЛАТИН" 

(57)  1  Процес за индустриска синтеза на 

соединението на формула (I) 

 

  

се карактеризира со тоа што е во реакција со  

(7-метокси-1-нафтил)ацетонитрил од формула 

(II): 

 

 

која е подложен на намалување од водород во 

присуство на Ранеј никел во медиум во кој се 

содржи оцетен анхидрид во реакција со 

мешавина која се состои од етанол и вода за 

да се изведе соединението со формула (I), 

која е изолирана во цврста форма.  

има уште 3 патентни барања. 

 

 

(51)  C 07K 16/28, A 61K 39/395, A 61P 29/00, C 

12N 15/13  

(11)  4722   (13) Т1 

(21)  2013/93   (22) 19/03/2013 

(45) 28/02/2013 

(30)  810664 P  02/06/2006  US and 843232 P  

08/09/2006  US 

(96)  01/06/2007 EP11171039.8 

(97)  19/12/2012 EP2374818 

(73)  REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. 

777 Old Saw Mill River Road, Tarrytown, NY 

10591, US 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

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

Скопје 

(72)  STEVENS, Sean; FAIRHURST, Jeanette L.; 

RAFIQUE, Ashique; SMITH, Eric; POBURSKY, 

Kevin J.; FANDL, James P.; CHEN, Gang; 

KAROW, Margaret; Huang, Tammy T; MARTIN, 

Joel H and PAPADOPOULOS, Nicholas J 

(54)  "АНТИТЕЛА СО ВИСОК  АФИНИТЕТ ЗА 

ЧОВЕЧКИ IL-6 РЕЦЕПТОРИ" 

(57)  1  Антитело или негов антиген-сврзувачки 

фрагмент, кое посебно се врзуваат со 

човечките интерлеукин-6 рецептор (hIL-6R) со 

на КD од 500 pM или помалку, што се мери со 

површинска плазмон резонанца, при што: 

 

(i) тешки врски CDRs се состојат од SEQ 

ID NO: 5, 7 и 9 како соодветно тешки врски 

CDR1, CDR2 и CDR3  



 

 

Страна | 25  Патенти 
 

Гласник 20/3, јуни 2013, Скопје  
 

(ii) и лесни врски CDRs се состојат од SEQ 

ID NO: 13, 15 и 17 како соодветно лесни врски 

CDR1, CDR2 и CDR3  

има уште 13 патентни барања. 

 

 

ПРЕГЛЕДИ 
 

ПРЕГЛЕД НА ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПАТЕНТИТЕ 
 
(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) 
(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) - основен 
(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот 
 

(51) (51)основен (11) (13) 

8A61F2/16 8A61F2/16 4739 Т1 

8A61K31/135 8A61K31/135 4724 Т1 

8A61K31/192 8A61K9/08 4728 Т1 

8A61K31/198 8A61K31/198 4731 Т1 

8A61K31/395 8C07D487/04 4727 Т1 

8A61K31/403 8C07D209/44 4734 Т1 

8A61K31/41 8C07D487/04 4727 Т1 

8A61K31/4188 8A61K47/48 4738 Т1 

8A61K31/4188 8C07D487/04 4727 Т1 

8A61K31/4196 8C07D401/14 4726 Т1 

8A61K31/438 8C07D209/44 4734 Т1 

8A61K31/439 8A61K31/439 4737 Т1 

8A61K31/439 8C07D209/44 4734 Т1 

8A61K31/4439 8A61K31/4439 4719 Т1 

8A61K31/451 8A61K31/451 4732 Т1 

8A61K31/472 8C07D217/26 4733 Т1 

8A61K31/496 8C07D209/44 4735 Т1 

8A61K31/497 8C07D403/12 4717 Т1 

8A61K31/519 8A61K31/198 4731 Т1 

8A61K31/7052 8C07D487/04 4727 Т1 

8A61K38/24 8A61K38/24 4723 Т1 

8A61K39/21 8A61K39/21 4720 Т1 

8A61K39/395 8A61K47/48 4738 Т1 

8A61K39/395 8C07K16/28 4722 Т1 

8A61K47/10 8A61K9/08 4728 Т1 

8A61K47/14 8A61K9/08 4728 Т1 

8A61K47/26 8A61K38/24 4723 Т1 

8A61K47/32 8A61K31/4439 4719 Т1 

8A61K47/48 8A61K47/48 4738 Т1 

8A61K51/00 8A61K47/48 4738 Т1 

8A61K9/06 8A61K9/08 4728 Т1 

8A61K9/08 8A61K9/08 4728 Т1 

8A61K9/12 8A61K9/08 4728 Т1 

8A61K9/16 8A61K31/4439 4719 Т1 

8A61K9/16 8A61K9/16 4730 Т1 

8A61K9/19 8A61K38/24 4723 Т1 

8A61K9/20 8A61K31/135 4724 Т1 

8A61K9/26 8A61K31/4439 4719 Т1 

8A61K9/28 8A61K31/135 4724 Т1 

8A61K9/32 8A61K31/4439 4719 Т1 

8A61K9/50 8A61K31/4439 4719 Т1 

8A61K9/70 8A61K9/08 4728 Т1 

8A61P25/18 8A61K31/439 4737 Т1 

8A61P25/18 8C07D217/26 4733 Т1 

8A61P25/24 8A61K31/451 4732 Т1 

8A61P25/28 8A61K31/439 4737 Т1 

8A61P25/28 8A61K31/451 4732 Т1 

8A61P29/00 8C07K16/28 4722 Т1 

8A61P3/14 8A61K31/135 4724 Т1 

8A61P31/12 8C07D487/04 4727 Т1 

8A61P35/00 8A61K47/48 4738 Т1 

8A61P35/00 8C07D401/14 4726 Т1 

8A61P35/00 8C07D403/12 4717 Т1 

8A61P35/00 8C07D209/44 4735 Т1 

8B60C15/028 8B60C17/04 4729 Т1 

8B60C17/04 8B60C17/04 4729 Т1 

8B60C17/06 8B60C17/04 4729 Т1 

8B65D43/02 8B65D43/02 4725 Т1 

8B65D50/06 8B65D43/02 4725 Т1 

8B65D81/00 8B65D81/00 4718 Т1 

8B65D85/804 8B65D81/00 4718 Т1 

8C07C209/48 8C07C231/02 4721 Т1 

8C07C231/02 8C07C231/02 4721 Т1 
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8C07C231/10 8C07C231/02 4721 Т1 

8C07C233/18 8C07C231/02 4721 Т1 

8C07C65/05 8C07D209/44 4735 Т1 

8C07C69/02 8C07D209/44 4735 Т1 

8C07D209/08 8C07D209/44 4734 Т1 

8C07D209/44 8C07D209/44 4735 Т1 

8C07D209/44 8C07D209/44 4734 Т1 

8C07D211/20 8A61K31/451 4732 Т1 

8C07D215/08 8C07D209/44 4734 Т1 

8C07D217/26 8C07D217/26 4733 Т1 

8C07D401/04 8C07D209/44 4734 Т1 

8C07D401/06 8C07D217/26 4733 Т1 

8C07D401/12 8C07D209/44 4734 Т1 

8C07D401/14 8C07D401/14 4726 Т1 

8C07D403/04 8C07D401/14 4726 Т1 

8C07D403/06 8C07D217/26 4733 Т1 

8C07D403/12 8C07D403/12 4717 Т1 

8C07D403/14 8C07D401/14 4726 Т1 

8C07D407/04 8C07D217/26 4733 Т1 

8C07D471/04 8C07D209/44 4734 Т1 

8C07D471/10 8C07D209/44 4734 Т1 

8C07D471/18 8C07D401/14 4726 Т1 

8C07D487/04 8A61K31/198 4731 Т1 

8C07D487/04 8C07D487/04 4727 Т1 

8C07D491/08 8C07D209/44 4734 Т1 

8C07D491/10 8C07D209/44 4734 Т1 

8C07H19/23 8C07D487/04 4727 Т1 

8C07K16/28 8C07K16/28 4716 Т1 

8C07K16/28 8C07K16/28 4722 Т1 

8C07K16/46 8C07K16/28 4716 Т1 

8C12N15/13 8C07K16/28 4716 Т1 

8C12N15/13 8C07K16/28 4722 Т1 

8C22B11/00 8C22B11/00 4740 Т1 

8C22B3/18 8C22B11/00 4740 Т1 

 

 

 

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПАТЕНТИ 
 
(73) носител на правото на патент 
(51) код по Меѓународната класификација на патенти (МКП) 
(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот 
 

(73) (51) (11) 

Alcon Research, Ltd. A 61F 2/16 4739 

ALFA WASSERMANN S.p.A. A 61K 9/16 4730 

AMGEN INC.  A 61K 31/135, 9/20, 9/28, A 61P 3/14 4724 

ARES TRADING S.A. A 61K 38/24, 47/26, 9/19 4723 

Astex Therapeutics Limited C 07D 209/44, A 61K 31/496, A 61P 35/00, C 07C 65/05, 
69/02 

4735 

Astex Therapeutics Limited C 07D 209/44, A 61K 31/403, 31/438, 31/439, C 07D 209/08, 
215/08, 401/04, 401/12, 471/04, 471/10, 491/08, 491/10 

4734 

B.R.A.I.N. Biotechnology Research And Information Network 
AG 

C 22B 11/00, 3/18 4740 

Eli Lilly and Company C 07D 403/12, A 61K 31/497, A 61P 35/00 4717 

Envivo Pharmaceuticals, Inc. A 61K 31/439, A 61P 25/18, 25/28 4737 

Gilead Sciences, Inc. C 07D 487/04, A 61K 31/395, 31/41, 31/4188, 31/7052, A 
61P 31/12, C 07H 19/23 

4727 

H.Lundbeck A/S A 61K 31/451, A 61P 25/24, 25/28, C 07D 211/20 4732 

H.Lundbeck A/S C 07D 217/26, A 61K 31/472, A 61P 25/18, C 07D 401/06, 
403/06, 407/04 

4733 

Hutchinson B 60C 17/04, 15/028, 17/06 4729 

Incyte Corporation A 61K 31/198, 31/519, C 07D 487/04 4731 

LECTIO Pharmaentwicklungs-und Verwertungs GmbH A 61K 9/08, 31/192, 47/10, 47/14, 9/06, 9/12, 9/70 4728 

LES LABORATOIRES SERVIER C 07C 231/02, 209/48, 231/10, 233/18 4721 

Merial Limited A 61K 39/21 4720 
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MTH Maglid Technologies Holding Limited B 65D 43/02, 50/06 4725 

Nycomed GmbH A 61K 31/4439, 47/32, 9/16, 9/26, 9/32, 9/50 4719 

REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. C 07K 16/28, A 61K 39/395, A 61P 29/00, C 12N 15/13 4722 

Rigel Pharmaceuticals, Inc. C 07D 401/14, A 61K 31/4196, A 61P 35/00, C 07D 403/04, 
403/14, 471/18 

4726 

SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A. A 61K 47/48, 31/4188, 39/395, 51/00, A 61P 35/00 4738 

SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. B 65D 81/00, 85/804 4718 

Xencor Inc. C 07K 16/28, 16/46, C 12N 15/13 4716 

 

 

 

ПРОМЕНИ 
 

(11) 1031 

(73) Biogen Idec International AG 

Landis+Gyr-Strasse 3  6300 Zug, CH 

 

(11) 1031 

(73) Biogen Idec International AG 

Landis+Gyr-Strasse 3  6300 Zug, CH 

 

(11) 2221 

(73) Abbott Laboratories, Ireland, Limited 

4051 Kingswood Drive  Citywest Business 

Campus, Dublin 24, IE 

 

(11) 2276 

(73) Biogen Idec International AG 

Landis+Gyr-Strasse 3  6300 Zug, CH 

 

(11) 2276 

(73) Biogen Idec International AG 

Landis+Gyr-Strasse 3  6300 Zug, CH 

 

(11) 2407 

(73) Alkermes Pharma Ireland Limited 

Monksland, Athlone, County Westmeath, IE 

 

(11) 2570 

(73) Abbott Laboratories, Ireland, Limited 

4051 Kingswood Drive  Citywest Business 

Campus, Dublin 24, IE 

 

 

ПРЕНОС 
 

(11) 1349 

(73) Bayer HealthCare LLC 

555 White Plains Road  Tarrytown, New York 

10591, US 

 

(11) 2036 

(73) Bayer HealthCare LLC 

555 White Plains Road  Tarrytown, New York 

10591, US 

 

(11) 1031 

(73) Biogen Idec International AG 

Landis+Gyr-Strasse 3  6300 Zug, CH 

 

(11) 1213 

(73) EVR MEDICAL S.A.R.L. 

5 Avenue Gaston Diderich  L-1420 

Luxembourg, LU 

 

(11) 1812 

(73) Mobile Search Security LLC 

3010 Westchester Avenue  Suite 305, NY 

10577, US 

 

(11) 2221 

(73) Abbott Laboratories, Ireland, Limited 

4051 Kingswood Drive  Citywest Business 

Campus, Dublin 24, IE 

 

(11) 2276 
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(73) Biogen Idec International AG 

Landis+Gyr-Strasse 3  6300 Zug, CH 

 

(11) 2772 

(73) SEPTODONT HOLDING SAS 

58 rue du Pont de Creteil, Saint Maur des 

Fosses France 94100, FR 

 

(11) 2407 

(73) Alkermes Pharma Ireland Limited 

Monksland, Athlone, County Westmeath, IE 

 

(11) 2570 

(73) Abbott Laboratories, Ireland, Limited 

4051 Kingswood Drive  Citywest Business 

Campus, Dublin 24, IE 

 

(11) 3564 

(73) Warner Chilcott Company, LLC 

Union Street, KM 1.1, Fajardo, 00738 Puerto 

Rico, US 

 

(11) 3657 

(73) SICPA HOLDING S.A. 

Avenue de Florissant 41,  1008 Prilly, CH 

 

(11) 3371 

(73) Pfizer Ireland Pharmaceuticals 

Operations Support Group, Ringaskiddy, 

County Cork, IE 

 

(11) 3574 

(73) Pfizer Ireland Pharmaceuticals 

Operations Support Group, Ringaskiddy, 

County Cork, IE 

 

 

 

СПОЈУВАЊЕ 
 

 

(11) 3033 

(73) Bayer CropScience NV 

J.E. Mommaertslaan 14  1831 Diegem, BE 

 

(11) 3400 

(73) MSD Oss B.V. 

Kloosterstraat 6 5349 AB Oss, NL 

 

ПРЕСТАНОК 
 

(11) 227 

 (73) Градезен институт ‘МАКЕДОНИЈА‘ А.Д.  

ул.‘Дрезденска‘ бр.52 

91000 Скопје, MK 
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(51) F 24J 2/24, 2/18, 2/48  

(11) 3140  (13) А1 

(21)  2008/119  (22) 18/04/2008  

  

(45) 30/06/2013 

(30) П-20080119  18/04/2008  MK 

(73) НАСОВ, Илија 

ул."Вељко Влаховиќ" 18/42  1000 Скопје, MK 

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(54) ВАКУУМСКИ ЦЕВНИ СОЛАРНИ 

КОЛЕКТОРИ СО "U" ТИПОВИ НА 

АБСОРБЕРИ СО СЕЛЕКТИВНИ 

ПРЕВЛАКИ 

(57) Соларни колектори реализирани со помош 

на сегменти со вакуумски цевки кои вклучуваат 

вакуумска цевка во чија внатрешност е 

поставен бакарен или алуминиумски лим (1.4) 

со селективна превлака (1.3) поврзан со 

бакарна цевка (1.5) во форма на буквата U низ 

која циркулира работен флуид со ултразвучно 

заварување, овозможува кондуктивно 

преминување на абсорбираната топлина од 

сончевото зрачење до медиумот. Пронајдокот 

предвидува и решение со директна 

изложеност на металната U цевка на 

сончевото зрачење, како и техничкото 

решение кое предвидува, заварен бакарен или 

алуминиумски лим (3.5) со селективна 

превлака (3.6) да ги обиколува горната и 

долната цевка. Покрај тоа содржи решение 

каде лимот(4.8), кој е заварен ултразвучно, по 

должината на бакарната U-цевка да е свиткан 

во полукруг следејќи го обликот на ѕидот на 

вакуумската цевка. Делот од сончевото 

зрачење кој поминува низ вaкумските цевки 

или на растојанието помеѓу цевките и не е 

апсорбиран од абсорберите се рефлектира со 

помош на надолжно поставени единечни или 

двојни конвексни рефлектори и повторно се 

враќа на абсорберот зголемувајќи ја 

ефикасноста на колекторите. 

 

 

ПРЕГЛЕД НА ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПАТЕНТИТЕ 
 
(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) 
(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) - основен 
(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот 
 

 

(51) (51)основен (11) (13) 

F 24J 2/24, 2/18, 2/48 F 24J 2/24, 2/18, 2/48 3140 A1 

 

 

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПАТЕНТИ 
 
(73) носител на правото на патент 
(51) код по Меѓународната класификација на патенти (МКП) 
(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот 
 
 

(73) (51) (11) (13) 

НАСОВ, Илија F 24J 2/24, 2/18, 2/48 3140 A1 
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ПРИЈАВИ НА 
ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН 

 
 

Во согласност со членот 154 од Законот за индустриска сопственост 
(„Службен весник на РМ„ бр. 21/09), Државниот завод индустриска сопственост ги 
објавува податоците од пријавите за идустрискиот дизајн. 
 
Податоците означени со INID*  кодови за индустриски дизајн ( WIPO стандард 

ST.80): 

(21) број на пријавата 

(22) датум на поднесување 

(23) датум на изложба, саем 

(45) датум на објавување 

(28) вкупен број на дизајни и назначување на видот на дизајнот 

(дво/тродимензионален) 

(30) право на првенство: датум, држава, број 

(51) меѓународна класификација на индустриски дизајн (од Локарно) 

(54) назив на дизајнот 

(55) прикази на индустрискиот дизајн 

(57) назначување на боите или комбинации на бои 

(72) податоци за авторот: презиме, име и адреса 

(73) податаци за подносителот на пријавата 

(74) податоци за застапник 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________ 

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data
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(21) ИД  2013/3   (45) 30/06/2013 

(22) 28/01/2013    

(28) 5 (пет) индустриски дизајни, тродимензионални 

(72) авторот не сака да биде наведен во пријавата 

(73)  ИДЕАЛ РОЛОДЕР ДООЕЛ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ 

ул.“Населено место без уличен систем“ б.б  с.Порој-Тетово, MK 

(74) ИЛИЈА ЧИЛИМАНОВ, АДВОКАТ  

ул.27 март бр.14, 1000 Скопје РМ 

(51) 25-01 

(54) "ПРОФИЛИ"  
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(21) ИД  2013/6  (45) 30/06/2013 

(22) 18/03/2013    

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален 

(72) Малетиќ Дарко 

(73) Малетиќ Дарко 

Бул.ЈНА, бр.23/2-7, 1000 Скопје, MK 

(74) БЕРИН Д.О.О Скопје  

ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(51) 23-02 

(54) "ДИСПEНЗЕР ЗА ТОАЛЕТНА ХАРТИЈА"  
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ПРЕГЛЕДИ 
 

ПРЕГЛЕДИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА 
КЛАСИФИКАЦИЈА ЗА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН 

 

(51) код по меѓународна класификација на индустриски дизајн 
(21) број на пријавата 
 

(21) (51) 

MK/I/2013/3 25-01 

MK/I/I2013/6 23-02 

 
 
 
 

ПРЕГЛЕДИ ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН 
 

(73) носител на правото на индустриски дизајн 
(21) број на пријавата 
 

 

(73) (21) 

 ИДЕАЛ РОЛОДЕР ДООЕЛ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ MK/I/ 2013/3 

Малетиќ Дарко MK/I/ 2013/6 
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ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН 
 

Во согласност со членот 163 од Законот за индустриската сопственост 
(“Службен весник на РМ”, бр. 21/09), Државниот завод за индустриска сопственост ги 
објавува податоците за индустрискиот дизајн. 
 
Податоците се означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард 
ST.80) 
 

(11)  Регистарски број на документот 

(18)  Датум на важење на индустриски дизајн 

(21)  Број на пријавата 

(22)  Дата на поднесување 

(18)  Дата на изложбено, или саемско првенство 

(28) Предмет на пријавата, се наведува вкупниот број индустриски дизајни 

(30)  Право на првенство: датум, држава, број 

(45)  Дата на објавување 

(51)  Меѓународна класификација на индустриски дизајн (Локарнска) 

(54)  Назив на телото, односно сликата или цртежот 

(55)  Фотографија или графички приказ (скица) на тело односно сликата или 

цртежот 

(57)  Назначување на боите или комбинации на бои 

(60)  Податоци за пријавата поднесена до СЗП на поранешна СФРЈ (дата на 

првенство, исправа / решение) 

(72)  Автор 

(73)  Носител на правото 

(74)  Застапник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________ 

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Datа 
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(11) 726  (45) 30/06/2013 

(21) ИД  2012/42 (22) 20/07/2012    

(18) 20/07/2017 

(28) 2(два) дизајна, дводимензионални 

(30) 15/03/2012  2009100-(0001-0002 ) ЕМ 

(72) Sylvia Vitale Rotta (Team Creatif  89 rue de Miromesnil  75008 Paris); Olivier Dognon (Team Creatif  89 

rue de Miromesnil  75008 Paris); Coralie Deloffre (Team Creatif  89 rue de Miromesnil  75008 Paris); Pascal 

Marcos (Team Creatif  89 rue de Miromesnil  75008 Paris); Thierry Vial Pailler (Team Creatif  89 rue de 

Miromesnil  75008 Paris) and Roland Chappuy (Team Creatif  89 rue de Miromesnil  75008 Paris) 

(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) "ДИЗАЈН - ГРАФИЧКИ СИМБОЛ" 

 

 

 
 

 



 

Индустриски Дизајн  35 | С т р а н а  
 

Гласник 20/3, јуни 2013, Скопје  

 

ПРЕГЛЕДИ 
 

ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕН ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА 
НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН 

 
(51) код по меѓународната класификација на индустриски дизајн 
(11)  регистарски број на дизајнот 
 

 

(51) (11) 

32-00 726 

 

 

 

 

 

 

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕН ДИЗАЈН 
 
(73)  носител на правото на индустриски дизајн 
(11) регистарски број на документот 
(21) број на пријавата 
 

 

(73) (11) (21) 

Mars, Incorporated 726 MK/I/ 2012/42 

 

 

 

 

 

ПРОДОЛЖУВАЊА 

 

(111)    (186) 

566    13/03/2018 

567    13/03/2018 
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ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ 
МАРКИ 

 

Во согласност со членот 195 од Законот за индустриската сопственост 
(“Службен весник на Република Македонија”, бр. 21/09), Државниот завод за 
индустриска сопственост ги објавува податоците од пријавите на трговските марки. 
 
Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60): 
 
(210)  Број на пријавата 

(220)  Датум на поднесување 

(230)  Датум на изложбено или саемско првенство 

(442)  Датум на на објавување на пријавата 

(300)  Право на првенство: датум, држава, број 

(731)  Подносител: име и адреса 

(740)  Застапник 

(540)  Изглед на трговската марка, транскрипција и превод 

(591)  Назначување на бојата, односно комбинациите на бои 

(551)  Индивидуалена/колективена трговска марка 

(510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и 

услуги (Ничанска) и список на производите и услугите 

 (531)  Меѓународната класификација на фигуративн елементи на марката (Виенска 

класификација ВКЛ (6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data 
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(210) TM  2009/101  (220) 13/02/2009 

(442) 30/06/2013 

(731) Трговско друштво за вработување на 

инвалидни лица за производство и трговија 

СЛОВИН БИЛЈАНА Охрид ДООЕЛ 

ул.Железничка бб, 6000 Охрид, MK 

(540)  

 

(591) светло сина, златна, темно сина, црвена 

(531) 25.01.19;26.01.16 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пиво, минерална и сода вода и други 

безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и 

овошни сокови, сирупи и други препарати за 

производство на пијалоци  

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало со 

безалкохолни пијалоци  

кл. 43  услуги на подготвување на пијалоци  

 

(210) TM  2011/186  (220) 03/03/2011 

(442) 30/06/2013 

(731) ФИТОФАРМ 

ул. Качанички пат бб, 1000 Скопје, MK 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје 

(540)  

NOSAL 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни препарати; 

санитарни препарати за медцински 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  2011/284  (220) 25/03/2011 

(442) 30/06/2013 

(731) AstraZeneca UK Limited 

2 Kingdom Street, London W2 6BD, GB 

(740) Петре Шилегов, адвокат  

Бул.К.Ј.Питу бр.17 лок 33, 1000 Скопје, 1000 

(540)  

 

BRILIQUE 

(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  2011/684  (220) 20/06/2011 

(442) 30/06/2013 

(731) THE GILLETTE COMPANY 

One Gillette Park, Boston, MA 02127, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје 

(540)  

 

PROGLIDE 

 (551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 8  бричеви и жилети, инструменти за 

бричење, диспенсери, касети и кертриџи, кои 

содржат сечила; делови и опрема за сите 

горенаведени производи  

 

(210) TM  2011/810  (220) 22/07/2011 

(442) 30/06/2013 

(731) Друштво за производство и промет 

БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС ДОО Скопје 

ул.Скупи бр.15, 1000 Скопје, MK 

(540)  
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(591) сина, портокалова, црвена, бела 

(531) 26.01.12;27.05.21 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарски препарати; 

санитарни препарати за медицински цели; 

диететски супстанции што се користат во 

медицината, храна за бебиња, фластери, 

материјали за завои, материјали за пломбирање 

заби и забарски смоли, средства за 

дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

 

(210) TM  2011/811  (220) 22/07/2011 

(442) 30/06/2013 

(731) Друштво за производство и промет 

БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС ДОО Скопје 

ул.Скупи бр.15, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 

(591) сина, портокалова, црвена, бела 

(531) 26.01.12;27.05.21 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарски препарати; 

санитарни препарати за медицински цели; 

диететски супстанции што се користат во 

медицината, храна за бебиња, фластери, 

материјали за завои, материјали за пломбирање 

заби и забарски смоли, средства за 

дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

 

(210) TM  2011/824  (220) 28/07/2011 

(442) 30/06/2013 

(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)  

 

BENEVIA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  хербициди, фунгициди, инсектициди  

 

(210) TM  2011/834  (220) 01/08/2011 

(442) 30/06/2013 

(731) ART SU ARMATURLERI VE YAPI 

MALZEMELERI SANAYI TICARET LIMITED 

SIRKETI 

ZUMRUTEVLER MAHALLESI, FILIZ SOKAK, NO: 

29/B, MALTEPE-ISTANBUL, TR 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591) бела, светло и темно сина 

(531) 01.15.15;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 11  апарати за осветлување, греење, 

создавање на пареа, готвење, ладење, сушење, 

вентилирање, снабдување со вода и санитарни 

потреби  

 

(210) TM  2011/875  (220) 15/08/2011 

(442) 30/06/2013 

(731) ГДи ГИСДАТА дооел Скопје 

бул.Кочо Рацин бр.13, MK 

(540)  

 

(591) сина и бела 

(531) 26.01.18 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 42  научни технолошки услуги и истражувања 

и планирања кои се однесуваат на истите; 

услуги за индустриски анализи и истражувања; 
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проектирање и развој на компјутерски хардвер и 

софтвер  

 

(210) TM  2011/1045  (220) 04/10/2011 

(442) 30/06/2013 

(731) Друштво за трговија и услуги АС-ЛАЈТ 

ДОО увоз-извоз Скопје 

ул.Воин Драшкоци бр.32, Скопје - Ѓорче 

Петров, MK 

(540)  

 

(591) црна, сива, жолта, бела 

(531) 26.01.19;26.04.10 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги при продажба на мало и големо со 

мебел, опрема за осветлување во домаќинства и 

расветни уреди за разни намени  

 

(210) TM  2011/1197  (220) 14/11/2011 

(442) 30/06/2013 

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги ФАНСИ КОРНЕР ЦОПАНЕЛИС ДООЕЛ 

Валандово 

ул.Никола Карев бб, Валандово, MK 

(740) Зоран Стојановски, адвокат  

ул.Борис Кидрич бр.72 Тетово 

(540)  

 

(591) жолта, кафена, бела и сива 

(531) 08.01.08;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  производи од тесто и слатки  

 

(210) TM  2011/1198  (220) 15/11/2011 

(442) 30/06/2013 

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги ФАНСИ КОРНЕР ЦОПАНЕЛИС ДООЕЛ 

Валандово 

ул.Никола Карев бб, Валандово, MK 

(740) Зоран Стојановски, адвокат  

ул.Борис Кидрич бр.72 Тетово 

(540)  

 

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

(531) 08.01.08;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  производи од тесто и слатки  

 

(210) TM  2012/235  (220) 12/03/2012 

(442) 30/06/2013 

(731) Друштво за производство транспорт 

трговија и услуги ЕУРО - ПОЛОГ ДООЕЛ 

експорт-импорт с.Желино 

1.226 Желино, Тетово, MK 

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПјЕ  

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

(540)  

 

(591) зелена, златна, црна, бела 

(531) 05.07.02;26.01.16;27.05.17 

(551) индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 7  земјоделски машини, земјоделски дигалки, 

земјоделски алати што не се рачно управувани, 

распрскувачи (машини), лежишта (делови од 

машини), апарати за врзување сено, држачи за 

сечила, машини за оштрење сечило, сечила, 

машини за дување за компресија вшмукување и 

носење зрна, машини за лупење жито, 

култиватори, мотокултиватори, цилиндерски 

глави за мотори, копачи (плугови), машини за 

ринење земја, преси за сточна храна, менувачи 

што не се за копнени возила, генератори за 

електрична енергија, хранилки, машини за 

стрижење животни, хидраулични машини и 

мотори, ножеви за машини за косење, машини 

за молзење, мелници, машини за косење и 

жнеење, косилки за трева, клипови за мотори, 

плугови, ралници од плугови, преси за грозје, 

пумпи (машини), ладилници за мотори и 

машини, жнеалки и врзувачи, прстени за 

лежишта, машини за плакнење, инсталации за 

сеење, машини за сеење, вршалки, секачи на 

репа  

кл. 35  рекламирање, канцелариски работи, 

трговија на мало и на големо со: земјоделски 

машини, трактори (машини за орање), 

земјоделски дигалки, земјоделски алати што не 

се рачно управувани, распрскувачи (машини), 

лежишта (делови од машини), апарати за 

врзување сено, држачи за сечила, машини за 

оштрење сечило, сечила, машини за дување за 

компресија вшмукување и носење зрна, машини 

за лупење жито, култиватори, мотокултиватори, 

цилиндерски глави за мотори, копачи (плугови), 

машини за ринење земја, преси за сточна храна, 

менувачи што не се за копнени возила, 

генератори за електрична енергија, хранилки, 

машини за стрижење животни, хидраулични 

машини и мотори, ножеви за машини за косење, 

машини за молзење, мелници, машини за 

косење и жнеење, косилки за трева, клипови за 

мотори, плугови, ралници од плугови, преси за 

грозје, пумпи (машини), ладилници за мотори и 

машини, жнеалки и врзувачи, прстени за 

лежишта, машини за плакнење, инсталации за 

сеење, машини за сеење, вршалки, секачи на 

репа  

кл. 37  монтирање одржување и поправка на 

машини, монтирање и поправање на уреди за 

наводнување  

 

(210) TM  2012/270  (220) 19/03/2012 

(442) 30/06/2013 

(731) Арсов Кристијан 

ул.Ѓорѓе Ѓорески 36-б, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 

(591) златно-жолта, зелена и бела 

(531) 01.03.01;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо, риба, живина и дивеч, месни 

преработки, конзервирано, смрзнато, сушено 

или варено овошје и зеленчук, желеа, џемови, 

компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла 

и масти за јадење, путер, супи  

кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, брашно и 

производи од жито, пијалаци, пастали, леб, 

колач, слатки, бонбони; чоколадо, производи од 

чоколадо, подготовки и пијалаци врз база на 

чоколадо; сладолед; мед, сируп од меласа; 

природни засладувачи; алги, квасец, прашак за 

пециво; жита за појадок, мусли, корнфлекс, 

табли од жита (cereal bars), жита готови за 

јадење; сол, сенф; оцет, сосови (мирудии); 

мирудии, мраз за ладење  

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, зеленчукови сокови, сирупии 

други препарати за производство на пијалоци, 

пијалоци врз база на соја, изотонични пијалаци  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи; 

услуги при продажба на големо и мало со: 

прехранбени производи, кондиторски производи, 
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пиво, минерална и сода вода и други 

безалкохолни пијалаци, вино и други алкохолни 

пијалаци, храна за животни, фармацевтски 

препарати, диететски производи, витамини, 

минерали, диетални, хранливи и билни 

додатоци, цигари, тутун и тутунски производи, 

земјоделски, градинарски и шумски продукти, 

семиња, билки и природно цвеќе, средства за 

белење и други супстанции за перење, 

препарати за чистење, полирање, нагризување и 

триење, сапуни, средства за лична хигиена, 

парфимериски производи, козметички 

производи, производи за нега на забите, 

тоалетна хартија, хартаени шамивчиња и 

пелени, хартија и печатени работи, чешли, четки 

и сунѓери, текстил и текстилни производи, 

облека, обувки и капи, кожа, имитација на кожа и 

производи направени од овие материјали, 

предмети од пластика, апарати и опрема за 

домаќинствата, школски прибор, играчки, 

предмети за подарок, канцелариски материјали, 

предмети за домаќинствата од дрво, фунгициди, 

инсектициди и хербициди за земјоделска и 

градинарска употреба, вештачки и природни 

ѓубрива за земјоделството, адитиви и други 

додатоци за прехранбената индустрија, бои и 

лакови  

кл. 43  услуги за подготовка на храна и пијалаци; 

привремено сместување; ресторани, кафе 

барови и кафитерии; сендвичарници и 

ресторани за брза храна; ресторани за 

самопослужување; снек (snack) барови; услуги 

за ресторани и барови што вклучуваат киосци и 

ресторани "за носење" (take away); 

обезбедување на подготвени оброци; подготовка 

на храна или оброци за консумација во или 

надвор од објектот; летувалишта, хотели и 

мотели  

 

(210) TM  2012/288  (220) 27/03/2012 

(442) 30/06/2013 

(731) КАМБЕРАЈ НУРИМАН 

Методија Митевски 9/4-5, Скопје, MK 

(540)  

 

КОЗМЕТИЧКИ КРЕМ 

БИЉАНА 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  козметички производи  

 

(210) TM  2012/339  (220) 06/04/2012 

(442) 30/06/2013 

(731) Друштво за производство на мелнички, 

пекарски и слаткарски производи, промет на 

големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД 

Скопје 

бул. "Македонско-косовска бригада" бр. 44, 

Скопје, MK 

(740) Леонид Трпеноски, адвокат  

ул."Максим Горки" бр. 18 локал 8, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591) црвена, светло црвена, жолта, светло 

жолта, бела, кафена, сива и портокалова 

(531) 25.01.19 

(554) тродимензионална 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  леб  

 

(210) TM  2012/340  (220) 06/04/2012 

(442) 30/06/2013 

(731) Друштво за производство на мелнички, 

пекарски и слаткарски производи, промет на 

големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД 

Скопје 

бул. "Македонско-косовска бригада" бр. 44, 

Скопје, MK 
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(740) Леонид Трпеноски, адвокат  

ул."Максим Горки" бр. 18 локал 8, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591) црвена, светло црвена, жолта, светло 

жолта, бела, кафена, сива и портокалова 

(531) 25.01.19 

(554) тродимензионална 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  леб  

 

(210) TM  2012/469  (220) 03/05/2012 

(442) 30/06/2013 

(731) ДПТУ ТАНЏА ДООЕЛ Скопје 

ул.Покриена Чаршија бр.3, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 

(531) 03.04.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало со 

обувки, ташни, каиши, паричници, спреови и бои 

за одржување  

 

(210) TM  2012/636  (220) 20/06/2012 

(442) 30/06/2013 

(731) Дејан СПАСОВСКИ 

ул.бул.Партизански одреди бр.37-19, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

 

ШАТЦИ 

(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  

кл. 35  услуги при продажба на мало и големо со 

козметички производи  

кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалаци: 

привремено сместување  

кл. 44  медицински услуги; ветеринарски услуги; 

хигиенска нега и нега на убавината на луѓето 

или животните; услуги од областа на 

земјоделието, градинарство и шумарство  

 

(210) TM  2012/637  (220) 20/06/2012 

(442) 30/06/2013 

(731) Дејан СПАСОВСКИ 

Ул. бул. Партизански одреди бр. 37-19, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

 

ШАЦИ 

(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  

кл. 35  услуги при продажба на мало и големо со 

козметички производи  

кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалаци: 

привремено сместување  

кл. 44  медицински услуги; ветеринарски услуги; 

хигиенска нега и нега на убавината на луѓето 
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или животните; услуги од областа на 

земјоделието, градинарство и шумарство  

 

(210) TM  2012/638  (220) 20/06/2012 

(442) 30/06/2013 

(731) Дејан СПАСОВСКИ 

Ул. бул. Партизански одреди бр. 37-19, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

 

ШАТЦЕ 

(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  

кл. 35  услуги при продажба на мало и големо со 

козметички производи  

кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалаци: 

привремено сместување  

кл. 44  медицински услуги; ветеринарски услуги; 

хигиенска нега и нега на убавината на луѓето 

или животните; услуги од областа на 

земјоделието, градинарство и шумарство  

 

(210) TM  2012/639  (220) 20/06/2012 

(442) 30/06/2013 

(731) Дејан СПАСОВСКИ 

Ул. бул. Партизански одреди бр. 37-19, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

 

SCHATZE 

(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  

кл. 35  услуги при продажба на мало и големо со 

козметички производи  

кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалаци: 

привремено сместување  

кл. 44  медицински услуги; ветеринарски услуги; 

хигиенска нега и нега на убавината на луѓето 

или животните; услуги од областа на 

земјоделието, градинарство и шумарство  

 

(210) TM  2012/694  (220) 29/06/2012 

(442) 30/06/2013 

(731) Друштво за превоз и туризам Јадран-

Скопје ДООЕЛ Скопје 

ул.Никола Карев бр.20-18, Скопје, MK 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591) црна, бела и сина 

(531) 18.03.02 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 39  транспортни услуги, пакување и 

складирање на стока, организирање патувања  

 

(210) TM  2012/698  (220) 02/07/2012 

(442) 30/06/2013 

(731) Друштво за производство на мелнички, 

пекарски и слаткарски производи, промет на 

големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД 

Скопје 

бул. "Македонско-косовска бригада" бр. 44, 

Скопје, MK 

(740) Леонид Трпеноски, адвокат  

ул."Максим Горки" бр. 18 локал 8, 1000 Скопје 

(540)  
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(591) црвена, светло црвена, кафена, жолта, 

беж, бела, зелена, црна 

(531) 25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  брашно и производи од жита, леб, 

производи од тесто и слатки  

 

(210) TM  2012/699  (220) 02/07/2012 

(442) 30/06/2013 

(731) Друштво за производство на мелнички, 

пекарски и слаткарски производи, промет на 

големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД 

Скопје 

бул. "Македонско-косовска бригада" бр. 44, 

Скопје, MK 

(740) Леонид Трпеноски, адвокат  

ул."Максим Горки" бр. 18 локал 8, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591) црвена, кафена, жолта, беж, бела, резеда, 

сива, зелена, светло зелена 

(531) 25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  брашно и производи од жита, леб, 

производи од тесто и слатки  

 

(210) TM  2012/700  (220) 02/07/2012 

(442) 30/06/2013 

(731) Друштво за производство на мелнички, 

пекарски и слаткарски производи, промет на 

големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД 

Скопје 

бул. "Македонско-косовска бригада" бр. 44, 

Скопје, MK 

(740) Леонид Трпеноски, адвокат  

ул."Максим Горки" бр. 18 локал 8, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591) црвена, светло црвена, кафена, жолта, 

беш, бела, сива, црна, портокалова и драп 

(531) 25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  брашно и производи од жита, леб, 

производи од тесто и слатки  

 

(210) TM  2012/701  (220) 03/07/2012 

(442) 30/06/2013 

(731) Друштво за трговија и производство 

МЕРИДИАНО ЕКСПОРТ ДОО Скопје 

ул.Милан Марковиќ бр.59, Скопје, MK 

(540)  

 

(591) бела, црна, жолта 

(531) 01.03.02 

(551) индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 29  месо, риба, живина и дивеч; 

конзервирано, смрзнато, сушено и варено 

овошје и зеленчук; желеа, џемови, компоти; 

јајца, млеко и млечни производи; масла и масти 

за јадење  

 

(210) TM  2012/727  (220) 06/07/2012 

(442) 30/06/2013 

(731) Трговско друштво АЛСАР ХОЛДИНГ 

ДОО Скопје 

ул.Кеј Димитар Влахов бр.1, Скопје, MK 

(740) Александра Трајчовска, адвокат  

Ул. Бојмија бр.8 мезанин, 1000 Скопје, 1000 

(540)  

 

(531) 26.01.18;27.05.22 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 10  медицински, хируршки, забарски и 

ветеринарни апарати и инструменти, вештачки 

екстремитети, очи и заби, ортопедски производи, 

хируршки материјали за шиење  

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски работи  

кл. 36  осигурување, финансиски работи, 

монетарни работи, работи поврзани за недвижен 

имот  

 

(210) TM  2012/762  (220) 16/07/2012 

(442) 30/06/2013 

(731) Сашо Бањански 

ул.Лесновска бр.9, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 

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

(531) 24.01.19;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  цигари  

 

(210) TM  2012/785  (220) 23/07/2012 

(442) 30/06/2013 

(731) Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station, New 

Jersey 08889, 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)  

 

TAPTIQOM 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за човечка 

употреба  

 

(210) TM  2012/787  (220) 23/07/2012 

(442) 30/06/2013 

(731) Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station, New 

Jersey 08889, 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)  

 

OMPTERA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за човечка 

употреба  

 

(210) TM  2012/790  (220) 25/07/2012 

(442) 30/06/2013 

(731) Финк дооел Скопје 

ул.Никола Русински бр.21, Скопје, MK 

(540)  
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(591) црвена, бела и црна 

(531) 26.01.20;26.04.10 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  машини за кујна  

кл. 9  електрични пегли  

кл. 11  тостери  

кл. 35  услуги за продажба на големо и мало на 

апарати за домаќинство  

 

(210) TM  2012/795  (220) 26/07/2012 

(442) 30/06/2013 

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги КУПИМЕ ПЛУС ДООЕЛ  увоз-извоз 

Скопје 

ул.Букурешка бр.2-1 Скопје, Карпош, MK 

(740) ИРЕНА КОЦАРЕВА, адвокат  

ДТЦ Мавровка лам.Ц1/10, 1000, Скопје 

(540)  

 

GALA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  козметички лосиони (шамичиња натопени 

со козметички лосиони)  

кл. 16  хартија, картон и производите од нив што 

не се опфатени со другите класи; печатени 

работи; книговезнички материјал; фотографии; 

канцелариски материјали; лепила за 

канцелариска или куќна употреба; материјали 

што ги користат уметниците; сликарски четки; 

машини за пишување и канцелариски прибор 

(освен мебел); материјал за обука и настава 

(освен апарати); пластични материјали за 

пакување (што не се вклучени во другите класи); 

печатарски букви; клишиња  

 

(210) TM  2012/801  (220) 27/07/2012 

(442) 30/06/2013 

(731) ZADA Pharmaceuticals d.o.o 

Donji Bistarac 75300 Lukavac, BA 

(740) ПЕТКОВСКИ БРАНКО, адвокат  

Ул. Народен Фронт бр.7/4 1000 Скопје 

(540)  

 

TIACID 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2012/848  (220) 13/08/2012 

(442) 30/06/2013 

(731) Индустрија за млеко, млечни производи 

и сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА, 

ул. Долнооризарски пат бб, 7000 Битола , MK 

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591) сина, бела, светло и темно жолта, зелена 

(531) 25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  млечен производ (јогурт)  

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски работи, 

услуги при продажба на големо и мало и увоз и 

извоз со млечен производ-јогурт  

 

(210) TM  2012/851  (220) 14/08/2012 

(442) 30/06/2013 

(731) МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО 

с.Радово бр.45, Босилово, 2400 Струмица, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  
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(591) бела, црна, светло и темно: жолта, црвена, 

зелена, кафеава, портокалова 

(531) 08.07.04;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  кашкавал  

 

(210) TM  2012/852  (220) 14/08/2012 

(442) 30/06/2013 

(731) МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО 

с.Радово бр.45, Босилово, 2400 Струмица, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 

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

зелена, портокалова, сина, сива 

(531) 05.07.19;08.03.12;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  кашкавал  

 

(210) TM  2012/854  (220) 14/08/2012 

(442) 30/06/2013 

(731) МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО 

с.Радово бр.45, Босилово, 2400 Струмица, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 

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

сина, сива, кафеава, портокалова 

(531) 08.07.04;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  кашкавал  

 

(210) TM  2012/862  (220) 17/08/2012 

(442) 30/06/2013 

(300) 85/551.360  23/02/2012  US 

(731) JOSEPH COMPANY INTERNATIONAL, INC. 

1711 Langley Avenue, IRVINE, CA 92614, 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)  

 

(591) црна, сина и бела 
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(531) 27.05.21 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  енергетски и спортски пијалоци кои 

содржат диететски у хранливи додатоци, 

витамини и билки  

 

(210) TM  2012/864  (220) 17/08/2012 

(442) 30/06/2013 

(731) BOSNALIJEK d.d. 

Jukiceva 55, 71000 Sarajevo, BA 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768 

(540)  

BETHASAL 

BOSNALIJEK 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2012/865  (220) 17/08/2012 

(442) 30/06/2013 

(731) BOSNALIJEK d.d. 

Jukiceva 55, 71000 Sarajevo, BA 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768 

(540)  

BETHAGEN 

BOSNALIJEK 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2012/866  (220) 21/08/2012 

(442) 30/06/2013 

(731) MONSANTO TECHNOLOGY LLC 

800 North Lindbergh Boulevard, St. Louis, 

Missouri, US 

(740) Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ 

АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје 

(540)  

MONSANTO 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  хербициди, пестициди,фунгициди и 

инсектициди во меѓународната класа 05  

 

(210) TM  2012/867  (220) 21/08/2012 

(442) 30/06/2013 

(230) (300)  

(731) JOSEPH COMPANY INTERNATIONAL, INC. 

1711 Langley Avenue, IRVINE, CA 92614, 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)  

 

MICROCOOL 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 21  сад за храна или пијалок кој има 

запечатена единица за размена на топлина која 

е трајно прицврстена за неговата внатрешност и 

е во контакт со храната или пијалокот  

 

(210) TM  2012/868  (220) 21/08/2012 

(442) 30/06/2013 

(731) JOSEPH COMPANY INTERNATIONAL, INC. 

1711 Langley Avenue, IRVINE, CA 92614, 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)  

 

WEST COAST CHILL 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  енергетски и спортски пијалоци кои 

содржат диететски и хранливи додатоци, 

витамини и билки  

 

(210) TM  2012/869  (220) 22/08/2012 

(442) 30/06/2013 

(731) Henan Xinfei Electric Co. Ltd. 

Beigan Road, Xinxiang City, Henan, Postal 

Code:453002, CN 
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(740) Друштво за застапување МСА ИП-

Милојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

(591) црна,  бела, сите нијанси на кафеава, 

портокалова, жолта, црвена, сите нијанси на 

сина, метлик златна 

(531) 03.07.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  машини за перење на алишта, фрижидери, 

компресори за фрижидер; делови и опрема за 

машини за перење на алишта и компресори за 

фрижидер  

кл. 11  фрижидери, замрзнувачи, микробранови 

печки, клима уреди, инсталации и апарати за 

климатизација, апарати и машини за ладење, 

разладни садови, машини и апарати за лед, 

рачни фрижидери, апарати и инсталации за 

ладење, садови за лед, апарати за ладење на 

воздух, инсталации и апарати за вентилација 

[климатизација]; лабораториски печки, 

структурни плочи за печки; тенџериња за 

готвење под притисок, електични; печки за 

печење; рингли, садови за готвење, електрични; 

шпорети; апарати и инсталации за готвење; 

рерни; рингли (на гас); тостери за леб; тавчиња 

[апарати за готвење], кујнски печки [рерни]; 

скари; автоклави [шпорети на електричен 

притисок]; соларни бојлери; соларни разладни 

уреди; опрема за соларно осветлување  

 

(210) TM  2012/875  (220) 22/08/2012 

(442) 30/06/2013 

(731) The Coca-Cola Company, 

One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, 

US 

(740) Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ 

АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје 

(540)  

 

(591) црна, сите нијанси на зелена, сите нијанси 

на портокалова, бела 

(531) 25.05.02;27.05.03 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  сокови и напитоци од овошје и зеленчук  

 

(210) TM  2012/876  (220) 23/08/2012 

(442) 30/06/2013 

(731) Jack Daniel's Properties, Inc. 

4040 Civic Center Drive, Suite 528 San Rafael, 

California 94903, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје 

(540)  

 

(531) 19.07.02 

(554) тродимензионална 

(551) индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 33  алкохолни напитоци , вклучителни 

дестилирани алкохоли  

 

(210) TM  2012/878  (220) 24/08/2012 

(442) 30/06/2013 

(731) Дренковски Љубомир 

ул. „Алберт Швајцер" бр.11, Скопје - Центар, 

MK 

(740) БИЛЈАНА  ПАНОВА ВИДЕСКИ, адвокат  

Ул."Владимир Комаров бр.1а/4-20, 1000 Скопје, 

1000, Скопје 

(540)  

 

(591) жолта, портокалова, црвена, црна 

(531) 03.07.03;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо, живина, месни преработки, јајца  

кл. 31  животни (живи)  

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало со 

месо, живина, месни преработки, јајца и животни 

(живи)  

 

(210) TM  2012/879  (220) 24/08/2012 

(442) 30/06/2013 

(731) Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station, New 

Jersey 08889, 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)  

TANRIOS 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за човечка 

употреба  

 

(210) TM  2012/880  (220) 24/08/2012 

(442) 30/06/2013 

(731) Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station, New 

Jersey 08889, 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)  

 

VIMASCEND 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за човечка 

употреба  

 

 

ПРЕГЛЕДИ 
 

ПРЕГЛЕД НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД 
МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ 

 
 

(510) код во Меѓународната класафикација на трговски марки (Ниченска) 
(210) број на пријавата 
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(510) (210) 

1 19840 

 
20060 

 
20061 

 
20062 

 
20063 

 
20064 

 
20065 

 
20066 

 
20067 

 
20076 

2 19840 

3 19839 

 
19840 

 
19878 

 
19897 

 
19903 

 
19904 

 
19939 

 
20013 

 
20014 

4 19840 

 
20076 

5 19840 

 
19842 

 
19879 

 
19880 

 
19885 

 
19890 

 
19891 

 
19892 

 
19899 

 
19906 

 
19907 

 
19908 

 
19909 

 
19914 

 
19915 

 
19916 

 
19917 

 
19918 

 
19919 

 
19940 

 
20013 

 
20055 

6 19840 

7 19840 

8 19840 

9 19840 

 
19871 

 
19872 

 
19883 

 
19894 

 
19895 

 
19896 

 
19922 

 
19933 

 
19934 

 
19942 

 
20011 

10 19840 

 
20060 

 
20061 

 
20062 

 
20063 

 
20064 

 
20065 

 
20066 

 
20067 

11 19840 

 
19921 

12 19840 

 
19877 

13 19840 

14 19840 

 
19903 

15 19840 

16 19839 

 
19840 

 
19871 

 
19872 

 
19886 

 
19894 

 
19895 

 
19896 

 
19922 

17 19840 

18 19840 

19 19840 

20 19840 

 
19921 

21 19840 

 
19921 

22 19840 

23 19840 

24 19840 

25 19840 

 
19874 

 
19938 

 
19978 

 
20060 

 
20061 

 
20062 

 
20063 

 
20064 

 
20065 

 
20066 

 
20067 

26 19840 

27 19840 

28 19840 

29 19840 

 
19881 

 
19882 

 
19889 

 
19893 

 
19903 

 
19910 

 
20008 

 
20009 

 
20057 

 
20058 

30 19840 

 
19841 

 
19844 

 
19875 

 
19881 

 
19882 

 
19884 

 
19887 

 
19888 

 
19893 

 
19898 

 
19900 

 
19903 
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20004 

 
20068 

 
20072 

 
20073 

 
20074 

31 19840 

 
19903 

 
19910 

32 19840 

 
19876 

 
19886 

 
19893 

 
19903 

 
19935 

33 19840 

 
19845 

 
19876 

 
19903 

 
19905 

 
19937 

34 19840 

 
19876 

35 19783 

 
19840 

 
19871 

 
19872 

 
19873 

 
19881 

 
19882 

 
19886 

 
19901 

 
19903 

 
19913 

 
19922 

 
19923 

 
19935 

 
20006 

 
20012 

 
20075 

36 19783 

 
19840 

 
19871 

 
19872 

 
19903 

 
19922 

 
20001 

37 19840 

 
19857 

 
19903 

 
19913 

38 19840 

 
19857 

 
19871 

 
19872 

 
19883 

 
19922 

 
20006 

 
20011 

39 19783 

 
19840 

 
19902 

 
19903 

40 19840 

41 19840 

 
19903 

 
19913 

 
19920 

 
19923 

 
20001 

 
20069 

 
20070 

 
20071 

42 19840 

 
19883 

 
19894 

 
19895 

 
19896 

 
19903 

 
19913 

 
20006 

 
20016 

43 19840 

 
19843 

 
19902 

 
19903 

 
19936 

 
20004 

 
20012 

 
20056 

 
20059 

 
20069 

 
20070 

 
20071 

44 19840 

 
19901 

 
19941 

 
20013 

 
20075 

45 19840 

 
19903 

 
19913 

 
19920 

 
19923 

 

 

 

 

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ 
МАРКИ 

 

(731) босител на правото на трговски марка 
(210)  број на трговската марка 
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11 00 2 

„Лантел" доо експорт-импорт Скопје MK/T/ 2011/433 19857 

adidas International Marketing BV MK/T/ 2011/448 19938 

Apple Inc. MK/T/ 2011/452 19942 

AVENTISUB II INC. MK/T/ 2011/75 19842 

Brown-Forman Polska Sp. z.o.o. a Polish limited company MK/T/ 2011/735 19905 

Choice Hotels International, Inc. MK/T/ 2010/1349 19843 

Deutsche Telekom AG MK/T/ 2011/860 19883 

Diageo Brands B.V. MK/T/ 2011/461 19845 

Diversey, Inc. MK/T/ 2009/58 19939 

Diversey, Inc. MK/T/ 2009/59 19940 

Dogadan Gida Urunleri Sanayi ve Pazarlama A.S. MK/T/ 2011/857 19893 

Eli Lilly and Company MK/T/ 2011/1040 19899 

Finlandia Vodka Worldwide Ltd., a Finland corporation  MK/T/ 2011/344 19937 

Gap (ITM) Inc MK/T/ 2011/1023 19874 

Gap (ITM) Inc MK/T/ 2011/1024 19873 

GEORG GAVRILOVIC MK/T/ 2009/131 20009 

Grupo Empresarial Extrahotelero, Palmares S.A. MK/T/ 2007/1005 20056 

ICONIX EUROPE LLC, MK/T/ 2011/712 19978 

INTERNATIONAL FOODSTUFFS COMPANY MK/T/ 2011/877 19889 

ITM ENTREPRISES a French (Societe Anonyme) MK/T/ 2004/255 19840 

JX Nippon Oil & Energy Corporation MK/T/ 2011/1063 20076 

Kompas mejni turisticni servis d.d. MK/T/ 2011/782 19876 

Mars, Incorporated MK/T/ 2011/36 19841 

MEGA DISPOSABLES S.A. MK/T/ 2011/869 19904 

Pharmaceutical Works POLPHARMA SA MK/T/ 2011/870 19880 

Pharmaceutical Works POLPHARMA SA MK/T/ 2011/871 19879 

PHARMANOVA D.O.O. Drustvo za proizvodnju farmaceutskih prizvoda MK/T/ 2011/661 19890 

PHARMANOVA D.O.O. Drustvo za proizvodnju farmaceutskih prizvoda MK/T/ 2011/662 19892 

PHARMANOVA D.O.O. Drustvo za proizvodnju farmaceutskih prizvoda MK/T/ 2011/663 19891 

PHARMANOVA D.O.O. Drustvo za proizvodnju farmaceutskih prizvoda MK/T/ 2011/664 19885 

SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET A.S MK/T/ 2011/1010 19915 

SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET A.S MK/T/ 2011/1011 19919 

SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET A.S MK/T/ 2011/1012 19918 

SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET A.S MK/T/ 2011/1013 19917 

SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET A.S MK/T/ 2011/1014 19916 

SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET A.S MK/T/ 2011/1015 19914 

Societe des Produits Nestle S.A. MK/T/ 2011/1067 20072 

TEVA Pharmaceutical Industries Ltd. MK/T/ 2011/615 20055 

THE GILLETTE COMPANY MK/T/ 2011/880 19897 

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR 
CORPORATION) 

MK/T/ 2011/868 19877 

VOCAR d.o.o MK/T/ 2011/1001 19888 



 

54 | С т р а н а  
 

Гласник 20/3, јуни 2013, Скопје 

VOCAR d.o.o MK/T/ 2011/1002 19887 

Vonage Marketing LLC MK/T/ 2011/434 20011 

Wm.WRIGLEY Jr. Company MK/T/ 2009/65 19844 

Д.У. „Авторска Агенција-МА" ДООЕЛ MK/T/ 2011/1026 19923 

ДПП Диме ДОО - Скопје MK/T/ 2011/1048 20074 

ДПП Диме ДОО - Скопје MK/T/ 2011/1053 20068 

ДПТУ ГАЛЕНИУС д.о.о. MK/T/ 2004/970 19839 

ДПТУ Протегра ДОО MK/T/ 2011/431 19933 

ДПТУ Протегра ДОО MK/T/ 2011/432 19934 

Друштво за информатички технологии Опен Мајнд Солушнс ДОО MK/T/ 2011/366 20016 

Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2011/124 20006 

Друштво за производство трговија и услуги и спорт ЕУРОСТАРТ ДООЕЛ 
експорт-импорт Скопје 

MK/T/ 2010/1239 20001 

Друштво за производство трговија и услуги ЈАФФА СА-ИБ ДООЕЛ 
експорт-импорт 

MK/T/ 2008/1634 20012 

Друштво за производство трговија и услуги РИК ЕКСПОРТ-ИМПОРТ Кире 
Динев ДОО увоз-извоз Битола 

MK/T/ 2011/1038 19884 

друштво за производство, промет и услуги МАКИНВЕСТ експорт-импорт 
ДОО Скопје 

MK/T/ 2011/1267 19882 

Друштво за производство, промет и услуги МАКИНВЕСТ експорт-импорт 
ДОО Скопје 

MK/T/ 2011/1336 19881 

Друштво за производство, промет и услуги СЕНТИС АГ ДООЕЛ експорт-
импорт 

MK/T/ 2011/651 20057 

Друштво за производство, промет и услуги СЕНТИС АГ ДООЕЛ експорт-
импорт 

MK/T/ 2011/652 20058 

Друштво за производство, трговија и услуги БЕНТОН-НИ ДООЕЛ експорт-
импорт Куманово 

MK/T/ 2011/855 19898 

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ 
експорт-импорт Куманово 

MK/T/ 2011/796 20004 

Друштво за технички преглед на моторни и приклучни возила, 
исправност, анализа и регистрација АВТОВОЗАЧ-ФЕР ДООЕЛ Делчево 

MK/T/ 2011/879 19913 

Друштво за трговија на големо и мало и услуги ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ 
експорт-импорт Скопје 

MK/T/ 2011/799 19902 

Друштво за трговија на мало и големо КАМ ДОО Скопје MK/T/ 2011/866 19900 

Друштво за трговија на мало и големо КАМ ДОО Скопје MK/T/ 2011/932 19783 

Друштво за трговија САРАНТИС - СКОПЈЕ експорт-импорт ДОО Скопје MK/T/ 2010/1359 20014 

Друштво за трговија, услуги и угостителство КАЛАБЕР ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2012/558 20059 

Здружение Центар за социјални иницијативи „Надеж" MK/T/ 2011/755 19920 

ИНОСПЕКТАР ДООЕЛ  MK/T/ 2011/1037 19875 

ЈАФФА СА-ИБ ДООЕЛ експорт-импорт MK/T/ 2011/436 20013 

К.А.К. Д.О.О. MK/T/ 2011/1041 20070 

К.А.К. Д.О.О. MK/T/ 2011/1042 20069 

К.А.К. Д.О.О. MK/T/ 2011/1043 20071 

МИ-ЦЗ ЕВРОПА ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2011/1032 19894 

МИ-ЦЗ ЕВРОПА ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2011/1033 19895 

МИ-ЦЗ ЕВРОПА ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2011/1035 19896 
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МУКАДЕЗЕ ДАУТИ MK/T/ 2011/671 20063 

МУКАДЕЗЕ ДАУТИ MK/T/ 2011/672 20062 

МУКАДЕЗЕ ДАУТИ MK/T/ 2011/673 20065 

МУКАДЕЗЕ ДАУТИ MK/T/ 2011/676 20061 

МУКАДЕЗЕ ДАУТИ MK/T/ 2011/677 20066 

МУКАДЕЗЕ ДАУТИ MK/T/ 2011/678 20067 

МУКАДЕЗЕ ДАУТИ MK/T/ 2011/679 20064 

МУКАДЕЗЕ ДАУТИ MK/T/ 2011/680 20060 

ОХИС Билјана ДООЕЛ MK/T/ 2011/605 19878 

Пелистерка АД Скопје MK/T/ 2011/236 20008 

ПИ ''ВИТАМИНКА'' А.Д., Прилеп MK/T/ 2011/1074 20073 

ПОЛАРИНО ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2011/872 19886 

Приватна здравствена установа - Ординација по општа стоматологија 
ДЕЦЕСТУДИО 

MK/T/ 2011/469 19941 

Приватна здравствена установа Аптека КОСМО ФАРМ Куманово MK/T/ 2011/800 19901 

ТД ВИЛ Алфи Би Компани ДООЕЛ MK/T/ 2011/743 19921 

ТД РУДИНЕ ММ ДОО Скопје MK/T/ 2011/861 19903 

Трговско друштво за вработување на инвалидни лица за производство 
и трговија СЛОВИН БИЛЈАНА ДООЕЛ Охрид 

MK/T/ 2007/353 19935 

Фармацевтска Хемиска Козметичка индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - 
Скопје 

MK/T/ 2011/724 19910 

Фармацевтска Хемиска Козметичка индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - 
Скопје 

MK/T/ 2011/739 19909 

Фармацевтска Хемиска Козметичка индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - 
Скопје 

MK/T/ 2011/740 19908 

Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - 
Скопје 

MK/T/ 2011/773 19906 

Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - 
Скопје 

MK/T/ 2011/774 19907 

фламинго ДООЕЛ Охрид MK/T/ 2008/937 19936 

ХАЛК БАНКА А.Д. Скопје MK/T/ 2011/768 19872 

ХАЛК БАНКА А.Д. Скопје MK/T/ 2011/769 19871 

ХАЛК БАНКА А.Д. Скопје MK/T/ 2011/770 19922 
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ТРГОВСКИ МАРКИ 
 

Во согласност со членот 147 од Законот за индустриската сопственост (“Службен 
весник на Република Македонија”, бр.47/02, 42/03 и 09/04), Државниот завод за 
индустриска сопственост ги објавува податоците за признаените права на трговски 
марки. 

 
Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60): 
 
(111)  Регистарски број на документот 

(151)  Дата на регистрирање 

(181)  Дата на важење (очекувано) 

(186)  Дата на истекот на продолжувањето (очекувано) 

(210)  Број на пријавата 

 

(220)  Дата на поднесување 

(230)  Дата на изложбено или саемско првенство 

(300)  Право на првенство: дата, држава, број 

(450)  Дата на објавување 

(510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и 

услуги (Ничанска) и список на производите и услугите 

(540)  Изглед на трговската марка, транскрипција и превод 

(551)  Ознака за пријава на колективена трговска марка 

(560)  Ознака за тродимензионалена трговска марка 

(580)  Дата на донесување решение со кое се впишува секоја промена во регистарот 

(591)  Назначување на бојата, односно комбинациите на бои 

(600)  Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (дата еџ-ЅУ број на 

пријавата/исправа/решение) 

(732)  Носител на правото 

(740)  Застапник 

(770)  Име и адреса на претходниот носител 

(791)  Име и адреса на стекнувачот на лиценцата 

 

________________ 

 
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Datа 
 



 

Трговски Марки  57 | С т р а н а  
 

Гласник 20/3, јуни 2013, Скопје 

(111)  19840   (151)  08/05/2013 

(210)  TM  2004/255  (220)  26/03/2004 

(181)  26/03/2014 

(450)  30/06/2013 

(732)  ITM ENTREPRISES a French (Societe 

Anonyme) 

24, rue Auguste Chabrieres, 75015 Paris , FR 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје 

(540)  

INTEREX 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за индустријата, 

науката и фотографиите; сурови вештачки 

смоли, сурови пластични материи; вештачки 

ѓубрива, смеши за гаснење пожар; препарати за 

калење и заварување метали; хемиски 

производи за конзервирање прехранбени 

производи; материи за штавење; адхезиви 

(лепливи материи) наменети за индустријата  

кл. 2  бои, фирнајзи, лакови; средства за 

заштита од 'рѓа и гниење на дрвото; материи за 

боење; средства за нагризување; природни 

смоли; метали во листови и во прав за сликари, 

декоратери, печатари и уметници  

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  

кл. 4  индустриски масла и масти; мазива; 

соединенија за собирање прав со навлажнување 

и врзување; горива (вклучително и течните 

горива за мотори) и материи за осветлување: 

свеќи, фитили  

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни препарати; 

санитарни препарати за медицинска употреба; 

диететски супстанции што се користат во 

медицината, храна за бебиња; фластери, 

материјали за завои; материјали за пломбирање 

заби и забарски смоли; средства за 

дезинфекција  

кл. 6  обични метали и нивните легури; метални 

градежни материјали; метални преносни 

конструкции; метални материјали за железнички 

шини; жици и кабли од обичен метал; браварски 

производи; мали метални производи; метални 

цевки; 

каси; производи од метал, што не се опфатени 

со другите класи; руди  

кл. 7  машини и машински алати; мотори и 

погонски машини (освен за сувоземни возила); 

машински спојки и трансмисиски елементи 

(освен за сувоземни возила); земјоделски 

направи и алати освен рачни; инкубатори за 

јајца  

кл. 8  рачни алати и направи; прибор за јадење; 

ладно оружје; жилети, бричеви  

кл. 9  апарати и инструменти: научни, поморски, 

геодетски, електрични, фотографски, 

кинематографски, оптички, за мерење, 

сигнализација, контрола (инспекција); спасување 

и настава; апарати и иструменти за 

спроведување, прекинување, трансформирање, 

акумулирање, регулирање или контрола на 

електрична енергија; апарати за снимање, 

пренос, репродукција на звук или слика; 

магнетни носачи на податоци, дискови за 

снимање; автоматски машини и механизми за 

апаратите што се активираат со монети или 

жетони; регистар каси, машини за сметање и 

опрема за обработка на податоци и компјутери; 

апарати за гаснење пожар  

кл. 10  медицински, хируршки, забарски и 

ветеринарни апарати и инструменти; вештачки 

екстремитети, очи и заби; ортопедски производи; 

хируршки материјали за шиење  

кл. 11  апарати за осветлување, греење, 

производство на пареа, варење (готвење), 

ладење, сушење, вентилација, снабдување со 

вода и за санитарни намени  

кл. 12  возила; апарати за движење по земја, 

воздух или вода  

кл. 13  огнено оружје, муниција и проектили, 

експлозиви, средства за огномет  

кл. 14  благородни метали и нивните легури и 

производите изработени од нив или преслечени 

со нив што не се опфатени со другите класи; 

накит; бижутерија; скапоцени камења; часовници 

и хронометриски инструменти  

кл. 15  музички инструменти  
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кл. 16  хартија, картон и производи од нив што не 

се опфатени со другите класи; печатени работи; 

книговезнички материјал; фотографии; 

канцелариски материјал; лепила за 

канцелариска и куќна употреба; машини за 

пишување и канцелариски прибор (освен мебел), 

материјал за пакување што не се опфатени во 

другите класи; карти за играње, 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 подлошка, за заптисување и за 

изолација, свитливи неметални цевки  

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. 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 (не се од благородни метали или 

преслечени со нив); чешли и сунгери; четки 

(освен сликарски четки); материјали за правење 

четки; производи што се користат за чистење; 

челична волна; сурово и полуобработено стакло 

(освен градежно стакло); стакларија, порцелан, 

фајанс и грнчарија, што не се опфатени со 

другите класи  

кл. 22  јажиња, канапи, мрежи, шатори, 

настрешници од платно, надворешни навлаки за 

автомобили, едра, вреќи и торби што 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, чевли 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, што 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, сушено и варено 

овошје и заленчук; 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 печење; сол, сенф; оцет, сосови (како 

мирудии), мирудии, мраз  

кл. 31  земјоделски, градинарски и шумски 

производи и зрнести производи што не се 

опфатени со другите класи; животни (живи); 

свежо овошје и зеленчук, семиња, билки и 

природно цвеќе; храна за животни; пивски слад  

кл. 32  пиво; минерална и сода вода и други 

безалкохолни пијалоци; пијалоци од овошје и 

овошни сокови; сирупи и други препарати за 

производство на пијалоци  

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пиво)  

кл. 34  тутун; производи за пушачите; кибрит  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани за недвижен 

имот  

кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсталациски услуги  

кл. 38  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  
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кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и проектирања што се однесуваат 

на истите; услуги за индустриски анализи и 

истражувања; проектирање и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер; правни услуги  

кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалоци; 

привремено сместување  

кл. 44  медицински услуги; ветеринарни услуги; 

хигиенска нега и нега на убавината на луѓето 

или животните; услуги од областа на 

земјоделството, градинарството и шумарството  

кл. 45  лични и општествени услуги што ги 

даваат трети лица за задоволување на 

потребите на поединци; безбедносни услуги за 

заштита на имотот и лица  

 

(111)  19839   (151)  08/05/2013 

(210)  TM  2004/970  (220)  09/12/2004 

(181)  09/12/2014 

(450)  30/06/2013 

(732)  ДПТУ ГАЛЕНИУС д.о.о. 

бул. "Партизански Одреди" бр. 18, 1000 

Скопје, MK 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други супстанции за 

перење; препарати за чистење, полирање, 

триење (рибање) и нагризување; сапуни, 

парфимерија, етерични масла, козметички 

производи, лосиони за коса; препарати за нега 

на забите  

 

(111)  19935   (151)  22/05/2013 

(210)  TM  2007/353  (220)  26/04/2007 

(181)  26/04/2017 

(450)  30/06/2013 

(732)  Трговско друштво за вработување на 

инвалидни лица за производство и трговија 

СЛОВИН БИЛЈАНА ДООЕЛ Охрид 

ул.Железничка бб, 6000 Охрид, MK 

(540)  

VITTO 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  безалкохолни пијалаци, пијалаци од 

овошје и овошни сокови  

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало со 

безалкохолни пијалаци  

 

(111)  20056   (151)  12/06/2013 

(210)  TM  2007/1005  (220)  18/10/2007 

(181)  18/10/2017 

(450)  30/06/2013 

(732)  Grupo Empresarial Extrahotelero, 

Palmares S.A. 

Calle Linea No. 60 esquina a M Vedado, Plaza, 

Ciudad de la Habana, CU 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ 

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

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалоци; 

привремено сместување  

 

(111)  19936   (151)  22/05/2013 

(210)  TM  2008/937  (220)  25/07/2008 

(181)  25/07/2018 

(450)  30/06/2013 

(732)  фламинго ДООЕЛ Охрид 

ул.Стив Наумов бр.35 б, 6000 Охрид, MK 

(540)  
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(591)  црвена, портокалова, жолта, сина, бела и 

црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  услуги за приготвување храна и пијалаци 

и привремено сместување  

 

(111)  20012   (151)  22/05/2013 

(210)  TM  2008/1634  (220)  24/10/2008 

(181)  24/10/2018 

(450)  30/06/2013 

(732)  Друштво за производство трговија и 

услуги ЈАФФА СА-ИБ ДООЕЛ експорт-импорт 

с.Голема речица, Тетово, MK 

(540)  

ЈАФФА СА-ИБ 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  трговија на големо и мало со безакохолни 

пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови 

од портокал со потекло од Израел, сирупи и 

други препарати за производство на пијалаци на 

база на портокал со потекло од Израел  

кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалоци, 

привремено сместување  

 

(111)  19939   (151)  22/05/2013 

(210)  TM  2009/58  (220)  28/01/2009 

(181)  28/01/2019 

(450)  30/06/2013 

(732)  Diversey, Inc. 

8310 16th Street, Sturtevant, Wisconsin 53177, 

US 

(740)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ 

АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје 

(540)  

SOFT CARE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  сапун за раце, шампон за коса и тело; 

лосион за раце и тело; антисептички сапун за 

раце; антибактерски сапун за раце  

 

(111)  19940   (151)  22/05/2013 

(210)  TM  2009/59  (220)  28/01/2009 

(181)  28/01/2019 

(450)  30/06/2013 

(732)  Diversey, Inc. 

8310 16th Street, Sturtevant, Wisconsin 53177, 

US 

(740)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ 

АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје 

(540)  

GOOD SENSE (551)  

индивидуална 
(510, 511) 

кл. 5  освежувачи на воздух, собни дезодоранси 

и дезодоранси за ткаенини, се за комерцијална, 

индустриска и институционална потреба  

 

(111)  19844   (151)  08/05/2013 

(210)  TM  2009/65  (220)  02/02/2009 

(181)  02/02/2019 

(450)  30/06/2013 

(732)  Wm.WRIGLEY Jr. Company 

410 North Michigan Avenue  Chicago, Illinois 

60611, 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)  

TRIPLE MIX 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кондиторски производи, имено, гума за 

џвакање, гума за џвакање од која се прават 

балончиња, слатки и пеперминт бонбони  
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(111)  20009   (151)  12/06/2013 

(210)  TM  2009/131  (220)  20/02/2009 

(181)  20/02/2019 

(450)  30/06/2013 

(732)  GEORG GAVRILOVIC 

Ilica 8 HR-10000 Zagreb, HR 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје 

(540)  

SAN GABRIELE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  мортадела  

 

 

(111)  20001   (151)  21/05/2013 

(210)  TM  2010/1239  (220)  11/11/2010 

(181)  11/11/2020 

(450)  30/06/2013 

(732)  Друштво за производство трговија и 

услуги и спорт ЕУРОСТАРТ ДООЕЛ експорт-

импорт Скопје 

ул. Даме Груев бр. 16, кат 3, лок. 14 ДТЦ - 

Палома Бјанка - Центар, MK  

(540)  

 

(591)  кафена и сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  работи поврзани со недвижен имот  

кл. 41  спортски и културни активности  

 

(111)  19843   (151)  08/05/2013 

(210)  TM  2010/1349  (220)  30/11/2010 

(181)  30/11/2020 

(450)  30/06/2013 

(732)  Choice Hotels International, Inc. 

10750 Columbia Pike, Silver Spring, Maryland 

20901, 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)  

CHOICE HOTELS 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  хотелски и мотелски услуги, хотелски и 

мотелски резервациски услуги за други и он-лајн 

хотелски и мотелски резервациски услуги за 

други  

 

(111)  20014   (151)  12/06/2013 

(210)  TM  2010/1359  (220)  01/12/2010 

(181)  01/12/2020 

(450)  30/06/2013 

(732)  Друштво за трговија САРАНТИС - 

СКОПЈЕ експорт-импорт ДОО Скопје 

ул.ПРВОМАЈСКА бр.бб, Скопје - Кисела Вода, 

MK 

(740)   

(540)  

 

(591)  сина, светло и темно сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други супстанции за 

перење, препарати за чистење, светнување, 

триење и нагризување, сапуни, парфимерија, 

есенцијални масла, козметички производи, 

лосиони за коса, препарати за нега на забите  

 

(111)  19841   (151)  08/05/2013 

(210)  TM  2011/36  (220)  24/01/2011 

(181)  24/01/2021 

(450)  30/06/2013 

(732)  Mars, Incorporated 

6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, 

US 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768 

(540)  
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(591)  кафена, портокалова, жолта, црвена и 

бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чоколадa и слатки; сладолед и овошни 

сладоледи  

 

(111)  19842   (151)  08/05/2013 

(210)  TM  2011/75  (220)  02/02/2011 

(181)  02/02/2021 

(450)  30/06/2013 

(732)  AVENTISUB II INC. 

3711 Kennett Pike, Suite 200 19807 

GREENVILLE DELAWARE, US 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768 

(540)  

ALLEGRA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  антихистамински/деконгестантски 

фармацевтски препарати што не се за 

офтамолошка употреба  

 

(111)  20006   (151)  22/05/2013 

(210)  TM  2011/124  (220)  16/02/2011 

(181)  16/02/2021 

(450)  30/06/2013 

(732)  Друштво за комуникациски услуги ВИП 

ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје 

ул. Васил Аџиларски б.б., 8 кат, Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  дејности (помош во водењето на 

дејностите), демонстрација на производи, 

информации за дејноста, информатички 

картотеки (водење на информатичките 

картотеки), изложби (организирање изложби) во 

комерцијални или рекламни цели, изнајмување 

рекламен простор, изнајмување уреднички 

апарати, изнајнување рекламен материјал, 

изработка на такси, изводи од сметка (изработка 

на изводи од сметка), јавно мислење 

(испитување на јавното мислење), објавување 

рекламни текстови, огласување /рекламирање/, 

организирање дејности (советување за 

организирање на дејностите), плакатирање 

/огласување/, преписи на соопштенија, 

промоција /продажба за трето лице/, 

пропагандни дејности, проучување на пазарот 

/маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање 

по пат на радио, рекламирање по пат на 

телевизија, рекламни огласи (ширење на 

рекламни огласи), статистичко информирање, 

телефонско одговарање (служби за телефонско 

одговарање/за отсутни претплатници/, ширење 

рекламен материјал /трактати, проспекти, 

печатени примероци/  

кл. 38  услуги на телекомуникација и 

информативна технологија, имено, пренос на 

глас, податоци, слика, аудио, видео и 

информации по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа; услуги на лична 

комуникација; услуги на пејџери; лизинг 

телекомуникациски опреми, напојувања и 

системи; услуги на електронска пошта; услуги на 

телевизиски пренос; обезбедување вести и 

информации по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа; обезбедување 

информации 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 создаваат главен премин 

во рамките на мрежата; видео и аудио 
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телеконференции по пат на интернет, услуги на 

асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на 

дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), 

интернет протокол (ИП) на комуникациски 

услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа 

(ВПН) и услуги на приватна линија; 

обезбедување услуги на телекомуникациски 

мрежни премини и услуги на поврзување со 

протокол на пренос на рамка заради пренос на 

податоци; услуги на пренос на пакет од 

електронски податоци; услуги на комутација на 

гласот, податоци, видео и мултимедиуми; 

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 размена на интернет сообраќајот 

помеѓу пренесувачи на интернет сообраќајот; 

услуги на електронски пораки  

кл. 42  услуги на хостирање на web-страници, 

услуги на дизајнирање на web-страници, работа 

на електронски информациски мрежи; 

консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа 

на информативни технологии, компјутерско 

програмирање, телекомуникација, 

комуникациски мрежи, компјутеризирани 

комуникации, услуги на менаџмент на центри на 

податоци и глобални комуникациски мрежи; 

обезбедување услуги на центри на податоци; 

хостирање (хостинг), складирање и одржување 

на web-страници, web-центри, електронска 

пошта, електронски групи, лист-сервери како и 

на дигитална содржина и податоци на трети 

лица; услуги на провајдери на апликативни 

услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски 

софтверски апликации за трети лица; услуги на 

автентификација во областа на 

телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на 

компјутеризирани комуникации и мрежи на 

податоци; обезбедување информации во 

областа на мрежни услуги на компјутеризирани 

комуникации и услуги на центри на податоци  

 

(111)  20008   (151)  12/06/2013 

(210)  TM  2011/236  (220)  11/03/2011 

(181)  11/03/2021 

(450)  30/06/2013 

(732)  Пелистерка АД Скопје 

бул.Кочо Рацин 97, Скопје, MK 

(540)  

AJPA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо, риба, живина и дивеч; месни 

преработки; конзервирано, смрзнато, сушено и 

варено овошје и зеленчук; желеа, џемови, 

компоти; јајца, млеко и млечни производи; масти 

и масла за јадење  

 

(111)  19937   (151)  22/05/2013 

(210)  TM  2011/344  (220)  13/04/2011 

(181)  13/04/2021 

(450)  30/06/2013 

(732)  Finlandia Vodka Worldwide Ltd., a Finland 

corporation  

Porkkalankatu 24, 00180 Helsinki, FI 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје 

(540)  
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(554)  тродимензионална 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалаци, имено, вотка  

 

(111)  20016   (151)  12/06/2013 

(210)  TM  2011/366  (220)  19/04/2011 

(181)  19/04/2021 

(450)  30/06/2013 

(732)  Друштво за информатички технологии 

Опен Мајнд Солушнс ДОО 

бул.Св.Климент Охридски бр.20а/1-3, Скопје, 

MK 

(540)  

 

(591)  црвена, црна, сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 42  компјутерско програмирање  

 

(111)  19933   (151)  22/05/2013 

(210)  TM  2011/431  (220)  05/05/2011 

(181)  05/05/2021 

(450)  30/06/2013 

(732)  ДПТУ Протегра ДОО 

Атинска 25, Скопје, MK 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  трговија на големо со мрежна компјутерска 

опрема (активна и пасивна)  

 

(111)  19934   (151)  22/05/2013 

(210)  TM  2011/432  (220)  05/05/2011 

(181)  05/05/2021 

(450)  30/06/2013 

(732)  ДПТУ Протегра ДОО 

Атинска 25, Скопје, MK 

(740)   

(540)  

 

(591)  црна, бела и портокалова 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  трговија на големо со мрежна компјутерска 

опрема (активна и пасивна)  

 

(111)  19857   (151)  07/05/2013 

(210)  TM  2011/433  (220)  05/05/2011 

(181)  05/05/2021 

(450)  30/06/2013 

(732)  „Лантел" доо експорт-импорт Скопје 

ул.Атинска 25, 1000 Скопје, MK 

(740)   

(540)  

 

(591)  сива, сина и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 37  инсталациски услуги  

кл. 38  телекомуникации  

 

(111)  20011   (151)  22/05/2013 

(210)  TM  2011/434  (220)  05/05/2011 

(181)  05/05/2021 

(450)  30/06/2013 

(300)  85/181,313  19/11/2010  US 

(732)  Vonage Marketing LLC 

23 Main Street Holmdel, NJ 07733, 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)  

VONAGE 
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(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутерски телефонски софтвер, имено, 

софтверски апликации за иницирање и вршење 

телефонски повици, видео конференции и 

виртуелни видео конференции преку различни 

мрежи на интернет; софтвер за преземање за 

употреба со безжични телекомуникациски уреди 

што ќе обезбеди безжичен пренос на 

електронска пошта, текст, музика, видео, глас, 

слики, информации, податоци, видео 

конференции, виртуелни видео конференции и 

други содржини преку интернет и преку 

безжични локални мрежни уреди; компјутерски и 

телекомуникациски мрежни средишта (хабови), 

прекинувачи, рутери; компјутерски хардвер и 

комуникациски софтвер за употреба во 

поврзувањето на телекомуникациска опрема, 

телефони, компјутери, жичени и безжични 

компјутерски мрежи; компјутерски софтвер и 

хардвер за обезбедување пренос и размена на 

глас, видео, податоци, слики и графики во 

областа на телекомуникациите, видео 

конференции и виртуелни видео конференции; 

хардвер за телекомуникации за поврзување на 

уреди во домот преку домашен телефон и 

електрични жици, имено, компјутерски мрежни 

средишта (хабови), компјутерски прекинувачи и 

компјутерски рутери дизајнирани со цел да се 

обезбеди во домот глас преку интернет 

протокол, (VOIP) комуникации  

кл. 38  телефонски комуникациски услуги; 

телеконференциски услуги; видео конференции 

и виртуелни видео конференциски услуги  

 

(111)  20013   (151)  12/06/2013 

(210)  TM  2011/436  (220)  06/05/2011 

(181)  06/05/2021 

(450)  30/06/2013 

(732)  ЈАФФА СА-ИБ ДООЕЛ експорт-импорт 

ул.101 бб, с.Голема Речица, Тетово, MK 

(540)  

JAFORA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  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  

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. 44  медицински услуги, ветеринарни услуги, 

хигиенска нега и нега на убавината на луѓетоили 

животните, услуги од областа на земјоделството, 

градинарството и шумарството  

 

(111)  19938   (151)  22/05/2013 

(210)  TM  2011/448  (220)  09/05/2011 

(181)  09/05/2021 

(450)  30/06/2013 

(732)  adidas International Marketing BV 

Hoogoorddreef 9a, 1101 BA Amsterdam ZO, NL 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје 

(540)  

STAN SMITH 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  лежерни и атлетски обувки  

 

(111)  19942   (151)  09/05/2013 

(210)  TM  2011/452  (220)  09/05/2011 

(181)  09/05/2021 

(450)  30/06/2013 

(300)  MA/M/1/0005686  09/11/2010  JM 

(732)  Apple Inc. 

1 Infinite Loop,Cupertino, California 95014, 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)  

THUNDERBOLT 

(551)  индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 9  компјутери, компјутерски периферни 

уреди, компјутерски терминали; компјутерски 

хардвер; машини за компјутерски игри, 

микропроцесори, мемориски плочи, монитори, 

дисплеи, тастатури, кабли, модеми, печатачи, 

диск драјвови, адаптери, адаптер картички, 

конектори и драјвери; празен компјутер за 

чување податоци; магнетски носачи на 

податоци; компјутерски софтвер; компјутерски 

софтвер за пишување, преземање/симнување, 

пренесување, примање, уредување, 

вадење/извлекување, кодирање, декодирање, 

прикажување, чување/складирање и 

организирање текст, графика, слики, и 

електронски публикации; компјутерски софтвер и 

фирмвер, имено, програми за оперативен 

систем, програми за синхронизација на 

податоци, програми како алатки за развој на 

апликации за лични и рачни компјутери; 

компјутерски хардвер и софтвер за 

обезбедување интегрирана телефонска 

комуникација со компјутеризирани глобални 

информациски мрежи; претходно-снимени 

компјутерски програми за управување со лични 

информации, софтвер за управување со база на 

податоци, софтвер за препознавање карактери, 

софтвер за управување со телефонија, софтвер 

за електронска пошта и праќање/примање 

пораки, софтвер за повикување преку пејџер, 

софтвер за мобилна телефонија; софтвер за 

синхронизација на база на податоци, 

компјутерски програми за пристапување, 

разгледување/прелистување и пребарување он-

лајн бази на податоци, компјутерски софтвер за 

пренасочување на пораки, интернет е-пошта, 

и/или други податоци до еден или повеќе 

електронски рачни/преносливи уреди од склад 

на податоци на или поврзани со персонален 

компјутер или сервер; компјутерски софтвер за 

синхронизација на податоци помеѓу оддалечена 

станица или уред и фиксна или оддалечена 

станица или уред; преземени (downloadable) 

електронски публикации/изданија во вид на 

книги, драми, памфлети, брошури, билтени, 

списанија, магазини, и периодични списанија на 

широк спектар на теми од општ интерес; 

рачни/преносливи дигитални електронски уреди 

и софтвер поврзан со истите; аудио плеери за 

MP3 и други дигитални формати; 

рачни/преносливи компјутери, таблет (tablet) 

компјутери, персонални дигитални асистенти, 

електронски организатори, електронски тефтери 

(notepads); мобилни дигитални електронски 

уреди, ГПС уреди (GPS - Global Positioning 

System), телефони; рачни и мобилни дигитални 

електронски уреди за праќање и примање 

телефонски повици, факсови, електронска 

пошта, и други дигитални податоци; безжични 

телефони; мобилни телефони; делови и 

додатоци за мобилни телефони; факсимил 

машини, телефонски секретарки, 

апарати/камери, видеофони, софтвер и хардвер 

на основа на телефон за добивање 

информации; електронски рачни единици за 

безжичен прием, складирање и/или пренос на 

податоци и пораки, и електронски уреди што му 

овозможуваат на корисникот следење на и 

управување со лични информации; опрема и 

инструменти за електронска комуникација; 

апарати и инструменти за телекомуникација; 

фонтови, печатарски слогови, печатарски 

дизајни и симболи во форма на снимени 

податоци; чипови, дискови и касети со назнака 

или за снимање компјутерски програми и 

софтвер; работна (random access) меморија, 

меморија само за читање (read only); апарати за 

интерна (solid state) меморија; комјутерски и 

електронски игри; прирачници во електронски 

читлива, машински читлива или компјутерски 

читлива форма за употреба со, и во продажба 

како единица/целина со сите гореспоменати 

производи; апарати за складирање податоци; 

хард драјвови; минијатурни хард диск драјв 

единици за складирање; аудио видео дискови, 

CD-ROM дискови и дигитални повеќенаменски 

дискови; подлоги за глувчиња (mouse pads); 

батерии; батерии на полнење (rechargeable); 

полначи; полначи за електрични батерии; 

слушалки; стерео слушалки; слушалки за во уво 

(in-ear); стерео звучници; аудио звучници; аудио 

звучници за дома; монитор звучници; звучници 

за компјутери; персонални стерео звучни 

апарати; радио приемници, засилувачи, апарати 



 

Трговски Марки  67 | С т р а н а  
 

Гласник 20/3, јуни 2013, Скопје 

за снимање и репродукција на звук, електрични 

фонографи, грамофони, хај фиделити стерео 

апарати, апарати за снимање и репродукција на 

касети, звучници (loudspeakers), единици со 

повеќе звучници, микрофони; дигитални аудио и 

видео уреди; рекордери и плеери за аудио 

касети, рекордери и плеери за видео касети, 

компакт диск плеери, дигитални повеќенаменски 

диск рекордери и плеери, дигитални рекордери и 

плеери за аудио касети; дигитални музички и/или 

видео плеери; радија; видео камери; аудио, 

видео, и дигитални миксери; радио предаватели; 

аудио апарати за во автомобил; компјутерска 

опрема за употреба со сите гореспоменати 

производи; електронски апарати со 

мултимедијални функции за употреба со сите 

гореспоменати производи; електронски апарати 

за интерактивни функции за употреба со сите 

гореспоменати производи; додатоци/опрема, 

делови, фитинзи, и тестирачки апарати за 

испитување на сите гореспоменати производи; 

делови и фитинзи за сите гореспоменати 

производи; покривачи/обвивки, торби и футроли 

прилагодени или во облик за да ги содржат сите 

гореспоменати производи, изработени од кожа, 

имитации од кожа, ткаенина, или текстилни 

материјали  

 

(111)  19845   (151)  08/05/2013 

(210)  TM  2011/461  (220)  12/05/2011 

(181)  12/05/2021 

(450)  30/06/2013 

(300)  009706326  02/02/2011  EC 

(732)  Diageo Brands B.V. 

Molenwerf 10-12 1014 BG Amsterdam, NL 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ 

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

(540)  

JOHNNIE WALKER 

PLATINUM LABEL 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалаци (освен пиво)  

 

(111)  19941   (151)  22/05/2013 

(210)  TM  2011/469  (220)  13/05/2011 

(181)  13/05/2021 

(450)  30/06/2013 

(732)  Приватна здравствена установа - 

Ординација по општа стоматологија 

ДЕЦЕСТУДИО 

ул.Невена Георгиева Дуња 10 Скопје, MK 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 44  медицински услуги; ветеринарни услуги; 

хигиенска нега и нега на убавината на луѓето 

или животните; услуги од областа на 

земјоделството, градинарството и шумарството  

 

(111)  19878   (151)  07/05/2013 

(210)  TM  2011/605  (220)  01/06/2011 

(181)  01/06/2021 

(450)  30/06/2013 

(732)  ОХИС Билјана ДООЕЛ 

ул.Првомајска бб, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  светло сина, темно сина и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 3  средства за белење и други материи за 

перење; препарати за чистење, полирање, 

триење и нагризување  

 

(111)  20055   (151)  11/06/2013 

(210)  TM  2011/615  (220)  02/06/2011 

(181)  02/06/2021 

(450)  30/06/2013 

(732)  TEVA Pharmaceutical Industries Ltd. 

Science Based Industries Campus, Har Hotzvim, 

P.O.Box 1142, Jerusalem 91010, IL 

(740)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ 

АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје 

(540)  

LAXADIN 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за лекување 

констипација  

 

(111)  20057   (151)  12/06/2013 

(210)  TM  2011/651  (220)  15/06/2011 

(181)  15/06/2021 

(450)  30/06/2013 

(732)  Друштво за производство, промет и 

услуги СЕНТИС АГ ДООЕЛ експорт-импорт 

с.Џепчиште, Џепчиште, MK 

(740)  Зоран Стојановски, адвокат 

ул.Борис Кидрич бр.72 Тетово 

(540)  

ALPI 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  млеко, сирење и млечни производи  

 

(111)  20058   (151)  12/06/2013 

(210)  TM  2011/652  (220)  15/06/2011 

(181)  15/06/2021 

(450)  30/06/2013 

(732)  Друштво за производство, промет и 

услуги СЕНТИС АГ ДООЕЛ експорт-импорт 

с.Џепчиште, Џепчиште, MK 

(740)  Зоран Стојановски, адвокат 

ул.Борис Кидрич бр.72 Тетово 

(540)  

 

(591)  сина, бела и зелена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  млеко, сирење и млечни производи  

 

(111)  19890   (151)  23/05/2013 

(210)  TM  2011/661  (220)  17/06/2011 

(181)  17/06/2021 

(450)  30/06/2013 

(732)  PHARMANOVA D.O.O. Drustvo za 

proizvodnju farmaceutskih prizvoda 

Obrenovac, Industriska 8, RS 

(740)  НОШПАЛ  БОРИС, адвокат 

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

BRONHOKLIRSYRUPS 

(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 забарскисмоли, средства за 

дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

 

(111)  19892   (151)  23/05/2013 

(210)  TM  2011/662  (220)  17/06/2011 

(181)  17/06/2021 

(450)  30/06/2013 

(732)  PHARMANOVA D.O.O. Drustvo za 

proizvodnju farmaceutskih prizvoda 

Obrenovac, Industriska 8, RS 

(740)  НОШПАЛ  БОРИС, адвокат 

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  
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OESTROFACT 

(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 забарскисмоли, средства за 

дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

 

(111)  19891   (151)  23/05/2013 

(210)  TM  2011/663  (220)  17/06/2011 

(181)  17/06/2021 

(450)  30/06/2013 

(732)  PHARMANOVA D.O.O. Drustvo za 

proizvodnju farmaceutskih prizvoda 

Obrenovac, Industriska 8, RS 

(740)  НОШПАЛ  БОРИС, адвокат 

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

GYNKGOBIL 

(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 забарскисмоли, средства за 

дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

 

(111)  19885   (151)  23/05/2013 

(210)  TM  2011/664  (220)  17/06/2011 

(181)  17/06/2021 

(450)  30/06/2013 

(732)  PHARMANOVA D.O.O. Drustvo za 

proizvodnju farmaceutskih prizvoda 

Obrenovac, Industriska 8, RS 

(740)  НОШПАЛ  БОРИС, адвокат 

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

AVARICON 

(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 забарскисмоли, средства за 

дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

 

(111)  20063   (151)  11/06/2013 

(210)  TM  2011/671  (220)  20/06/2011 

(181)  20/06/2021 

(450)  30/06/2013 

(732)  МУКАДЕЗЕ ДАУТИ 

ул.Пере Тошев бр.116, 1000 Скопје, MK 

(540)  

ANGELA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за индустријата, 

науката, фотографиите, како и за замјоделието, 

градинарството и шумарството, сурови 

пластични материи, вештачки ѓубриња, смеши за 

гаснење пожар, препарати за калење и 

заварување метали, хемиски производи за 

конзервирање прехранбени производи, материи 

за штавење, адхезиви (лепливи материи) 

наменети за индустријата  

кл. 10  ортопедски производи  

кл. 25  облека, обувки и капи, сите видови на 

обувки, обични и медицински клонпи, обични и 

медицински влечки  

 

(111)  20062   (151)  11/06/2013 

(210)  TM  2011/672  (220)  20/06/2011 

(181)  20/06/2021 

(450)  30/06/2013 

(732)  МУКАДЕЗЕ ДАУТИ 

ул.Пере Тошев бр.116, 1000 Скопје, MK 

(540)  

BOSCADO 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 1  хемиски производи за индустријата, 

науката, фотографиите, како и за замјоделието, 

градинарството и шумарството, сурови 

пластични материи, вештачки ѓубриња, смеши за 

гаснење пожар, препарати за калење и 

заварување метали, хемиски производи за 

конзервирање прехранбени производи, материи 

за штавење, адхезиви (лепливи материи) 

наменети за индустријата  

кл. 10  ортопедски производи  

кл. 25  облека, обувки и капи, сите видови на 

обувки, обични и медицински клонпи, обични и 

медицински влечки  

 

(111)  20065   (151)  11/06/2013 

(210)  TM  2011/673  (220)  20/06/2011 

(181)  20/06/2021 

(450)  30/06/2013 

(732)  МУКАДЕЗЕ ДАУТИ 

ул.Пере Тошев бр.116, 1000 Скопје, MK 

(540)  

SANEX 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за индустријата, 

науката, фотографиите, како и за замјоделието, 

градинарството и шумарството, сурови 

пластични материи, вештачки ѓубриња, смеши за 

гаснење пожар, препарати за калење и 

заварување метали, хемиски производи за 

конзервирање прехранбени производи, материи 

за штавење, адхезиви (лепливи материи) 

наменети за индустријата  

кл. 10  ортопедски помагала  

кл. 25  облека, обувки и капи, сите видови на 

обувки, обични и медицински клонпи, обични и 

медицински влечки  

 

(111)  20061   (151)  11/06/2013 

(210)  TM  2011/676  (220)  20/06/2011 

(181)  20/06/2021 

(450)  30/06/2013 

(732)  МУКАДЕЗЕ ДАУТИ 

ул.Пере Тошев бр.116, 1000 Скопје, MK 

(540)  

DOSS 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за индустријата, 

науката, фотографиите, како и за замјоделието, 

градинарството и шумарството, сурови 

пластични материи, вештачки ѓубриња, смеши за 

гаснење пожар, препарати за калење и 

заварување метали, хемиски производи за 

конзервирање прехранбени производи, материи 

за штавење, адхезиви (лепливи материи) 

наменети за индустријата  

кл. 10  ортопедски производи  

кл. 25  облека, обувки и капи, сите видови на 

обувки, обични и медицински клонпи, обични и 

медицински влечки  

 

(111)  20066   (151)  11/06/2013 

(210)  TM  2011/677  (220)  20/06/2011 

(181)  20/06/2021 

(450)  30/06/2013 

(732)  МУКАДЕЗЕ ДАУТИ 

ул.Пере Тошев бр.116, 1000 Скопје, MK 

(540)  

AKIM 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за индустријата, 

науката, фотографиите, како и за замјоделието, 

градинарството и шумарството, сурови 

пластични материи, вештачки ѓубриња, смеши за 

гаснење пожар, препарати за калење и 

заварување метали, хемиски производи за 

конзервирање прехранбени производи, материи 

за штавење, адхезиви (лепливи материи) 

наменети за индустријата  

кл. 10  ортопедски производи  

кл. 25  облека, обувки и капи, сите видови на 

обувки, обични и медицински клонпи, обични и 

медицински влечки  

 

(111)  20067   (151)  11/06/2013 

(210)  TM  2011/678  (220)  20/06/2011 

(181)  20/06/2021 

(450)  30/06/2013 

(732)  МУКАДЕЗЕ ДАУТИ 

ул.Пере Тошев бр.116, 1000 Скопје, MK 
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(540)  

EMEK 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за индустријата, 

науката, фотографиите, како и за замјоделието, 

градинарството и шумарството, сурови 

пластични материи, вештачки ѓубриња, смеши за 

гаснење пожар, препарати за калење и 

заварување метали, хемиски производи за 

конзервирање прехранбени производи, материи 

за штавење, адхезиви (лепливи материи) 

наменети за индустријата  

кл. 10  ортопедски помагала  

кл. 25  облека, обувки и капи, сите видови на 

обувки, обични и медицински клонпи, обични и 

медицински влечки  

 

(111)  20064   (151)  11/06/2013 

(210)  TM  2011/679  (220)  20/06/2011 

(181)  20/06/2021 

(450)  30/06/2013 

(732)  МУКАДЕЗЕ ДАУТИ 

ул.Пере Тошев бр.116, 1000 Скопје, MK 

(540)  

ZILEY 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за индустријата, 

науката, фотографиите, како и за замјоделието, 

градинарството и шумарството, сурови 

пластични материи, вештачки ѓубриња, смеши за 

гаснење пожар, препарати за калење и 

заварување метали, хемиски производи за 

конзервирање прехранбени производи, материи 

за штавење, адхезиви (лепливи материи) 

наменети за индустријата  

кл. 10  ортопедски производи  

кл. 25  облека, обувки и капи, сите видови на 

обувки, обични и медицински клонпи, обични и 

медицински влечки  

 

(111)  20060   (151)  11/06/2013 

(210)  TM  2011/680  (220)  20/06/2011 

(181)  20/06/2021 

(450)  30/06/2013 

(732)  МУКАДЕЗЕ ДАУТИ 

ул.Пере Тошев бр.116, 1000 Скопје, MK 

(540)  

DA-YE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за индустријата, 

науката, фотографиите, како и за замјоделието, 

градинарството и шумарството, сурови 

пластични материи, вештачки ѓубриња, смеши за 

гаснење пожар, препарати за калење и 

заварување метали, хемиски производи за 

конзервирање прехранбени производи, материи 

за штавење, адхезиви (лепливи материи) 

наменети за индустријата  

кл. 10  ортопедски помагала  

кл. 25  облека, обувки и капи, сите видови на 

обувки, обични и медицински клонпи, обични и 

медицински влечки  

 

(111)  19978   (151)  23/05/2013 

(210)  TM  2011/712  (220)  28/06/2011 

(181)  28/06/2021 

(450)  30/06/2013 

(732)  ICONIX EUROPE LLC, 

1450 Broadway, New York, New York 10018, US 

(740)  АНА ПЕКЕВСКА,АДВОКАТ 

ул.Орце Николов 68, 1000 Скопје 

(540)  

ROCAWEAR 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  машка, женска и детска облека, имено, 

џинс, јакни, панталони, маици со крагна, кошули, 

џемпери, тесни женски маици, елеци, широки 

панталони, панталони, маици, поло маици, 

палта, горни тренерки, горни тренерки со 

качулка, долни тренерки.шорцеви, блузи, 

подкошули, фустани, сукњи, долна облека, 

чорапи, колани, шалови; капи; обувки  

 

(111)  19910   (151)  23/05/2013 

(210)  TM  2011/724  (220)  28/06/2011 

(181)  28/06/2021 

(450)  30/06/2013 
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(732)  Фармацевтска Хемиска Козметичка 

индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје 

Бул. " Александар Македонски" бр. 12, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  црвена, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  сушени овошја  

кл. 31  сушени  семиња, сончогледово, од тиква, 

бадем, лешник  

 

(111)  19905   (151)  23/05/2013 

(210)  TM  2011/735  (220)  01/07/2011 

(181)  01/07/2021 

(450)  30/06/2013 

(732)  Brown-Forman Polska Sp. z.o.o. a Polish 

limited company 

ul.Postepu 21D, 02-676, Warsaw, PL 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје 

(540)  

MAXIMUS 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни напивки, вклучително 

дестилирани алкохоли  

 

(111)  19909   (151)  23/05/2013 

(210)  TM  2011/739  (220)  05/07/2011 

(181)  05/07/2021 

(450)  30/06/2013 

(732)  Фармацевтска Хемиска Козметичка 

индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје 

Бул. " Александар Македонски" бр. 12, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

АЛКАЛАКС-ТАБ 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(111)  19908   (151)  23/05/2013 

(210)  TM  2011/740  (220)  05/07/2011 

(181)  05/07/2021 

(450)  30/06/2013 

(732)  Фармацевтска Хемиска Козметичка 

индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје 

Бул. " Александар Македонски" бр. 12, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

ALKALAX-TAB 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(111)  19921   (151)  23/05/2013 

(210)  TM  2011/743  (220)  30/06/2011 

(181)  30/06/2021 

(450)  30/06/2013 

(732)  ТД ВИЛ Алфи Би Компани ДООЕЛ 

Индустриска зона Карпош бб, нас.Карпош, 

1300 Куманово, MK 

(740)   

(540)  

 

FABBYGO 

(591)   

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 11  апарати за осветлување, греење, 

производство на пареа, готвење, ладење, 

сушење, вентилација, снабдување со вода и за 

санитарни намени  

кл. 20  мебел, огледала, рамки за слики; 

производи (не се вклучени во другите класи) од 

дрво, плута, трска, рогозина, врбови прачки, 

рогови, коски, слонова коска, китова коска, 
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школки, килибар, седеф, морска пена и замена 

на сите овие материјали или од пластика  

кл. 21  куќни или кујнски апарати и садови; 

чешли и сунѓери; четки (освен сликарски четки); 

материјали за правење четки; производи што се 

користат за чистење; челична волна; сурово и 

полуобработено стакло (освен стакло што се 

користи во градежништвото); стакларија, 

порцелан и грнчарија што не се опфатени со 

другите класи  

 

(111)  19920   (151)  23/05/2013 

(210)  TM  2011/755  (220)  11/07/2011 

(181)  11/07/2021 

(450)  30/06/2013 

(732)  Здружение Центар за социјални 

иницијативи „Надеж" 

ул.„Гвадалахара" бр.20, Шуто Оризари, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  образовни услуги; обука; забава; спортски 

и културни активности  

кл. 45  лични и социјални услуги што ги даваат 

трети лица за задоволување на потребите на 

поединците  

 

(111)  19872   (151)  23/05/2013 

(210)  TM  2011/768  (220)  14/07/2011 

(181)  14/07/2021 

(450)  30/06/2013 

(732)  ХАЛК БАНКА А.Д. Скопје 

бул.Мито Хаџи Василев Јасмин б.б., Скопје, 

MK 

(540)  

 

(591)  сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  кредитни картички, дебитни картички, 

магнетни картички, платежни картички, картички 

за пристап, картички со интегрирани кола и 

смарт картички, компјутерски софтвер  

кл. 16  печатени материјали, весници и 

периодичници, чековни книшки, печатени 

банковни формулари  

кл. 35  рекламирање; он-лајн рекламирање преку 

компјутеризирана комуникациска мрежа; бизнис 

менаџмент; бизнис администрација; бизнис 

консултации; бизнис информации или 

побарувања; дистрибуција на летоци (флаери) и 

примероци; бизнис рекламирање, анкетирање за 

распространување на преносливи хартии од 

вредност; менаџмент на сметките на клиенти; 

сметководствени услуги; менаџмент на 

компјутерски досиеја; пребарување на податоци 

во компјутеризирани досиеја  

кл. 36  банкарско работење; финансиски работи; 

монетарни работи; работење со недвижен имот; 

кредитни бироа; агенции за наплата на долгови; 

финансиски анализи; гаранции за осигурување; 

гаранции за животно осигурување; осигурителни 

консултации; штедни банки; услуги за кредитни 

картички; услуги за дебитни картички; услуги за 

осигурителни гаранции; заеднички фондови; 

финансиски консултантски услуги; вреднување 

на недвижен имот; менаџмент со недвижен 

имот; берзански котирања; брокерство со хартии 

од вредност; осигурително брокерство; кредитни 

бироа; систем за плаќање на рати; депозити на 

вредности; издавање патнички чекови; штедни 

банки; финансиска евалуација (осигурување, 

банкарско работење, недвижен имот); 

финансиски услуги; заеднички фондови; 

финансиски информации; осигурителни 

информации; директно банкарство; капитални 

инвестиции; размена на пари; финансиски 

работи; монетарни трансакции; отплата на 

кредити; плаќање средства; кредити 

(финансирање); давање под наем врз основа на 

хартии од вредност; финансиски трансакции; 

електронски пренос на средства; услуги за 

верификација на   чекови; финансиски и 
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банкарски менаџмент; истражување и 

прогнозирање на финансиските пазари и на 

менаџментот со преносливи хартии од вредност; 

сите овие услуги се достапни и преку интернет  

кл. 38  телекомуникации; агенции за вести и 

информации,   комуникации преку компјутерски 

терминали; услуги за пренос, комуникации и 

телекомуникации со било кои средства, 

вклучително и електронски средства, компјутер и 

телефон; пренос, комуникација и 

телекомуникација на пораки, информации и 

податоци од сите видови, вклучително и оние 

кои се достапни он лајн или се обработуваат "во 

пакет" со употреба на опрема за обработка на 

податоци, компјутерски датотеки и компјутерски 

и мрежи за пренесување на податоци, 

вклучително и интернет и "World Wide Web" (веб 

страници); услуги за електоронска и 

компјутерска пошта и поштенски сандачиња; 

пренесување информации и вести по пат на 

телекомуникации; пренесување информации 

достапни со шифра за пристап, преку сервери за 

обработка на податоци, преку сервери за 

компјутеризирани датотеки, преку компјутер или 

мрежи за пренос на податоци, вклучително и 

Интернет и "World Wide Web" (веб страници); 

пренос на текстови, електронски документи, 

датотеки, графици и аудио визуелни 

информации достапни со шифра на пристап, 

преку компјутер и преку телекомуникациски 

мрежи вклучително и интернет; пренос на 

компјутерски програми достапни со шифра за 

пристап преку персонилизирани работни 

површини на страници за мрежно работење; 

пренос на периодични и други печатени 

публикации во врска со интернет преку 

компјутер и комуникациски мрежи; комуникација 

(пренесување) во реално време помеу 

компјутерски корисници на интернет и "World 

Wide Web" (веб страници); телекомуникациски 

услуги кои се нудат преку мрежата на интернет  

 

(111)  19871   (151)  23/05/2013 

(210)  TM  2011/769  (220)  14/07/2011 

(181)  14/07/2021 

(450)  30/06/2013 

(732)  ХАЛК БАНКА А.Д. Скопје 

бул.Мито Хаџи Василев Јасмин б.б., Скопје, 

MK 

(540)  

HALKBANK AD 

SKOPJE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  кредитни картички, дебитни картички, 

магнетни картички, платежни картички, картички 

за пристап, картички со интегрирани кола и 

смарт картички, компјутерски софтвер  

кл. 16  печатени материјали, весници и 

периодичници, чековни книшки, печатени 

банковни формулари  

кл. 35  рекламирање; он-лајн рекламирање преку 

компјутеризирана комуникациска мрежа; бизнис 

менаџмент; бизнис администрација; бизнис 

консултации; бизнис информации или 

побарувања; дистрибуција на летоци (флаери) и 

примероци; бизнис рекламирање, анкетирање за 

распространување на преносливи хартии од 

вредност; менаџмент на сметките на клиенти; 

сметководствени услуги; менаџмент на 

компјутерски досиеја; пребарување на податоци 

во компјутеризирани досиеја  

кл. 36  банкарско работење; финансиски работи; 

монетарни работи; работење со недвижен имот; 

кредитни бироа; агенции за наплата на долгови; 

финансиски анализи; гаранции за осигурување; 

гаранции за животно осигурување; осигурителни 

консултации; штедни банки; услуги за кредитни 

картички; услуги за дебитни картички; услуги за 

осигурителни гаранции; заеднички фондови; 

финансиски консултантски услуги; вреднување 

на недвижен имот; менаџмент со недвижен 

имот; берзански котирања; брокерство со хартии 

од вредност; осигурително брокерство; кредитни 

бироа; систем за плаќање на рати; депозити на 

вредности; издавање патнички чекови; штедни 

банки; финансиска евалуација (осигурување, 

банкарско работење, недвижен имот); 

финансиски услуги; заеднички фондови; 

финансиски информации; осигурителни 

информации; директно банкарство; капитални 

инвестиции; размена на пари; финансиски 

работи; монетарни трансакции; отплата на 
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кредити; плаќање средства; кредити 

(финансирање); давање под наем врз основа на 

хартии од вредност; финансиски трансакции; 

електронски пренос на средства; услуги за 

верификација на   чекови; финансиски и 

банкарски менаџмент; истражување и 

прогнозирање на финансиските пазари и на 

менаџментот со преносливи хартии од вредност; 

сите овие услуги се достапни и преку интернет  

кл. 38  телекомуникации; агенции за вести и 

информации,   комуникации преку компјутерски 

терминали; услуги за пренос, комуникации и 

телекомуникации со било кои средства, 

вклучително и електронски средства, компјутер и 

телефон; пренос, комуникација и 

телекомуникација на пораки, информации и 

податоци од сите видови, вклучително и оние 

кои се достапни он лајн или се обработуваат "во 

пакет" со употреба на опрема за обработка на 

податоци, компјутерски датотеки и компјутерски 

и мрежи за пренесување на податоци, 

вклучително и интернет и "World Wide Web" (веб 

страници); услуги за електоронска и 

компјутерска пошта и поштенски сандачиња; 

пренесување информации и вести по пат на 

телекомуникации; пренесување информации 

достапни со шифра за пристап, преку сервери за 

обработка на податоци, преку сервери за 

компјутеризирани датотеки, преку компјутер или 

мрежи за пренос на податоци, вклучително и 

Интернет и "World Wide Web" (веб страници); 

пренос на текстови, електронски документи, 

датотеки, графици и аудио визуелни 

информации достапни со шифра на пристап, 

преку компјутер и преку телекомуникациски 

мрежи вклучително и интернет; пренос на 

компјутерски програми достапни со шифра за 

пристап преку персонилизирани работни 

површини на страници за мрежно работење; 

пренос на периодични и други печатени 

публикации во врска со интернет преку 

компјутер и комуникациски мрежи; комуникација 

(пренесување) во реално време помеу 

компјутерски корисници на интернет и "World 

Wide Web" (веб страници); телекомуникациски 

услуги кои се нудат преку мрежата на интернет  

 

(111)  19922   (151)  23/05/2013 

(210)  TM  2011/770  (220)  14/07/2011 

(181)  14/07/2021 

(450)  30/06/2013 

(732)  ХАЛК БАНКА А.Д. Скопје 

бул.Мито Хаџи Василев Јасмин б.б., Скопје, 

MK 

(540)  

HALK BANKA AD 

SKOPJE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  кредитни картички, дебитни картички, 

магнетни картички, платежни картички, картички 

за пристап, картички со интегрирани кола и 

смарт картички, компјутерски софтвер  

кл. 16  печатени материјали, весници и 

периодичници, чековни книшки, печатени 

банковни формулари  

кл. 35  рекламирање; он-лајн рекламирање преку 

компјутеризирана комуникациска мрежа; бизнис 

менаџмент; бизнис администрација; бизнис 

консултации; бизнис информации или 

побарувања; дистрибуција на летоци (флаери) и 

примероци; бизнис рекламирање, анкетирање за 

распространување на преносливи хартии од 

вредност; менаџмент на сметките на клиенти; 

сметководствени услуги; менаџмент на 

компјутерски досиеја; пребарување на податоци 

во компјутеризирани досиеја  

кл. 36  банкарско работење; финансиски работи; 

монетарни работи; работење со недвижен имот; 

кредитни бироа; агенции за наплата на долгови; 

финансиски анализи; гаранции за осигурување; 

гаранции за животно осигурување; осигурителни 

консултации; штедни банки; услуги за кредитни 

картички; услуги за дебитни картички; услуги за 

осигурителни гаранции; заеднички фондови; 

финансиски консултантски услуги; вреднување 

на недвижен имот; менаџмент со недвижен 

имот; берзански котирања; брокерство со хартии 

од вредност; осигурително брокерство; кредитни 

бироа; систем за плаќање на рати; депозити на 

вредности; издавање патнички чекови; штедни 

банки; финансиска евалуација (осигурување, 

банкарско работење, недвижен имот); 
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финансиски услуги; заеднички фондови; 

финансиски информации; осигурителни 

информации; директно банкарство; капитални 

инвестиции; размена на пари; финансиски 

работи; монетарни трансакции; отплата на 

кредити; плаќање средства; кредити 

(финансирање); давање под наем врз основа на 

хартии од вредност; финансиски трансакции; 

електронски пренос на средства; услуги за 

верификација на   чекови; финансиски и 

банкарски менаџмент; истражување и 

прогнозирање на финансиските пазари и на 

менаџментот со преносливи хартии од вредност; 

сите овие услуги се достапни и преку интернет  

кл. 38  телекомуникации; агенции за вести и 

информации,   комуникации преку компјутерски 

терминали; услуги за пренос, комуникации и 

телекомуникации со било кои средства, 

вклучително и електронски средства, компјутер и 

телефон; пренос, комуникација и 

телекомуникација на пораки, информации и 

податоци од сите видови, вклучително и оние 

кои се достапни он лајн или се обработуваат "во 

пакет" со употреба на опрема за обработка на 

податоци, компјутерски датотеки и компјутерски 

и мрежи за пренесување на податоци, 

вклучително и интернет и "World Wide Web" (веб 

страници); услуги за електоронска и 

компјутерска пошта и поштенски сандачиња; 

пренесување информации и вести по пат на 

телекомуникации; пренесување информации 

достапни со шифра за пристап, преку сервери за 

обработка на податоци, преку сервери за 

компјутеризирани датотеки, преку компјутер или 

мрежи за пренос на податоци, вклучително и 

Интернет и "World Wide Web" (веб страници); 

пренос на текстови, електронски документи, 

датотеки, графици и аудио визуелни 

информации достапни со шифра на пристап, 

преку компјутер и преку телекомуникациски 

мрежи вклучително и интернет; пренос на 

компјутерски програми достапни со шифра за 

пристап преку персонилизирани работни 

површини на страници за мрежно работење; 

пренос на периодични и други печатени 

публикации во врска со интернет преку 

компјутер и комуникациски мрежи; комуникација 

(пренесување) во реално време помеу 

компјутерски корисници на интернет и "World 

Wide Web" (веб страници); телекомуникациски 

услуги кои се нудат преку мрежата на интернет  

 

(111)  19906   (151)  23/05/2013 

(210)  TM  2011/773  (220)  18/07/2011 

(181)  18/07/2021 

(450)  30/06/2013 

(732)  Фармацевтска, хемиска, козметичка 

индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје 

бул. " Александар Македонски" бр. 12, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

AMINA L- C 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  раствори за хемодијализа  

 

(111)  19907   (151)  23/05/2013 

(210)  TM  2011/774  (220)  18/07/2011 

(181)  18/07/2021 

(450)  30/06/2013 

(732)  Фармацевтска, хемиска, козметичка 

индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје 

бул. " Александар Македонски" бр. 12, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

AMINAL - CD 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  раствори за хемодијализа  

 

(111)  19876   (151)  23/05/2013 

(210)  TM  2011/782  (220)  18/07/2011 

(181)  18/07/2021 

(450)  30/06/2013 

(732)  Kompas mejni turisticni servis d.d. 

Prazakova 4, 1000 Ljubljana, SI 

(740)  Александра Трајчовска, адвокат 

Ул. Бојмија бр.8 мезанин, 1000 Скопје, 1000 

(540)  

SENATOR 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 32  пива, минерални и газирани води и други 

безалкохолни пијалоци, овошни пијалоци и 

овошни сокови, сирупи и останати препарати за 

припрема на пијалоци  

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пиво)  

кл. 34  тутун, прибор за пушачи, кибрити  

 

(111)  20004   (151)  11/06/2013 

(210)  TM  2011/796  (220)  21/07/2011 

(181)  21/07/2021 

(450)  30/06/2013 

(732)  Друштво за производство, трговија и 

услуги ДЕВОЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-

импорт Куманово 

Романовце, MK 

(740)  НОШПАЛ  БОРИС, адвокат 

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  црна и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе и замена на кафе  

кл. 43  услуги за подготвување пијалаци  

 

(111)  19902   (151)  23/05/2013 

(210)  TM  2011/799  (220)  22/07/2011 

(181)  22/07/2021 

(450)  30/06/2013 

(732)  Друштво за трговија на големо и мало и 

услуги ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ експорт-импорт 

Скопје 

ул.Трета Македонска Бригада бб, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  светло зелена, темно зелена и 

портокалова 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 39  транспортни услуги, пакување и 

складирање стока, организирање патувања  

кл. 43  услуги за привремено сместување  

 

(111)  19901   (151)  23/05/2013 

(210)  TM  2011/800  (220)  22/07/2011 

(181)  22/07/2021 

(450)  30/06/2013 

(732)  Приватна здравствена установа Аптека 

КОСМО ФАРМ Куманово 

ул.Плоштад Маршал Тито бб, Куманово, MK 

(540)  

 

(591)  циклама и зелена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги при продажба на мало на 

фармацевтски производи  

кл. 44  медицински и фармацевтски услуги  

 

(111)  19898   (151)  23/05/2013 

(210)  TM  2011/855  (220)  04/08/2011 

(181)  04/08/2021 

(450)  30/06/2013 

(732)  Друштво за производство, трговија и 

услуги БЕНТОН-НИ ДООЕЛ експорт-импорт 

Куманово 

ул.„1-ви Мај" бр.4, Куманово, MK 

(540)  
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(591)  зелена, црвена, црна, жолта, бела, 

портокалова 

(554)  тродимензионална 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  оцет  

 

(111)  19893   (151)  23/05/2013 

(210)  TM  2011/857  (220)  04/08/2011 

(181)  04/08/2021 

(450)  30/06/2013 

(732)  Dogadan Gida Urunleri Sanayi ve 

Pazarlama A.S. 

Cankiri Devlet Karayolu 7. Km. Akyurt, Ankara 

06750, TR 

(740)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ 

АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје 

(540)  

GOLDEN LEAF 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо, риба, живина и дивеч; преработки 

од месо; конзервирано, замрзнато, сушено и 

варено овошје и зеленчук; желе, џемови, 

компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла 

за јадење и масти  

кл. 30  чаеви, црн чај, Цејлонски чај, зелен чај, 

чај од жалфија; чај од цвет на липа, чај од 

мајчина душица; овошен чај; чај од билки; леден 

чај; чај во вреќички; листови од чај, напитоци од 

чај, чаеви направени од листови на билки  

кл. 32  напитоци, имено, вода за пиење, 

ароматизирана вода, минерална и газирана 

вода; и други напитоци без алкохол, имено, 

безалкохолни напитоци, енергетски напитоци и 

напитоци за спортисти; овошни напитоци и 

сокови; сирупи, концентирирани напитоци и 

прашоци за правење на напитоци, имено 

ароматизирана вода, минерална и газирана 

вода, безалкохолни напитоци, енергетски 

напитоци, напитоци за спортисти, овошни 

напитоци и сокови  

 

(111)  19883   (151)  23/05/2013 

(210)  TM  2011/860  (220)  05/08/2011 

(181)  05/08/2021 

(450)  30/06/2013 

(300)  302011007395.3  09/02/2011  DE 

(732)  Deutsche Telekom AG 

Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE 

(740)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ 

АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје 

(540)  

TRAVEL & SURF 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати и инструменти, научни, поморски, 

геодетски, фотографски, кинематографски, 

оптички, за вагање, мерење, сигнализација, 

контрола (инспекција), спасување и настава; 

апарати и инструменти за спроведување, 

прекин, трансформација, акумулација, 

регулирање или контрола на електрицитет; 

апарати за снимање, пренос, обработка и 

репродукција на звук, слика или податоци; 

магнетни носачи на податоци; автоматски 

машини и механизми за апарати кои се 

покренуваат со монета или жетон; сметачки 

машини, опрема за обработка на податоци и 

компјутери; снимени и празни носачи на 

податоци од сите врсти (вклучени во класата 9); 

компјутерски програми (снимени); податоци 

снимени по електронски пат (кои можат да се 

превземат); електронски изданија (кои можат да 

се превземат)  
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кл. 38  телекомуникации; услуги на новински 

агенции; изнајмување телекомуникациска 

опрема; информации за телекомуникации  

кл. 42  научни и технолошки услуги и услуги на 

истражување и дизајн во врска со истото; услуги 

на индустриска анализа и истражување; дизајн и 

развој на компјутерски хардвер, софтвер и база 

на податоци; одржување на компјутерски 

софтвер; технички консултации; компјутерски 

услуги во врска со електронско чување на 

податоци; изнајмување компјутери; услуги на 

дизајнирање веб страни за други  

 

(111)  19903   (151)  23/05/2013 

(210)  TM  2011/861  (220)  08/08/2011 

(181)  08/08/2021 

(450)  30/06/2013 

(732)  ТД РУДИНЕ ММ ДОО Скопје 

ул.Лазар Личеноски бб, 1000 Скопје, MK 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други супстанции за 

перење, препарати за чистење, полирање, 

триење и нагризување, сапуни, парфимерија, 

етерични масла, козметички производи, лосиони 

за коса, препарати за нега на забите  

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. 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  

кл. 32  пиво, минерална и сода вода и други 

безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и 

овошни сокови, сирупи и други препарати за 

производство на пијалоци  

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пиво)  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани за недвижен 

имот  

кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсталациски услуги  

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока; организирање патувања  

кл. 41  образовни услуги; подготвување на 

наставата; забава; спортски и културни 

активности  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и планирања кои се однесуваат на 

истите; услуги за индустриски анализи и 

истражувања; проектирање и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер  

кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалоци; 

привремено сместување  

кл. 45  правни услуги; безбедносни услуги за 

заштита на имот и лица; лични и општествени 

услуги што ги даваат трети лица за 

задоволување на потребите на поединците  

 

(111)  19900   (151)  23/05/2013 

(210)  TM  2011/866  (220)  09/08/2011 
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(181)  09/08/2021 

(450)  30/06/2013 

(732)  Друштво за трговија на мало и големо 

КАМ ДОО Скопје 

бул. „Србија" бр. 35, 1000 Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  гуми за џвакање и бонбони  

 

(111)  19877   (151)  23/05/2013 

(210)  TM  2011/868  (220)  10/08/2011 

(181)  10/08/2021 

(450)  30/06/2013 

(732)  TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 

(also trading as TOYOTA MOTOR 

CORPORATION) 

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken,, JP 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ 

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

(540)  

TOYOTA GT86 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  автомобили и составни делови на истите  

 

(111)  19904   (151)  23/05/2013 

(210)  TM  2011/869  (220)  10/08/2011 

(181)  10/08/2021 

(450)  30/06/2013 

(732)  MEGA DISPOSABLES S.A. 

148 Dekelias Street, 136 78 Aharnes, GR 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје 

(540)  

DAILIES 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  влажни марамчиња  

 

(111)  19880   (151)  23/05/2013 

(210)  TM  2011/870  (220)  10/08/2011 

(181)  10/08/2021 

(450)  30/06/2013 

(732)  Pharmaceutical Works POLPHARMA SA 

19, Pelplinska Street 83-200 Starogard Gdanski, 

PL 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје 

(540)  

BIOTUM 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(111)  19879   (151)  23/05/2013 

(210)  TM  2011/871  (220)  10/08/2011 

(181)  10/08/2021 

(450)  30/06/2013 

(732)  Pharmaceutical Works POLPHARMA SA 

19, Pelplinska Street 83-200 Starogard Gdanski, 

PL 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје 

(540)  

BIOTRAKSON 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(111)  19886   (151)  23/05/2013 

(210)  TM  2011/872  (220)  11/08/2011 

(181)  11/08/2021 

(450)  30/06/2013 

(732)  ПОЛАРИНО ДООЕЛ Скопје 

ул.Владимир Комаров бр.бб лам.1/згр.1-

локал 9 Скопје-Аеродром, MK 

(540)  
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(591)  сина и светло сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  -хартија; 

-картон и производите од нив кои не се 

опфатени со другите класи; 

-печатење и репродукција на снимени медиуми 

-печатени работи; 

-книговезнички материјали; 

-канцелариски материјали и 

-канцелариски прибор  

кл. 32  - пиво; 

- минерална вода; 

- сода вода и други без алкохолни пијалоци; 

- пијалоци од овоштие и други овошни сокови; 

- сирупи и други препарати за производство на 

безалкохолни пијалоци  

кл. 35  Услуги за продажба на големо и мало на:  

-хартија и книги; 

-картон и производите од нив кои не се 

опфатени со другите класи; 

-услуги во врска со печатење;  

-книговезнички материјали;  

-канцелариски материјали и  

-канцелариски прибор. 

Како и  

-пиво; 

-минерална вода; 

-сода вода и други без алкохолни пијалоци; 

-пијалоци од овоштие и други овошни сокови; 

-сирупи и други препарати за производство на 

безалкохолни пијалоци  

 

(111)  19889   (151)  23/05/2013 

(210)  TM  2011/877  (220)  04/08/2011 

(181)  04/08/2021 

(450)  30/06/2013 

(732)  INTERNATIONAL FOODSTUFFS 

COMPANY 

Shanjah Industrial Area No. 1 Behind Al wahda 

street, P.O. Box 4115 Shanjah, AE 

(740)  ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ 

Ул. ‘'Илинденска’'  2/ 13, 1400, Велес 

(540)  

FILZA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  масла за јадење, масти, топен путер, 

маргарин, путер, супени продукти, млеко и 

млечни гооизводи, млека со додадени вкусови, 

милкшејкови, месо, риба, живина и дивеч, 

екстракти од месо, пастеризирани, сушени и 

зготвени овошја и зеленчуци, додатоци од сите 

видови и описи вклучувајќи и не-млечни 

додатоци, шлаг, желеа, џемови, компоти, јајца, 

храна за грицкање сс компирова или не-

компироза база, компирни грицки и компирни 

чипсови, сите типови на сушена или 

пастеризирана леќа, грав, грашок, мешунки (не 

за агрикултурна намена), печурки, 

пастеризирани кикирики  

 

(111)  19913   (151)  23/05/2013 

(210)  TM  2011/879  (220)  17/08/2011 

(181)  17/08/2021 

(450)  30/06/2013 

(732)  Друштво за технички преглед на 

моторни и приклучни возила, исправност, 

анализа и регистрација АВТОВОЗАЧ-ФЕР 

ДООЕЛ Делчево, MK 

(540)  

 

(591)  сина, плава, жолта, сива, светло сива и 

бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање, водење на работењето, 

управување со работата, канцелариско 

работење  

кл. 37  технички преглед на возила  

кл. 41  испитни центар, образовни услуги  

кл. 42  инспекција и испитување моторни возила, 

хомологација на возила  

кл. 45  одржување и поправка на возила со 

делови и прибор за возила  

 

(111)  19897   (151)  23/05/2013 
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(210)  TM  2011/880  (220)  18/08/2011 

(181)  18/08/2021 

(450)  30/06/2013 

(732)  THE GILLETTE COMPANY 

One Gillette Park, Boston, MA 02127, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје 

(540)  

ORANGE BURST 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  колонски води и тоалетни води  

 

(111)  19783   (151)  25/02/2013 

(210)  TM  2011/932  (220)  01/09/2011 

(181)  01/09/2021 

(450)  30/06/2013 

(732)  Друштво за трговија на мало и големо 

КАМ ДОО Скопје 

бул. „Србија" бр. 35, 1000 Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариска работа; 

анализа на цени, ажурирање на рекламен 

материјал, надворешен (аутсорсинг) услуги, 

бизнис информации, бизнис истражување, 

бизнис проценки, вработување персонал, 

дистрибуција на примероци, изложби 

(организирање изложби) за комерцијални и 

рекламни цели, изнајмување рекламен 

материјал, изнајмување рекламен простор, 

испитување на јавното мислење, компјутерски 

бази на податоци, компјутерско рекламирање по 

пат на интернет, комуникациски медиуми 

(презентација на стоки преку комуникациски 

медиуми) за малопродажба, консултации за 

раководење со персонал, малопродажба 

(презентација на стоки преку комуникациски 

медиуми за малопродажба), маркетинг 

истражување, надворешно рекламирање, 

нарачки за купување (административна 

обработка на нарачките за купување), односи со 

јавност, организирање трговски саеми за 

комерцијални или рекламни цели, потрошувачи 

(комерцијални информации и советување на 

потрошувачи), презентација на стоки преку 

комуникациски медиуми, за малопродажба, 

претставување на производите, промовирање на 

продажбата за трети лица, рекламен материјал, 

трговски саеми (организирање трговски саеми) 

за комерцијални или рекламни цели, уредување 

излози, услуги за набавки за трети лица, цени 

(анализа на цените), ширење на рекламни 

огласи  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани со недвижен 

имот; изнајмување канцеларии [недвижности], 

инвестиции (капитални инвестиции), кирија 

(наплаќање кирија), лизинг на недвижности, 

недвижен имот, недвижности, организирање на 

наплаќањето, посредници за недвижности, 

пренесување средства (електронско 

пренесување на  средствата), проценување, 

разменување пари, управување со недвижни 

имоти, управување со станбени згради, царина, 

чекови (верификација на чековите)  

кл. 39  транспортни улсуги; пакување и 

складирање стока; организирање патувања; 

завиткување стоки, изнајмување замрзнувачи, 

изнајмување контејнери за складирање, 

изнајмување магацини, изнајмување места за 

паркирање, испорачување пакети, испорачување 

стоки, пакување стоки, посредување за превоз, 

посредување за шпедиција, превезување, 

растоварување товар, складирање стоки, 

транспортирање, транспортирање стоки, 

шпедитерски услуги  

 

(111)  19888   (151)  23/05/2013 

(210)  TM  2011/1001  (220)  23/09/2011 

(181)  23/09/2021 

(450)  30/06/2013 

(732)  VOCAR d.o.o 

Gornji Rahic 112, 76 207 Brcko, BA 
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(740)  ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ 

Ул. ‘'Илинденска’'  2/ 13, 1400, Велес 

(540)  

 

(591)  темнорозева, црвена, бела, жолта, 

кафеава, сина, портокалова и зелена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  полнети чајни бисквити  

 

(111)  19887   (151)  23/05/2013 

(210)  TM  2011/1002  (220)  23/09/2011 

(181)  23/09/2021 

(450)  30/06/2013 

(732)  VOCAR d.o.o 

Gornji Rahic 112, 76 207 Brcko, BA 

(740)  ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ 

Ул. ‘'Илинденска’'  2/ 13, 1400, Велес 

(540)  

 

(591)  виолетова, црвена, бела, жолта, кафеава, 

сина, портокалова и зелена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  мешани чајни бисквити  

 

(111)  19915   (151)  23/05/2013 

(210)  TM  2011/1010  (220)  23/09/2011 

(181)  23/09/2021 

(450)  30/06/2013 

(732)  SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET A.S 

BUYUKDERE CD. DEREBOYU SK. ZAGRA IS 

MERKEZI C BLOK K:2, 34398 MASLAK-

ISTANBUL/ TURKEY, TR 

(740)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ 

АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје 

(540)  

COLNAR - SANOVEL 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни препарати; 

санитарни препарати за медицински цели; 

диететски супстанции што се користата во 

медицината, храна за бебиња, фластери, 

материјали за завои, материјали за пломбирање 

заби и забарски смоли, средства за 

дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

 

(111)  19919   (151)  23/05/2013 

(210)  TM  2011/1011  (220)  23/09/2011 

(181)  23/09/2021 

(450)  30/06/2013 

(732)  SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET A.S 

BUYUKDERE CD. DEREBOYU SK. ZAGRA IS 

MERKEZI C BLOK K:2, 34398 MASLAK-

ISTANBUL/ TURKEY, TR 

(740)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ 

АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје 

(540)  

KARUM - SANOVEL 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни препарати; 

санитарни препарати за медицински цели; 

диететски супстанции што се користата во 

медицината, храна за бебиња, фластери, 

материјали за завои, материјали за пломбирање 

заби и забарски смоли, средства за 
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дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

 

(111)  19918   (151)  23/05/2013 

(210)  TM  2011/1012  (220)  23/09/2011 

(181)  23/09/2021 

(450)  30/06/2013 

(732)  SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET A.S 

BUYUKDERE CD. DEREBOYU SK. ZAGRA IS 

MERKEZI C BLOK K:2, 34398 MASLAK-

ISTANBUL/ TURKEY, TR 

(740)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ 

АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје 

(540)  

INCEPTUM - SANOVEL 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни препарати; 

санитарни препарати за медицински цели; 

диететски супстанции што се користата во 

медицината, храна за бебиња, фластери, 

материјали за завои, материјали за пломбирање 

заби и забарски смоли, средства за 

дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

 

(111)  19917   (151)  23/05/2013 

(210)  TM  2011/1013  (220)  23/09/2011 

(181)  23/09/2021 

(450)  30/06/2013 

(732)  SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET A.S 

BUYUKDERE CD. DEREBOYU SK. ZAGRA IS 

MERKEZI C BLOK K:2, 34398 MASLAK-

ISTANBUL/ TURKEY, TR 

(740)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ 

АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје 

(540)  

ZENDOR - SANOVEL 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни препарати; 

санитарни препарати за медицински цели; 

диететски супстанции што се користата во 

медицината, храна за бебиња, фластери, 

материјали за завои, материјали за пломбирање 

заби и забарски смоли, средства за 

дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

 

(111)  19916   (151)  23/05/2013 

(210)  TM  2011/1014  (220)  23/09/2011 

(181)  23/09/2021 

(450)  30/06/2013 

(732)  SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET A.S 

BUYUKDERE CD. DEREBOYU SK. ZAGRA IS 

MERKEZI C BLOK K:2, 34398 MASLAK-

ISTANBUL/ TURKEY, TR 

(740)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ 

АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје 

(540)  

PITOXIL - SANOVEL 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни препарати; 

санитарни препарати за медицински цели; 

диететски супстанции што се користата во 

медицината, храна за бебиња, фластери, 

материјали за завои, материјали за пломбирање 

заби и забарски смоли, средства за 

дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

 

(111)  19914   (151)  23/05/2013 

(210)  TM  2011/1015  (220)  23/09/2011 

(181)  23/09/2021 

(450)  30/06/2013 

(732)  SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET A.S 

BUYUKDERE CD. DEREBOYU SK. ZAGRA IS 

MERKEZI C BLOK K:2, 34398 MASLAK-

ISTANBUL/ TURKEY, TR 

(740)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ 

АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје 

(540)  
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CARDOPAN -- 

SANOVEL 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни препарати; 

санитарни препарати за медицински цели; 

диететски супстанции што се користата во 

медицината, храна за бебиња, фластери, 

материјали за завои, материјали за пломбирање 

заби и забарски смоли, средства за 

дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

 

(111)  19874   (151)  23/05/2013 

(210)  TM  2011/1023  (220)  29/09/2011 

(181)  29/09/2021 

(450)  30/06/2013 

(732)  Gap (ITM) Inc 

2 Folsom Street,  San Francisco, CA 94105, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје 

(540)  

 

GAP 1969 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  облека, обувки, капи  

 

(111)  19873   (151)  23/05/2013 

(210)  TM  2011/1024  (220)  29/09/2011 

(181)  29/09/2021 

(450)  30/06/2013 

(732)  Gap (ITM) Inc 

2 Folsom Street,  San Francisco, CA 94105, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје 

(540)  

GAP 1969 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги за малопродажба: услуги за онлајн 

малопродажба; стимулативни програми за 

картички за лојалност кои ги промовираат 

малопродажните услуги поврзани со облека, 

модни додатоци и широк асортиман на општи 

стоки; рекламирање; бизнис менаџмент; бизнис 

администрација; канцелариски работи  

 

(111)  19923   (151)  23/05/2013 

(210)  TM  2011/1026  (220)  29/09/2011 

(181)  29/09/2021 

(450)  30/06/2013 

(732)  Д.У. „Авторска Агенција-МА" ДООЕЛ 

ул.„Иван Милутиновиќ" бр.23 лок.4, Скопје, 

MK 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи  

кл. 41  образовни услуги  

кл. 45  правни услуги  

 

(111)  19894   (151)  23/05/2013 

(210)  TM  2011/1032  (220)  03/10/2011 

(181)  03/10/2021 

(450)  30/06/2013 

(732)  МИ-ЦЗ ЕВРОПА ДООЕЛ Скопје 

ул.Дебарца бр.11, Скопје, MK 

(740)  ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. 

СКОПJЕ  

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

Скопје 

(540)  

 

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

(510, 511) 

кл. 9  апарати за снимање, пренос и 

репродукција на звук или слика, магнетски 

носачи на податоци, дискови за снимање, 

машини за сметање и опрема за обработка на 

податоци и компјутери  

кл. 16  хартија, картон и производите од нив кои 

не се опфатени со другите класи, печатени 

работи, материјали за обука и настава (освен 

апарати)  

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  

 

(111)  19895   (151)  23/05/2013 

(210)  TM  2011/1033  (220)  03/10/2011 

(181)  03/10/2021 

(450)  30/06/2013 

(732)  МИ-ЦЗ ЕВРОПА ДООЕЛ Скопје 

ул.Дебарца бр.11, Скопје, MK 

(740)  ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. 

СКОПJЕ  

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

Скопје 

(540)  

 

(591)  сива, бела, црвена, сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати за снимање, пренос и 

репродукција на звук или слика, магнетски 

носачи на податоци, дискови за снимање, 

машини за сметање и опрема за обработка на 

податоци и компјутери  

кл. 16  хартија, картон и производите од нив кои 

не се опфатени со другите класи, печатени 

работи, материјали за обука и настава (освен 

апарати)  

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  

 

(111)  19896   (151)  23/05/2013 

(210)  TM  2011/1035  (220)  03/10/2011 

(181)  03/10/2021 

(450)  30/06/2013 

(732)  МИ-ЦЗ ЕВРОПА ДООЕЛ Скопје 

ул.Дебарца бр.11, Скопје, MK 

(740)  ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. 

СКОПJЕ  

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

Скопје 

(540)  

 

(591)  сива, бела, црвена, сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати за снимање, пренос и 

репродукција на звук или слика, магнетски 

носачи на податоци, дискови за снимање, 

машини за сметање и опрема за обработка на 

податоци и компјутери  

кл. 16  хартија, картон и производите од нив кои 

не се опфатени со другите класи, печатени 

работи, материјали за обука и настава (освен 

апарати)  

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  

 

(111)  19875   (151)  23/05/2013 

(210)  TM  2011/1037  (220)  03/10/2011 

(181)  03/10/2021 

(450)  30/06/2013 

(732)  ИНОСПЕКТАР ДООЕЛ  

ул.Бигла бб, Велмеј, 6000 Охрид, MK 

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

(540)  

 

(591)  црна, златна 

(554)  тродимензионална 

(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  

 

(111)  19884   (151)  23/05/2013 

(210)  TM  2011/1038  (220)  03/10/2011 

(181)  03/10/2021 

(450)  30/06/2013 

(732)  Друштво за производство трговија и 

услуги РИК ЕКСПОРТ-ИМПОРТ Кире Динев 

ДОО увоз-извоз Битола 

бул.1ви Мај бр.13, Битола, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  црна, бела, светло и темно златна 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  брашно за исхрана и производи од жито, 

тестенини, тестенини за исхрана, производи од 

тесто, макарони, равиоли, тортиљи, шпагети, 

резенки од тесто, тесто од соја, тесто за колач, 

фиде (тестенини)  

 

(111)  19899   (151)  23/05/2013 

(210)  TM  2011/1040  (220)  04/10/2011 

(181)  04/10/2021 

(450)  30/06/2013 

(732)  Eli Lilly and Company 

Lilly Corporate Center, Indianapolis, Indiana, US 

(740)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ 

АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје 

(540)  

FORTEO 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати, особено за 

спречување и лекување болести на коски/скелет  

 

(111)  20070   (151)  12/06/2013 

(210)  TM  2011/1041  (220)  04/10/2011 

(181)  04/10/2021 

(450)  30/06/2013 

(732)  К.А.К. Д.О.О. 

ул.„Ѓуро Ѓаковиќ" бр.25, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  забава, спортски и културни активности  

кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалоци 

и привремено сместување  

 

(111)  20069   (151)  12/06/2013 

(210)  TM  2011/1042  (220)  04/10/2011 

(181)  04/10/2021 

(450)  30/06/2013 

(230)(300)   
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(732)  К.А.К. Д.О.О. 

ул.„Ѓуро Ѓаковиќ" бр.25, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  забава, спортски и културни активности  

кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалоци 

и привремено сместување  

 

(111)  20071   (151)  12/06/2013 

(210)  TM  2011/1043  (220)  04/10/2011 

(181)  04/10/2021 

(450)  30/06/2013 

(732)  К.А.К. Д.О.О. 

ул.„Ѓуро Ѓаковиќ" бр.25, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  забава, спортски и културни активности  

кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалоци 

и привремено сместување  

 

(111)  20074   (151)  12/06/2013 

(210)  TM  2011/1048  (220)  05/10/2011 

(181)  05/10/2021 

(450)  30/06/2013 

(732)  ДПП Диме ДОО - Скопје 

ул.Алекса Дундиќ бр.211а, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  црвена, жолта, црна и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  брашно, леб и производи од жито  

 

(111)  20068   (151)  12/06/2013 

(210)  TM  2011/1053  (220)  06/10/2011 

(181)  06/10/2021 

(450)  30/06/2013 

(732)  ДПП Диме ДОО - Скопје 

ул.Алекса Дундиќ бр.211а, Скопје, MK 

(540)  

ФУРНА ДИМЕ 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  брашно, леб и производи од жито  

 

(111)  20076   (151)  12/06/2013 

(210)  TM  2011/1063  (220)  07/10/2011 

(181)  07/10/2021 

(450)  30/06/2013 

(732)  JX Nippon Oil & Energy Corporation 

6-3 Otemachi 2-chome, Chiyodaku, Tokyo 100-

8162, JP 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје 

(540)  

 



 

Трговски Марки  89 | С т р а н а  
 

Гласник 20/3, јуни 2013, Скопје 

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

и црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  течност за пренесување  

кл. 4  моторно масло; горива; течни горива; 

индустриско масло; минерални масла и масти за 

индустриска употреба (не за гориво); не-

минерални масла и масти за индустриска 

употреба (не за гориво); масла за подмачкување; 

индустриски лубриканти  

 

(111)  20072   (151)  12/06/2013 

(210)  TM  2011/1067  (220)  10/10/2011 

(181)  10/10/2021 

(450)  30/06/2013 

(732)  Societe des Produits Nestle S.A. 

1800 Vevey, CH 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

JELLY FRUIT 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе, подготовки и пијалаци врз база на 

кафе, ајс кафе; чај, подготовки и пијалаци врз 

база на чај; ладен чај; подготовки врз база на 

слад; какао и подготовки и пијалаци врз база на 

какао; чоколадо, производи од чоколадо, 

подготовки и пијалаци врз база на чоколадо; 

шеќер; гуми за џвакање; пекарски производи, 

леб, тестенини; бисквити, торти, колачи, вафли, 

карамели; сладолед, сладолед врз база на вода, 

сладолед на стапчиња, шербети (освежителни 

пијалоци), замрзнати слатки, замрзнати торти, 

мраз /прехранбен/, замрзнати јогурти; врзивни 

средства и мешавини за правење сладолед 

и/или сладолед врз база на вода и/или сладолед 

на стапчиња и/или шербети (освежителни 

пијалоци) и/или замрзнати слатки и/ или 

замрзнати торти и/или мраз /прехранбен/ и/или 

замрзнати јргурти; житарици за појадок, мусли, 

корнфлекс, табли од житарици (cereal bars), 

житарици за јадење, подготовки од житарици; 

пици; сендвичи  

 

(111)  20073   (151)  12/06/2013 

(210)  TM  2011/1074  (220)  12/10/2011 

(181)  12/10/2021 

(450)  30/06/2013 

(732)  ПИ ''ВИТАМИНКА'' А.Д., Прилеп 

ул.''Леце Котески'' бр.23, 7500 Прилеп, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  бела, жолто зелена, виолетова, црвена, 

светло и темно кафеава, зелена, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  флипс во облик на прстени со вкус на 

павлака и кромид  

 

(111)  19882   (151)  23/05/2013 

(210)  TM  2011/1267  (220)  06/12/2011 

(181)  06/12/2021 

(450)  30/06/2013 

(732)  друштво за производство, промет и 

услуги МАКИНВЕСТ експорт-импорт ДОО 

Скопје 

ул.Благоја Стевковски бб, н. Маџари, 1000 

Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје 

(540)  
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(591)  портокалова, црвена, бела, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  конзервирано, смрзнато, сушено и варено 

овошје и зеленчук, желе, џемови, јајца, млеко и 

млечни производи  

кл. 30  брашно, производи од брашно, 

кондиторски производи  

кл. 35  рекламирање, трговија на големо и мало 

со конзервирано, смрзнато и варено овошје и 

зеленчук, желе, џемови, јајца, млеко и млечни 

производи, брашно, производи од брашно, 

кондиторски производи  

 

(111)  19881   (151)  23/05/2013 

(210)  TM  2011/1336  (220)  15/12/2011 

(181)  15/12/2021 

(450)  30/06/2013 

(732)  Друштво за производство, промет и 

услуги МАКИНВЕСТ експорт-импорт ДОО 

Скопје 

ул.Благоја Стевковски бб, н. Маџари, 1000 

Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  конзервирано, смрзнато и варено овошје 

и зеленчук, желе, џемови, јајца, млеко и млечни 

производи  

кл. 30  брашно, производи од брашно, 

кондиторски производи  

кл. 35  рекламирање, трговски дејности  

 

(111)  20059   (151)  05/06/2013 

(210)  TM  2012/558  (220)  28/05/2012 

(181)  28/05/2022 

(450)  30/06/2013 

(732)  Друштво за трговија, услуги и 

угостителство КАЛАБЕР ДООЕЛ Скопје 

ул.Никола Вапцаров бр.1, Скопје, MK 

(740)  ПЕТРО ЈОНУРА, АДВОКАТ 

ул.ОрцеНиколов 94, 1000 Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалаци, 

привремено сместување  
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ПРЕГЛЕДИ 
 

ПРЕГЛЕД НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА 
НА ТРГОВСКИ МАРКИ 

 
(510)  код по меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска) 
(111)  регистарски број 
 

(510) (111) 

1 19840 

 
20060 

 
20061 

 
20062 

 
20063 

 
20064 

 
20065 

 
20066 

 
20067 

 
20076 

2 19840 

3 19839 

 
19840 

 
19878 

 
19897 

 
19903 

 
19904 

 
19939 

 
20013 

 
20014 

4 19840 

 
20076 

5 19840 

 
19842 

 
19879 

 
19880 

 
19885 

 
19890 

 
19891 

 
19892 

 
19899 

 
19906 

 
19907 

 
19908 

 
19909 

 
19914 

 
19915 

 
19916 

 
19917 

 
19918 

 
19919 

 
19940 

 
20013 

 
20055 

6 19840 

7 19840 

8 19840 

9 19840 

 
19871 

 
19872 

 
19883 

 
19894 

 
19895 

 
19896 

 
19922 

 
19933 

 
19934 

 
19942 

 
20011 

10 19840 

 
20060 

 
20061 

 
20062 

 
20063 

 
20064 

 
20065 

 
20066 

 
20067 

11 19840 

 
19921 

12 19840 

 
19877 

13 19840 

14 19840 

 
19903 

15 19840 

16 19839 

 
19840 

 
19871 

 
19872 

 
19886 

 
19894 

 
19895 

 
19896 

 
19922 

17 19840 

18 19840 

19 19840 

20 19840 

 
19921 

21 19840 

 
19921 

22 19840 

23 19840 

24 19840 

25 19840 

 
19874 

 
19938 

 
19978 

 
20060 

 
20061 

 
20062 

 
20063 

 
20064 

 
20065 

 
20066 

 
20067 

26 19840 

27 19840 

28 19840 

29 19840 

 
19881 

 
19882 
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19889 

 
19893 

 
19903 

 
19910 

 
20008 

 
20009 

 
20057 

 
20058 

30 19840 

 
19841 

 
19844 

 
19875 

 
19881 

 
19882 

 
19884 

 
19887 

 
19888 

 
19893 

 
19898 

 
19900 

 
19903 

 
20004 

 
20068 

 
20072 

 
20073 

 
20074 

31 19840 

 
19903 

 
19910 

32 19840 

 
19876 

 
19886 

 
19893 

 
19903 

 
19935 

33 19840 

 
19845 

 
19876 

 
19903 

 
19905 

 
19937 

34 19840 

 
19876 

35 19783 

 
19840 

 
19871 

 
19872 

 
19873 

 
19881 

 
19882 

 
19886 

 
19901 

 
19903 

 
19913 

 
19922 

 
19923 

 
19935 

 
20006 

 
20012 

 
20075 

36 19783 

 
19840 

 
19871 

 
19872 

 
19903 

 
19922 

 
20001 

37 19840 

 
19857 

 
19903 

 
19913 

38 19840 

 
19857 

 
19871 

 
19872 

 
19883 

 
19922 

 
20006 

 
20011 

39 19783 

 
19840 

 
19902 

 
19903 

40 19840 

41 19840 

 
19903 

 
19913 

 
19920 

 
19923 

 
20001 

 
20069 

 
20070 

 
20071 

42 19840 

 
19883 

 
19894 

 
19895 

 
19896 

 
19903 

 
19913 

 
20006 

 
20016 

43 19840 

 
19843 

 
19902 

 
19903 

 
19936 

 
20004 

 
20012 

 
20056 

 
20059 

 
20069 

 
20070 

 
20071 

44 19840 

 
19901 

 
19941 

 
20013 

 
20075 

45 19840 

 
19903 

 
19913 

 
19920 

 
19923 
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ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ТРГОВСКИ 
МАРКИ 

 
(732) носител на правото на трговската марка 
(111) регистарски број 
(210) број на пријавата 
 

(732) (111) (210) 

„Лантел" доо експорт-импорт Скопје MK/T/ 2011/433 19857 

adidas International Marketing BV MK/T/ 2011/448 19938 

Apple Inc. MK/T/ 2011/452 19942 

AVENTISUB II INC. MK/T/ 2011/75 19842 

Brown-Forman Polska Sp. z.o.o. a Polish limited company MK/T/ 2011/735 19905 

Choice Hotels International, Inc. MK/T/ 2010/1349 19843 

Deutsche Telekom AG MK/T/ 2011/860 19883 

Diageo Brands B.V. MK/T/ 2011/461 19845 

Diversey, Inc. MK/T/ 2009/58 19939 

Diversey, Inc. MK/T/ 2009/59 19940 

Dogadan Gida Urunleri Sanayi ve Pazarlama A.S. MK/T/ 2011/857 19893 

Eli Lilly and Company MK/T/ 2011/1040 19899 

Finlandia Vodka Worldwide Ltd., a Finland corporation  MK/T/ 2011/344 19937 

Gap (ITM) Inc MK/T/ 2011/1023 19874 

Gap (ITM) Inc MK/T/ 2011/1024 19873 

GEORG GAVRILOVIC MK/T/ 2009/131 20009 

Grupo Empresarial Extrahotelero, Palmares S.A. MK/T/ 2007/1005 20056 

ICONIX EUROPE LLC, MK/T/ 2011/712 19978 

INTERNATIONAL FOODSTUFFS COMPANY MK/T/ 2011/877 19889 

ITM ENTREPRISES a French (Societe Anonyme) MK/T/ 2004/255 19840 

JX Nippon Oil & Energy Corporation MK/T/ 2011/1063 20076 

Kompas mejni turisticni servis d.d. MK/T/ 2011/782 19876 

Mars, Incorporated MK/T/ 2011/36 19841 

MEGA DISPOSABLES S.A. MK/T/ 2011/869 19904 

Pharmaceutical Works POLPHARMA SA MK/T/ 2011/870 19880 

Pharmaceutical Works POLPHARMA SA MK/T/ 2011/871 19879 

PHARMANOVA D.O.O. Drustvo za proizvodnju farmaceutskih prizvoda MK/T/ 2011/661 19890 

PHARMANOVA D.O.O. Drustvo za proizvodnju farmaceutskih prizvoda MK/T/ 2011/662 19892 

PHARMANOVA D.O.O. Drustvo za proizvodnju farmaceutskih prizvoda MK/T/ 2011/663 19891 

PHARMANOVA D.O.O. Drustvo za proizvodnju farmaceutskih prizvoda MK/T/ 2011/664 19885 

SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET A.S MK/T/ 2011/1010 19915 

SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET A.S MK/T/ 2011/1011 19919 

SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET A.S MK/T/ 2011/1012 19918 

SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET A.S MK/T/ 2011/1013 19917 

SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET A.S MK/T/ 2011/1014 19916 
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SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET A.S MK/T/ 2011/1015 19914 

Societe des Produits Nestle S.A. MK/T/ 2011/1067 20072 

TEVA Pharmaceutical Industries Ltd. MK/T/ 2011/615 20055 

THE GILLETTE COMPANY MK/T/ 2011/880 19897 

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR 
CORPORATION) 

MK/T/ 2011/868 19877 

VOCAR d.o.o MK/T/ 2011/1001 19888 

VOCAR d.o.o MK/T/ 2011/1002 19887 

Vonage Marketing LLC MK/T/ 2011/434 20011 

Wm.WRIGLEY Jr. Company MK/T/ 2009/65 19844 

Д.У. „Авторска Агенција-МА" ДООЕЛ MK/T/ 2011/1026 19923 

ДПП Диме ДОО - Скопје MK/T/ 2011/1048 20074 

ДПП Диме ДОО - Скопје MK/T/ 2011/1053 20068 

ДПТУ ГАЛЕНИУС д.о.о. MK/T/ 2004/970 19839 

ДПТУ Протегра ДОО MK/T/ 2011/431 19933 

ДПТУ Протегра ДОО MK/T/ 2011/432 19934 

Друштво за информатички технологии Опен Мајнд Солушнс ДОО MK/T/ 2011/366 20016 

Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2011/124 20006 

Друштво за производство трговија и услуги и спорт ЕУРОСТАРТ 
ДООЕЛ експорт-импорт Скопје 

MK/T/ 2010/1239 20001 

Друштво за производство трговија и услуги ЈАФФА СА-ИБ ДООЕЛ 
експорт-импорт 

MK/T/ 2008/1634 20012 

Друштво за производство трговија и услуги РИК ЕКСПОРТ-ИМПОРТ 
Кире Динев ДОО увоз-извоз Битола 

MK/T/ 2011/1038 19884 

друштво за производство, промет и услуги МАКИНВЕСТ експорт-
импорт ДОО Скопје 

MK/T/ 2011/1267 19882 

Друштво за производство, промет и услуги МАКИНВЕСТ експорт-
импорт ДОО Скопје 

MK/T/ 2011/1336 19881 

Друштво за производство, промет и услуги СЕНТИС АГ ДООЕЛ 
експорт-импорт 

MK/T/ 2011/651 20057 

Друштво за производство, промет и услуги СЕНТИС АГ ДООЕЛ 
експорт-импорт 

MK/T/ 2011/652 20058 

Друштво за производство, трговија и услуги БЕНТОН-НИ ДООЕЛ 
експорт-импорт Куманово 

MK/T/ 2011/855 19898 

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛИ КОМПАНИ 
ДООЕЛ експорт-импорт Куманово 

MK/T/ 2011/796 20004 

Друштво за технички преглед на моторни и приклучни возила, 
исправност, анализа и регистрација АВТОВОЗАЧ-ФЕР ДООЕЛ 
Делчево 

MK/T/ 2011/879 19913 

Друштво за трговија на големо и мало и услуги ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ 
експорт-импорт Скопје 

MK/T/ 2011/799 19902 

Друштво за трговија на мало и големо КАМ ДОО Скопје MK/T/ 2011/866 19900 

Друштво за трговија на мало и големо КАМ ДОО Скопје MK/T/ 2011/932 19783 

Друштво за трговија САРАНТИС - СКОПЈЕ експорт-импорт ДОО Скопје MK/T/ 2010/1359 20014 

Друштво за трговија, услуги и угостителство КАЛАБЕР ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2012/558 20059 

Здружение Центар за социјални иницијативи „Надеж" MK/T/ 2011/755 19920 
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ИНОСПЕКТАР ДООЕЛ  MK/T/ 2011/1037 19875 

ЈАФФА СА-ИБ ДООЕЛ експорт-импорт MK/T/ 2011/436 20013 

К.А.К. Д.О.О. MK/T/ 2011/1041 20070 

К.А.К. Д.О.О. MK/T/ 2011/1042 20069 

К.А.К. Д.О.О. MK/T/ 2011/1043 20071 

МИ-ЦЗ ЕВРОПА ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2011/1032 19894 

МИ-ЦЗ ЕВРОПА ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2011/1033 19895 

МИ-ЦЗ ЕВРОПА ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2011/1035 19896 

МУКАДЕЗЕ ДАУТИ MK/T/ 2011/671 20063 

МУКАДЕЗЕ ДАУТИ MK/T/ 2011/672 20062 

МУКАДЕЗЕ ДАУТИ MK/T/ 2011/673 20065 

МУКАДЕЗЕ ДАУТИ MK/T/ 2011/676 20061 

МУКАДЕЗЕ ДАУТИ MK/T/ 2011/677 20066 

МУКАДЕЗЕ ДАУТИ MK/T/ 2011/678 20067 

МУКАДЕЗЕ ДАУТИ MK/T/ 2011/679 20064 

МУКАДЕЗЕ ДАУТИ MK/T/ 2011/680 20060 

ОХИС Билјана ДООЕЛ MK/T/ 2011/605 19878 

Пелистерка АД Скопје MK/T/ 2011/236 20008 

ПИ ''ВИТАМИНКА'' А.Д., Прилеп MK/T/ 2011/1074 20073 

ПОЛАРИНО ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2011/872 19886 

Приватна здравствена установа - Ординација по општа 
стоматологија ДЕЦЕСТУДИО 

MK/T/ 2011/469 19941 

Приватна здравствена установа Аптека КОСМО ФАРМ Куманово MK/T/ 2011/800 19901 

ТД ВИЛ Алфи Би Компани ДООЕЛ MK/T/ 2011/743 19921 

ТД РУДИНЕ ММ ДОО Скопје MK/T/ 2011/861 19903 

Трговско друштво за вработување на инвалидни лица за 
производство и трговија СЛОВИН БИЛЈАНА ДООЕЛ Охрид 

MK/T/ 2007/353 19935 

Фармацевтска Хемиска Козметичка индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - 
Скопје 

MK/T/ 2011/724 19910 

Фармацевтска Хемиска Козметичка индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - 
Скопје 

MK/T/ 2011/739 19909 

Фармацевтска Хемиска Козметичка индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - 
Скопје 

MK/T/ 2011/740 19908 

Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - 
Скопје 

MK/T/ 2011/773 19906 

Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - 
Скопје 

MK/T/ 2011/774 19907 

фламинго ДООЕЛ Охрид MK/T/ 2008/937 19936 

ХАЛК БАНКА А.Д. Скопје MK/T/ 2011/768 19872 

ХАЛК БАНКА А.Д. Скопје MK/T/ 2011/769 19871 

ХАЛК БАНКА А.Д. Скопје MK/T/ 2011/770 19922 
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(111) 354 

(732) Warner Communications Inc. 

One Time Warner Center, New York, NY 10019, 

US 

 

(111) 2517 

(732) Elektra Entertainment Group Inc. 

75 Rockfeller Plaza, New York, New York, 

10019, US 

 

(111) 1444 

(732) BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d. 

Danica 5, 48000 Koprivnica, HR 

 

(111) 1446 

(732) BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d 

Danica 5, 48000 Koprivnica, HR 

 

(111) 5100 

(732) JUB-H, druzba za upravljanje in 

financiranje, d.d. 

Dol pri Ljubljani 28 1262 DOL PRI LJUBLJANI, 

SI 

 

(111) 5100 

(732) JUB-H, druzba za upravljanje in 

financiranje, d.d. 

Dol pri Ljubljani 28 1262 DOL PRI LJUBLJANI, 

SI 

 

(111) 4209 

(732) Hewlett-Packard Development Company, 

L.P. 

11445 Compaq Center Drive West, Houston, 

TX 77070, US 

 

(111) 1622 

(732) KRKA,  tovarna zdravil, d.d., Novo mesto 

Smarjeska cesta 6 SI-8501 Novo mesto, SI 

 

(111) 2121 

(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o  

Ulica grada Vukovara 49, 10000 Zagreb, HR 

 

(111) 2121 

(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o  

Ulica grada Vukovara 49, 10000 Zagreb, HR 

 

(111) 2121 

(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o  

Ulica grada Vukovara 49, 10000 Zagreb, HR 

 

(111) 2121 

(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o  

Ulica grada Vukovara 49, 10000 Zagreb, HR 

 

(111) 1861 

(732) Knauf Insulation d.d. Industrija termicnih 

izolacij 

Skofija Loka Trata 32, 4220 Skofija Loka, SI 

 

(111) 1861 

(732) Knauf Insulation d.d. Industrija termicnih 

izolacij 

Skofija Loka Trata 32, 4220 Skofija Loka, SI 

 

(111) 1380 

(732) Seco Tools AB 

SE-737 82 Fagersta, SE 

 

(111) 8346 

(732) Vans, Inc., 

6550 Katella Avenue, Cypress, California 

90630, US 

 

(111) 9373 

(732) PMPI LLC 

9711 Farrar Court, Richmond VA 23236, US 

 

(111) 9373 

(732) PMPI LLC 

9711 Farrar Court, Richmond VA 23236, US 

 

(111) 8815 

(732) PMPI LLC 

9711 Farrar Court, Richmond VA 23236, US 

 

(111) 8815 
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(732) PMPI LLC 

9711 Farrar Court, Richmond VA 23236, US 

 

(111) 10434 

(732) Друштво за преработка на кафе и 

трговија на големо и мало "РИО" ДООЕЛ 

увоз-извоз 

ул. 34 бб, населба Илинден, 1000 Скопје, MK 

 

(111) 10704 

(732) TBWA International B.V. 

Generaal Vetterstraat 82, 1059 BW 

Amsterdam, NL 

 

(111) 10324 

(732) Duni AB 

Ostra Varvsgatan 9A, SE-211 19 MALMO, SE 

 

(111) 10776 

(732) DINERS CLUB INTERNATIONAL LTD. 

2500 Lake Cook Road Riverwoods, IL 60015, 

US 

 

(111) 10428 

(732) Друштво за преработка на кафе и 

трговија на големо и мало "РИО" ДООЕЛ 

увоз-извоз 

ул. 34 бб, населба Илинден, 1000 Скопје, MK 

 

(111) 10430 

(732) Друштво за преработка на кафе и 

трговија на големо и мало „РИО" ДООЕЛ 

увоз-извоз 

ул. 34 бб, населба Илинден, 1000 Скопје, MK 

 

(111) 10431 

(732) Друштво за преработка на кафе и 

трговија на големо и мало „РИО" ДООЕЛ 

увоз-извоз 

ул. 34 бб, населба Илинден, 1000 Скопје, MK 

 

(111) 10432 

(732) Друштво за преработка на кафе и 

трговија на големо и мало „РИО" ДООЕЛ 

увоз-извоз 

ул. 34 бб, населба Илинден, 1000 Скопје, MK 

 

(111) 13088 

(732) Diners Club International Ltd. 

2500 Lake Cook Road, Riverwoods, Illinois 

60015, US 

 

(111) 10711 

(732) Друштво за електроника, дизајнирање 

и производство МИКРОСАМ ДОО увоз-

извоз Прилеп АД 

Крушевски пат бб, 7500 Прилеп, MK 

 

(111) 10954 

(732) SB Pharmco Puerto Rico Inc. 

The Prentice Hall Corporation System of 

Puerto Rico, Inc. c/o FGR Corporate Services, 

Inc. BBV Tower 254 Munoz Rivera, 8th Floor 

San Juan, Puerto Rico 00936-3507 , PR 

 

(111) 14131 

(732) Le Sportsac Nevada, Inc. a Nevada 

corporation 

9490 Gateway Drive, Suite 200, Reno, Nevada 

89521, US 

 

(111) 16276 

(732) Кошаркарски клуб ВАРДАР 

ул.Трета Македонска Бригада бр.72, 1000 

Скопје, MK 

 

(111) 17174 

(732) GlaxoSmith Kline LLC, 

Corporation Service Company, 2711 

Centerville Road, Suite 400, Wilmington, 

County of New Castle, Delaware 19808, US 

 

(111) 17340 

(732) Felix the Cat Productions, Inc. 

123 Route 23, South Hamburg, NJ 07419, US 
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ПРЕНОС 
 

(111) 5313 

(732) ConvaTec Inc. 

200 Headquarters Park Drive, Skillman, NJ 

08558, US 

 

(111) 5314 

(732) ConvaTec Inc. 

200 Headquarters Park Drive, Skillman, NJ 

08558, US 

 

(111) 5315 

(732) ConvaTec Inc. 

200 Headquarters Park Drive, Skillman, NJ 

08558, US 

 

(111) 5316 

(732) ConvaTec Inc. 

200 Headquarters Park Drive, Skillman, NJ 

08558, US 

 

(111) 5491 

(732) ConvaTec Inc. 

200 Headquarters Park Drive, Skillman, NJ 

08558, US 

 

(111) 5490 

(732) ConvaTec Inc. 

200 Headquarters Park Drive, Skillman, NJ 

08558, US 

 

(111) 9951 

(732) Actavis Group PTC enf 

Reykjavikurvegi 76-78, IS - 220 Hafnarfjordur, 

IS 

 

(111) 10041 

(732) Actavis Group PTC enf 

Reykjavikurvegi 76-78, IS - 220 Hafnarfjordur, 

IS 

 

(111) 9950 

(732) Actavis Group PTC enf 

Reykjavikurvegi 76-78, IS - 220 Hafnarfjordur, 

IS 

 

(111) 11925 

(732) STIPE IVANKOVIC-LIJAN 

Trn bb, 88220 Siroki Brijeg, BA 

 

(111) 19168 

(732) JT International S.A. 

1, Rue de la Gabelle, 1211 Geneva 26, CH 

 

 

 

СПОЈУВАЊЕ 
 

 

(111) 6835 

(732) Kraft Foods Global Brands LLC, 

Three Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, 

US 

 

(111) 2392 

(732) Kraft Foods Global Brands LLC, 

Three Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, 

US 

 

(111) 7728 

(732) Yahoo! Inc. 

701 First Avenue, Sunnyvale, CA 94089, US 

 

(111) 9019 

(732) Kraft Foods Global Brands LLC, 

Three Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, 

US 

 

(111) 9373 

(732) PMPI LLC 

9711 Farrar Court, Richmond VA 23236, US 
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(111) 8815 

(732) PMPI LLC 

9711 Farrar Court, Richmond VA 23236, US 

 

(111) 14131 

(732) Le Sportsac Nevada, Inc. a Nevada 

corporation 

9490 Gateway Drive, Suite 200, Reno, Nevada 

89521, US 

 

(111) 15407 

(732) Kraft Foods Global Brands LLC, 

Three Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, 

US 

 

 

 

 

ПРОДОЛЖУВАЊА 
        (111)        (186) 

651    23/11/2020 

3825    30/09/2021 

3382    10/09/2021 

2517    18/08/2019 

5365    24/12/2021 

1865    05/03/2021 

1444    25/07/2021 

1479    01/10/2021 

1486    20/04/2021 

1074    10/09/2021 

2616    22/12/2021 

3526    23/10/2021 

3528    05/04/2021 

3744    25/06/2021 

4904    23/01/2021 

4905    10/12/2021 

4924    30/10/2020 

4898    18/06/2021 

5021    03/12/2021 

5107    12/12/2021 

5011    15/10/2021 

5040    27/09/2021 

5173    02/12/2021 

5581    14/01/2021 

4072    23/12/2021 

4076    25/12/2019 

3431    23/12/2021 
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4143    18/05/2010 

1622    30/10/2021 

1416    01/10/2021 

3255    25/08/2021 

1342    22/01/2020 

2074    15/12/2020 

2080    10/12/2021 

2086    05/03/2021 

2100    10/12/2021 

2121    05/09/2019 

1799    25/07/2019 

3188    15/09/2022 

3201    10/09/2022 

1861    22/06/2021 

1368    10/12/2021 

3259    13/07/2020 

2213    22/06/2021 

8569    04/06/2018 

9478    04/06/2018 

8567    04/06/2018 

9313    30/12/2018 

9049    24/12/2019 

10292    28/01/2020 

9497    01/02/2020 

9597    10/02/2020 

9493    03/03/2020 

9500    03/03/2020 

9884    24/04/2020 

10011    31/05/2020 

9745    04/07/2020 

9747    04/07/2020 

9749    04/07/2020 

10162    12/10/2020 

13252    20/11/2020 

10239    27/11/2020 

10278    28/11/2020 

10279    28/11/2020 

13347    30/11/2020 

10263    14/12/2020 
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10264    14/12/2020 

10266    19/12/2020 

10268    19/12/2020 

10426    22/12/2020 

10382    09/01/2021 

10434    23/01/2021 

10313    25/01/2021 

10367    08/02/2021 

10704    08/02/2021 

13446    20/02/2021 

13447    20/02/2021 

10371    09/03/2021 

10342    15/03/2021 

12558    20/03/2021 

10347    23/03/2021 

10469    23/03/2021 

10324    28/03/2021 

10349    30/03/2021 

10375    30/03/2021 

10776    02/04/2021 

10356    02/04/2021 

10387    04/04/2021 

10421    05/04/2021 

10621    09/04/2021 

9522    10/04/2021 

10649    11/04/2021 

10650    11/04/2021 

10357    12/04/2021 

10428    18/04/2021 

10430    18/04/2021 

10431    18/04/2021 

10432    18/04/2021 

10632    19/04/2021 

10950    20/04/2021 

10665    03/05/2021 

10565    03/05/2021 

10577    04/05/2021 

10556    07/05/2021 

10557    07/05/2021 
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10549    07/05/2021 

10551    07/05/2021 

10553    07/05/2021 

10544    14/05/2021 

10488    15/05/2021 

10491    15/05/2021 

10492    15/05/2021 

10494    15/05/2021 

10495    15/05/2021 

10496    15/05/2021 

10497    15/05/2021 

10498    15/05/2021 

10499    15/05/2021 

10500    15/05/2021 

10501    15/05/2021 

10504    15/05/2021 

10506    15/05/2021 

10508    15/05/2021 

10509    24/05/2021 

10587    25/05/2021 

10588    25/05/2021 

10589    25/05/2021 

10590    25/05/2021 

10591    25/05/2021 

10592    28/05/2021 

10604    05/06/2021 

10606    05/06/2021 

10607    05/06/2021 

10611    05/06/2021 

10677    08/06/2021 

10629    11/06/2021 

10628    12/06/2021 

10663    20/06/2021 

10657    21/06/2021 

10741    04/07/2021 

10738    04/07/2021 

10717    06/07/2021 

10693    13/07/2021 

10694    13/07/2021 



 

103 | С т р а н а   Т р г о в с к и  М а р к и  
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10729    20/07/2021 

10730    20/07/2021 

10731    20/07/2021 

10811    20/07/2021 

13088    23/07/2021 

10816    23/07/2021 

10795    26/07/2021 

10758    26/07/2021 

10879    01/08/2021 

16902    06/08/2021 

10779    09/08/2021 

10783    09/08/2021 

10782    09/08/2021 

10781    09/08/2021 

10708    21/08/2021 

10763    24/08/2021 

10785    12/09/2021 

10786    12/09/2021 

10787    12/09/2021 

10855    12/09/2021 

10902    12/09/2021 

10835    18/09/2021 

10784    01/10/2021 

12169    02/10/2021 

12170    02/10/2021 

12171    02/10/2021 

10912    03/10/2021 

10913    03/10/2021 

10949    09/10/2021 

10995    10/10/2021 

11008    10/10/2011 

10703    15/10/2021 

10957    18/10/2021 

10984    19/10/2021 

10764    23/10/2021 

10757    24/10/2021 

10903    29/10/2021 

10840    30/10/2021 

11304    16/11/2021 



 

104 | С т р а н а   Т р г о в с к и  М а р к и  
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10936    20/11/2021 

10991    05/12/2021 

10944    06/12/2021 

10890    07/12/2021 

12080    07/12/2021 

10883    10/12/2021 

10887    10/12/2021 

12175    07/12/2021 

11901    17/12/2021 

11902    17/12/2021 

11188    18/12/2021 

12515    19/12/2021 

11547    19/12/2021 

10886    27/12/2021 

10895    27/12/2021 

10919    15/01/2022 

10966    30/01/2022 

10837    07/02/2022 

10838    07/02/2022 

10832    08/02/2022 

11211    15/03/2022 

11071    22/03/2022 

11080    27/03/2022 

11340    01/08/2022 

 
 

 

ПОНИШТУВАЊЕ 
(111) 18592  MK/T/ 2010/852       
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ЗАШТИТА НА 
ГЕОГРАФСКИ НАЗИВ 

СО ОЗНАКА НА 
ПОТЕКЛО 

 
 

 
 
 

 
 

Регистарски број на географскиот 
назив кој се штити со ознака на 

потекло: 
52 

Број и дата на решението: 
13-1/2-2013 ГН/2013/1 од 19/06/2013 
година 

Дата на впишување во регистар: 
19/06/2013 " ОХРИДСКИ БИСЕР" 
 

Видот на производот: бисер 

Назив на географското подрачје: 

 
градот Охрид, старото градско јадро  на 
градот Охрид кое се протега од 
Охридското езеро до Самоиловата 
тврдина. 

 
 
 


