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AP - Afrikanska regionalna organizacija za industriska     
 sopstvenost (ARIPO)

BX - Biroto na Beneluks za `igovi i modeli

EA  - Evroaziska patentna organizacija

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

EP - Evropsko patentno biro (EPO)

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

OA - Afrikanska organizacija za intelektualna      
 sopstvenost (OAPI)

WO - Svetska organizacija za intelektualna sopstvenost (WIPO)

GC - Kooperativen sovet na arapskite zemji vo Zalivot

AD - Andora
AE - Zdru`enite Arapski   

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

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

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

Republika
DZ - Al`ir
EC  - Ekvador

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Glasnik 16/4  str. 2-83 avgust 2009 Skopje

Patenti

2

PATENTI
Vo soglasnost so ~lenot 60 od Zakonot za industriskata sopstvenost (“Slu`ben vesnik na Republika 
Makedonija” br. 47/02 42/03 09/04 Dr`avniot zavod za za{tita na industriska sopstvenost gi objavuva 
podatocite od re{enieto na patent.

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

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

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

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

(11)  Registarski broj na dokumentot

(13)  Vid na dokumentot:

 A-patent A1-patent so dokaz

 A2-dopolnitelen patent

 T1-prevod na patentni barawa za priznaen evropski patent

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

(21)  Broj na prijavata    

(22)  Datum na podnesuvaweto

(23)  Data na izlo`beno ili saemsko prvenstvo

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

(45)  Data na objavuvawe

(45)   Objava na prvi~nite patentni barawa

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

(54)  Naziv na pronajdokot

(56) Citirani dokumenti

(57)  Apstrakt ili patentno barawe

(60) Podatoci za prijavata podnesena do SZP na SFRJ 

 (datum na prijavuvaweto ex- YU broj na prijavata

 godina  ex- YU  broj na patentot) 

(61)  Broj na osnovnata prijava

(62)  Broj na prvobitnata prijava

(72)  Pronajduva~ (i)

(73)  Nositel na pravoto na patentot

(74)  Zastapnik

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

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

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

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

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data
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(51) E 01B 3/22, 3/34 (11) 902812
  (13)	 А
(21)  2006/24 (22) 16/01/2006
  (45) 31/08/2009
(73)	 Фабрика	„Карпош”	А.Д.	Скопје
	 ул.Пролетерска	бр.28,	Скопје,	MK
(54) ПРЕТХОДНО	НАПРЕГНАТ	ЖЕЛЕЗНИЧКИ	ПРАГ
(57)	 Армирано-бетонски	 преднапрегнат	 праг	 	 кој	 е	

предмет	на	Барањето	1,	со	своите	карактеристики	
може	да	се	употребува	во	горниот	строј	на	нови	
железнички	 пруги	 и	 при	 ремонт	 на	 постојните	
пруги.	

	 Прагот	 се карактеризира со	 својата	 форма	
и	 димензии	 во	 вертикална	 и	 хоризонтална	
проекција	според	прилог	1	и	прилог	2.	Висината	
на	прагот	по	неговата	должина	е	променлива	и	е	
прилагодена	на	влијанијата	што	ги	прима	во	фаза	
на	преднапрегањето	и	во	фаза	на	експлоатацијата.	
Ширината	на	прагот,	крајните	делови	на	шините	,	е	
константна		заради	пренесување	на	вертикалните	
влијанија.	 Во	 средните	 делови	 ширината	 на	
прагот	е	 смалена	со	што	е	постигната	поголема	
отпорност	на	попречни	поместувања	и	обезбедена	
стабилност	на	колосекот	во	насока	на	кривините.

902812
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(51) G 01S 17/00, 5/00 (11) 902842
  (13) А
(21)  2007/330 (22) 28/08/2007
  (45) 31/08/2009
(73)	 Д-р.Стојан	Велкоски	
	 бул.	К.	Ј.	Питу		бр.	19-6/5,	1000	Скопје,	MK
(72)	 Д-р.Стојан	Велкоски	
(54) КОСМИЧКА	С-МРЕЖА
(57)	 Покрај	 двете	 познати	 мрежи,	 во	 скоро	 време	 е	

откриена	 нова	 мрежа,	 од	 страна	 на	 д-р	 Стојан	
Велкоски	 (позната	 како	 стојанова	 мрежа).	 Во	
прво	 време	 активните	 јазли	 од	 овие	 мрежи	 се	
идентификувани	 како	 мошне	 штетни	 за	 живиот	
свет,	 вклучувајќи	 го	 и	 човекот.	 За	 таа	 цел,	
анализирани	 се	 вкупно	 120	 садници,	 врз	 кои	
постоел	 активен	 с-јазол	 и	 забележано	 е	 дека	
поголем	 дел	 од	 атмосферските	 електрополнежи	

се	 празнеле	 токму	 на	 тие	 дрва,	 што	 значи	 дека	
активните	 јазли	 преку	 стеблото	 и	 коренот	 на	
дрвото	создаваат	добро	заземjување	преку	кое	се	
вршат	поголем	дел	од	атмосферските	празнења.	
Поради	 можноста	 за	 подобра	 спроводливост,	
космичката	 С-мрежа	 може	 да	 се	 искористи	 за	
канализирање,	 односно	 усмерување	и	 празнење	
или	искористување	на	атмосферските	електрични	
полиња.	По	тaa	основa	е	предвидена	конструкција	
на	 засебна	 нанотехнологија	 која	 ќе	 може	 да	 ги	
искористува	 активните	 јазли	 од	 космичката	 С-T	
мрежа	 за	 телекомуникациски	 и	 други	 процеси	
на	 земјината	 топка	 (прикажано	 на	 фигурите).		
Стојановата	космичка	мрежа	(космичка	С-мрежа)	
во	 комбинација	 со	 новите	 трансмитери,	
претставува	ново	откритие	и	техничко	решение,	кое	
овозможува	непречена,	безбедна	комуникација	со	
светот	 со	многу	помали	финансиски	 трошоци	на	
користење.

902842
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(51) А	01К	47/06, 49/00 (11) 902820
  (13) А
(21)  2007/398 (22) 22/10/2007
  (45) 31/08/2009
(30)	 П-	2007/398		22/10/2007		MK
(73)	 АСЕНОВ	Коља
	 ул.	„Иван	Козаров”		бр.16,	1000	Скопје,	MK
(54) УРЕД ЗА СОБИРАЊЕ ПЧЕЛИН ОТРОВ
(57)	 Конструктивното	техничко-технолошко	решение	на	

„Уредот	за	собирање	на	пчелин	отров”,	прикажано	

на	цртежот,	е	систем	од	елементи	чие	време	на	
експлоатација	е	повеќе	пати	подолго,	едноставен	
и	лесен	за	одржување	и	користење,	заштитен	од	
надворешни	 оштетувања,	 за	 време	 на	 работата	
не	 пречи	 на	 останатите	 пчелни	 семејства	 во	
изведувањето	на	редовните	пчеларски	прегледи,	
контроли,	обврски	и	слично.	Ниската	производна		
цена	ја	определува	пазарната	вредност	достапна	
за	секој	пчелар.

902820
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(51) C 07D 233/42,  (11) 902816
	 A	61K	31/4166,		 (13)	 А
	 31/4178,	31/5377,		 (22)	 17/12/2007
	 C	07D	403/12,	413/12	 (45)	 31/08/2009
(21)  2007/517  
(30)	 11/452,545		14/06/2006		US	and	
	 60/691,391		17/06/2005		US
(86) 16/06/2006 CA2006/000992
(87) 21/12/2006 WO 2006/133567 A1
(73) ENDORECHERCHE	INC.
	 2989	de	la	Promenade	Sainte-Foy,	Quebec	G1	W	

2J5,, CA
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘'Ленинова’'	бр.15а-13,	1000,	Скопје

(72)	 LABRIE,	Fernand;	
	 BRETON,	Rock;	
	 SINGH,	Shankar,	Mohan	and	
	 MALTAIS,	Rene
(54)	 ХЕЛИКС	12	НАСОЧЕНИ	НЕСТЕРОИДНИ	АНТИ„	

АНДРОГЕНИ
(57)	 Соединенија	кои	 ја	имаат	структурата	или	нивни	

соли	се	користат	за	третирање	или	намалување	на	
веројатноста	од	добивање	на	заболувања	зависни	
од	андроген,	како	на	пример	канцер	на	простата,	
бенигна	хиперплазија	на	простата,	полицистичен	
оваријален	 синдром,	 акни,	 хирсутизам,	 себореа,	
андрогено	 опаѓање	 на	 косата	 и	машка	 ќелавост.	
Соединенијата	 може	 да	 бидат	 формулирани	
заедно	со	фармацевтски	прифатливи	разредувачи	
или	 носачи	 или	 инаку	 направени	 во	 некаква	
фарамцевтска	 дозирна	 форма.	 Комбинации	 со	
други	 активни	 фармацевтски	 средства	 се	 исто	
така	обелоденети.

902842



Glasnik 16/4  str. 2-83 avgust 2009 Skopje 7

Patenti

pregledi

PREGLED NA objavENI PATENTI SPORED ME\UNARODNATA KLASIFIKACIJA NA PATENTITE 

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

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

Pregledi

E01B3/22 E01B3/22 902812 A
E01B3/34 E01B3/22 902812 A
G01S17/00	 G01S17/00	 902842	 A
G01S5/00	 G01S17/00	 902842	 A
À01Ê47/06 À01Ê47/06 902820 A
À01Ê49/00 À01Ê47/06 902820 A

A61K31/5377	 C07D233/42	 902816	 A
C07D233/42 C07D233/42 902816 A
A61K31/4178	 C07D233/42	 902816	 A
C07D403/12 C07D233/42 902816 A
A61K31/4166	 C07D233/42	 902816	 A
C07D413/12 C07D233/42 902816 A
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PREGLED PO NOSITELI NA objavENI PATENTI

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

Pregledi

(73) Фабрика	"Карпош"	А.Д.	Скопје 
(51)	 E	01B	3/22,	3/34																				(11,13)	 902812

 Д-р.Стојан	Велкоски	 
	 G	01S	17/00,	5/00	 	 902842

 АСЕНОВ	Коља 
	 А	01К	47/06,	49/00	 	 902820

(73) ENDORECHERCHE	INC.	
(51)	 C	07D	233/42,	
	 A	61K	31/4166,	
	 31/4178,	31/5377,	
	 C	07D	403/12,	413/12											(11,13)		 902816	А
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(51) C 07J 7/00,  (11) 902840
	 A	61K	31/56,		 (13)	 Т1
 A 61P 5/30 (45) 31/08/2009
  (22)  11/06/2007
(21) 2007/202 
(30)	 20010025061		18/10/2001		GB	and	
	 20010350121P		02/11/2001		US
(96) 18/10/2002	EP	02784184.0
(97) 13/06/2007 EP 1444247 B1
(73) NORTON	HEALTHCARE	LIMITED
	 Regent	 House	 	 5-7	 Broadhurst	 Gardens,	 Swiss	

Cottage		London	NW6	3RZ,	GB
(74)	 БИНПРО	 ДООЕЛ	 СКОПЈЕ	 ул.	 ‘’Ленинова’’	

бр.15а-13,	1000,	Скопје
(72)	 BRENNAN,	Tom	and	
	 WOOLFE,	Austin	John

(54)	 ТИБОЛОН	ФОРМУЛАЦИИ
(57)	 1.	Состав	 кој	 содржи	 тиболон	 во	 мешавина	 со	

едно	или	повеќе	средства	за	врзување,	и	средство	
за	 регулирање	 на	 pH	 кое	 е	 сол	 на	 полибазна	
киселина,	назначен со тоа што	повеќебазната	
киселина	е	лимонска,	винска,	фумарна,	малеинска	
или	ќилибарна	киселина.	

 Има	уште	16		патентни	барања.
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902839

(51) C	07K	19/00,  (11) 902839
	 C	12N	1/21,	15/62,	15/70	 (13)	 Т1
(21)  2007/501 (22) 05/12/2007
  (45) 31/08/2009
(30)	 19980105371P		23/10/1998		US	
	 and	19990428082		22/10/1999		US
(96)	 25/10/1999	EP99971003.1
(97) 12/12/2007 EP114445 4 
(73) AMGEN	INC.,
	 One	 Amgen	 Center	 Drive,	 Thousand	 Oaks,	 CA	

91320-1799,	US
(74)	 БИНПРО	 ДООЕЛ	 СКОПЈЕ	 ул.	 ‘’Ленинова’’	

бр.15а-13,	1000,	Скопје
(72)	 BOONE,	Thomas,	Charles;	
	 LIU,	Chuan-Fa;	
	 FEIGE,	Ulrich	and	
	 CHEETHAM,	Janet

(54) МОДИФИЦИРАНИ	 ПЕПТИДИ	 КАКО	 ТЕРАПЕ–
ВТСКИ	СРЕДСТВА

(57)	 1.		Состав	од	материја	со	формулата
 (X1)a-F1-(X2)b

	 и	негови	мултимери,	назначена со тоа, што:
	 F1	е	Fc	домен;
 X1	 и	 X2	 се	 секој	 независно	 одбрани	 од	 -(L1)c-P1,		

-(L1)c-P1-(L2)d-P2,-(L1)c-P1-(L2)d-P2-(L3)e-P3,и	 -(L1)c-P1-
(L2)d	-P2-(L3)e-P3-(L4)f-P4 

 P1,	P2,	P3,	и	P4	се	секој	независно	случајни	секвенци	
на	фармаколошки	активни	пептиди;

 L1,	L2,	L3,	и	L4 се	секој	независно	поврзувачи;	и	
	 a,	b,	 c,	 d,	 e,	и	 f,	 се	секој	независно	0	или	1,	 под	

услов	да	најмалку	еден	од	a	и	b	е	1,	и	каде	што	
„пептид”	се	однесува	на	молекули	2	до	49	амино	
киселини	и	каде	што	ни	X1	ни	X2	не	се	природен	
протеин.	

	 Има	уште	39	патентни	барања.
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Patenti 902819

(51) E 02D 31/00, 17/20 (11) 902819
  (13)	 Т1
(21)  2008/48 (22) 11/02/2008
  (45) 31/08/2009
(30)	 19970010323		13/08/1997		FR
(96)	 07/08/1998	EP	98402015.6
(97) 14/11/2007 EP 0897035 
(73) TENCATE	GEOSYNTHETICS	 FRANCE	 and	MDB	

Texinov	S.A.
	 9,	rue	Marcel	Paul,		95870	Bezons,	FR	and	R.N.	6,	

Saint	Didier	de	la	Tour,		38110	La	Tour	du	Pin,	FR
(74)	 ТОНИ	МЛАДЕНОВСКИ	 Ул.	 ‘’Илинденска’’	 	 2/	 13,	

1400,	Велес
(72)	 DELMAS,	Philippe,;	
	 NANCEY,	Alain,	and	
	 DUCOL,	Jean-Paul,
(54)	 ГЕОСИНТЕТИЧКО	 ЗАСИЛУВАЊЕ	 ЗА	 ПОЧВА	

СО	ВИСОК	РИЗИК	ОД	ЛИЗГАЊЕ

(57)	 1.	 Геосинтетички	 материјал	 од	 типот	 кој	 содржи	
најмалку	 еден	 слој	 од	 паралелни	 засилувачки	
нишки	 назначен со тоа што	 засилувачките	
нишки	 се	 распоредени	 во	 прва	 група	 од	
нишки,	 произведени	 влакна	 со	 висок	 модул	 на	
издржливост	 и	 кршењата	 при	 издолжување	 со	
вредност	блиска	до	5%	,	и	во	втората	група	нишки,	
произведени	од	влакна	со	модул		на	издржливост	
под	 модулот	 на	 издржливост	 	 на	 нишките	 од	
првата	 група	 и	 кршливост	 при	 елонгација	 со	
вредност	најмалку	еднаква	до	12%.	

	 Има	уште	3	патентни	барања.
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902813 

(51) A	61K	31/485, 9/70 (11) 902813
  (13) Т1
(21)  2008/50 (22) 12/02/2008
  (45) 31/08/2009
(30)	 20030490363P		25/07/2003		US
(96)	 26/07/2004	EP04779185.0
(97) 02/01/2008 EP1638492 
(73) Euro-Celtique	S.A.
	 122,	Boulevard	de	la	Petrusse,		2330	Luxembourg,	

LU
(74)	 БИНПРО	 ДООЕЛ	 СКОПЈЕ	 ул.	 ‘’Ленинова’’	

бр.15а-13,	1000,	Скопје
(72)	 SPYKER,	Daniel,	A.,	and	
	 REIDENBERG,	Bruce,	E.

(54)	 ПРЕДОПЕРАТИВЕН	 ТРЕТМАН	 НА	 ПОСТ	
ОПЕРАТИВНА	БОЛКА

(57)	 1.	 	 Употреба	 на	 бупренорфин	 за	 производство	
на	трансдермална	дозирна	форма	за	 третирање	
постоперативна	болка	кај	пациент	кој	има	потреба	
од	 таков	 третман.	 Третманот	 опфаќа	 давање	 на		
пациентот	од	наведената	трансдермална	дозирна	
форма	која	содржи	бупренорфин	пред	операција.	

	 Има	уште	11	патентни	барања.
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Patenti

(51) B	61L	1/16 (11) 902814
  (13) Т1
(21)  2008/51 (22) 12/02/2008
  (45) 31/08/2009
(30)	 2004TO00325		14/05/2004		IT
(96)	 13/05/2005	EP	05742655.3
(97) 26/12/2007 EP 1750987 
(73) Ansaldo	Segnalamento	Ferroviario	S.p.A.
	 Localita	Tito	Scalo	Zona	Industriale		85050	Tito,	IT
(74)	 БИНПРО	 ДООЕЛ	 СКОПЈЕ	 ул.	 ‘’Ленинова’’	

бр.15а-13,	1000,	Скопје
(72)	 FIZ,	Maurizio	and	
	 CUROTTO,	Mauro
(54)	 УРЕД	ЗА	СИГУРЕН	ПРЕНОС	НА	ПОДАТОЦИ	ДО	

ЖЕЛЕЗНИЧКИ	СВЕТИЛНИЦИ
(57)	 1.	 	 Уред	 (1)	 за	 сигурен	 пренос	 на	 податоци	 до	

железнички	 светилници,	назначен со тоа што 
содржи	прв	и	втор	дел	од	колото	(1а,	1б)	независно	
од	и	галвански	одделени	еден	од	друг,	и	секој	од	
нив	опфаќа:

	 -	 степен	на	одбирање	(2а,	2б)	со	микропроцесор	
(6а,	 6б)	 конфигуриран	 да	 прима	 информациони	
сигнали	 поврзани	 со	 статусот	 на	 дел	 од	
железничката	 линија,	 и	 да	 создава	 барем	 еден	
телеграм	за	пренос	до	светилник;	и

	 -	 степен	 за	 контрола	 (3а,	 3б)	 конфигуриран	 да	
ги	 спореди	 телеграмите	 создадени	 од	 првиот	 и	
вториот	дел	од	колото	(1а,	1б)	за	овозможување/
оневозможување	 пренос	 на	 податоци	 кон	
наведениот	светилник;

	 наведениот	 прв	 дел	 од	 колото	 (1а)	 исто	 така	
содржи	степен	за	овозможување	пренос	(4,	5,	17),	
конфигуриран	да	овозможи	пренос	до	наведениот	
светилник	на	телеграмот	создаден	ос	наведениот	
прв	дел	од	колото	(1а),	во	случајот	кога	споредбата	
изведена	од	наведениот	степен	за	контрола	(3а,	
3б)	е	успешна	и	телеграмите	создадени	од	првиот	
и	вториот	дел	од	колото	(1а,	1б)	си	одговараат.	

	 Има	уште	10	патентни	барања.

902814
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902817

(51) A	61F	7/00,  (11) 902817
	 A	47K	13/00	 (13) Т1
(21)  2008/53 (22) 14/02/2008
  (45) 31/08/2009
(30)	 20020290938		08/11/2002		US
(96)	 05/11/2003	EP	03811249.6
(97) 16/01/2008 EP 1565132 
(73) KCI	Licensing,	Inc.
	 P.O.Box	659508	/	San	Antonio,	TX	78265-9508,	US
(74)	 БИНПРО	 ДООЕЛ	 СКОПЈЕ	 ул.	 ‘’Ленинова’’	

бр.15а-13,	1000,	Скопје
(72)	 BEARD,	Mark;	
	 WHYTE,	David;	
	 STACY,	Peter	and	
	 COWARD,	Chris

(54)	 СИСТЕМ	ЗА	ЛАДЕЊЕ	ПАЦИЕНТИ
(57)	 1.	 	 Апарат	 за	 ладење	 пациенти	 до	 температура	

под	 нормалната	 телесна	 температура	 содржи	
воздушен	шатор	за	опколување	на	пациентот	(2)	
кој	има	влез	(4)	и	излез	(6)	поврзани	со	систем	за	
воздушно	ладење.	Системот	за	воздушно	ладење	
ре-циркулира	 воздух	 низ	 воздушниот	 шатор	 за	
да	 чува	 енергија,	 и	 барем	 еден	 отвор	 (76)	 на	
воздушниот	шатор	за	отстранливи	цевки.	Отворот	
содржи	ракав	(78)	од	флексибилен	материјал	кој	
работи	за	да	се	стегне	околу	цевка	со	вртење	на	
ракавот	така	што	истиот	да	паѓа	радијално	околу	
цевката.	

	 Има	уште	4	патентни	барања.
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Patenti 902815

(51) A	61K	38/00,	38/09,	47/48 (11) 902815
  (13) Т1
(21)  2008/55 (22) 14/02/2008
  (45) 31/08/2009
(30)	 19960762747		11/12/1996		US
(96) 11/12/1997 EP	97953188.6
(97) 14/11/2007 EP 0952843
(73) Praecis	Pharmaceuticals	Incorporated
	 830	Winter	Street	/	Waltham,	MA	02451-1420,	US
(74)	 БИНПРО	 ДООЕЛ	 СКОПЈЕ	 ул.	 ‘’Ленинова’’	

бр.15а-13,	1000,	Скопје
(72)	 GEFTER,	Malcolm,	L.;	
	 BARKER,	Nicholas;	
	 MUSSO,	Gary	and	
	 MOLINEUAX,	Christopher,	J.

(54)	 ФАРМАЦЕВТСКИ	ФОРМУЛАЦИИ	СО	ПРОДОЛ–
ЖЕНО	ОСЛОБОДУВАЊЕ	НА	ЛЕКОТ

(57)	 1.	 	 Фармацевтски	 состав	 кој	 содржи	 цврст	
комплекс	 нерастворлив	 во	 вода	 чие	 создавање	
е	 посредувано	 барем	 во	 дел	 од	 јонски	 заемни	
дејства	на	LHRH	антагонист	и	макромолекуларен	
носач,	назначен со тоа што	LHRH	антагонистот	
во	наведениот	комплекс	е	дополнително	поврзан	
со	 макромолекуларниот	 носач	 на	 тежинска	
основа.	

	 Има	уште	15	патентни	барања.
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902841

(51) G 01N 33/52,  (11) 902841
	 B	01L	3/00,		 (13)	 Т1
	 C	12Q	1/54,		 (22)	 20/02/2008
	 G	01N	33/487	 (45)	 31/08/2009
(21)  2008/57 
(30)	 04717620.1		05/03/2004		EP
(96)	 05/03/2004	EP04717620.1
(97) 06/02/2008 EP1723412 
(73) Egomedical	Swiss	AG
	 Freudenbergstrasse	24,	9242	Oberuzwil,	CH,	CH
(74)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ	 

Ул.	”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(72)	 STIENE,	Matthias
(54) СИСТЕМ	 НА	 ТЕСТИРАЊЕ	 НА	 МОСТРАТА	 ЗА	

АНАЛИЗА	ЗАРАДИ	ОДРЕДУВАЊЕ	НА	КОНЦЕН–
ТРАЦИЈАТА	 НА	 МОСТРАТА	 ЗА	 АНАЛИЗА	 ВО	
ФИЗИОЛОШКАТА	ТЕЧНОСТ

(57)	 1.	 	Тест		 	елемент		 	на		 	мострата		 	за		 	анализа			
за	 	 	 определување	 	 	 на	 концентрацијата	 на	
барем	една	мостра	за	анализа	во	физиолошката	
течност	 земена	 како	 примерок	 поставена	 со	
првата	површина	(2а)	и	втората	површина	(4а)	на	
претходно	 определено	 растојание	 свртени	 една	
кон	друга,	под	услов	да	и	двете	површини	имаат	
две	неопходно	еквивалентни			шеми			образувајќи			
области			на			висока			и			ниска	површинска	енергија	
кои	се	поставени	во	линија	да	се	поклопуваат	за	
да	создадат	пример	на	систем	на	дистрибуција	(6)	
со	најмалку	две	области	на	детектирање	(6а),	каде	
применетата	 физиолошка	 течност	 е	 ограничена	
на	областите	со	висока	површинска	енергија.	

	 Има	уште	34	патентни	барања.

СЛИКА	1
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Patenti 902825

(51) C 07D 213/74,  (11) 902825
	 A	61K	31/496,	31/4965,		 (13)	 Т1
	 31/501,	31/506,		 (22)	 17/03/2008
	 A	61P	29/00,		 (45)	 31/08/2009
	 C	07D	213/85,	
	 237/20,	239/42,	
	 241/20,	285/06	
(21)  2008/80 
(30)	 20020391962P		28/06/2002		US;	
	 20020411030P		17/09/2002		US;	
	 20020413148P		25/09/2002		US	and	
	 20020416582P		08/10/2002		US
(96)	 27/06/2003	EP	03762220.6
(97) 23/01/2008 EP 1556354
(73)	 EURO-CELTIQUE		S.A.
	 2,	 avenue	Charles	de	Gaulle	 1653	Luxembourg,	

LU
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘'Ленинова’'	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(72)	 SUN,	Qun;	
	 ZHOU,	Xiaoming;	
	 Kyle,	Donald	J.;	
	 Tafesse,	Laykea	and	
	 ZHANG,	Chongwu
(54)	 ТЕРАПЕВТСКИ	 ДЕРИВАТИ	 НА	 ПИПЕРАЗИН	

КОРИСНИ	ЗА	ТРЕТИРАЊЕ	БОЛКА
(57)	 1.		Соединение	со	формулата	:
 
 

 

	 или	 негова	 фармацевтски	 прифатлива	 сол,	
назначено со тоа што:

	 Ar	е	-NR4-,	-O-,	или	-S-;
 R1 е	хало,	-CH3-,	-NO2-,	-CN-,	-OH-,	-OCH3-,		-NH2,	

-C(хало)3-,	-CH(хало)2-,	или	-CH2(хало)-;
	 секое	R2	е	независно:
	 (a)		-	хало,	-CN,	-OH,	-NO2,	или	NH2;
	 (б)	 -(C1-C10)алкил,	 -(C2-C10)алкенил,	 -(C2-

C10)алкинил,	 -(C3-C10)циклоалкил,	 -(C8-C14)
бициклоалкил,	 -(C8-C14)трициклоалкил,	 -(C5-C10)
циклоалкенил,	 -(C8-C14)бициклоалкенил,	 -(C8-

C14)трициклоалкенил,	 -(C3-C7)хетероцикл,	 или	
-(C7-C10)бициклохетероцикл,	 секое	 од	 нив	 е	
несупституирано	или	супституирано	со	една	или	
повеќе	R5	групи;	или

	 (ц)	 -фенил,	 -нафтил,	 -(C14)арил,	 или	 -(C5-C10)
хетероарил,	 секој	 од	 нив	 е	 несупституиран	 или	
супституиран	со	една	или	повеќе	R7	групи;

	 секое	R3	е	независно
	 (а)	-хало,	-CN,	-OH,	-NO2,	или	-NH2;	или
	 (б)	 -(C1-C10)алкил,	 -(C2-C10)алкенил,	 -(C2-

C10)алкинил,	 -(C3-C10)циклоалкил,	 -(C8-C14)
бициклоалкил,		 -(C8-C14)трициклоалкил,	 -(C5-
C10)циклоалкенил,	 -(C8-C14)бициклоалкенил,	
-(C8-C14)трициклоалкенил,	 -(C3-C7)хетероцикл,	
или	 -(C7-C10)бициклохетероцикл,	 секое	 од	 нив	 е	
несупституирано	или	супституирано	со	една	или	
повеќе	R5	групи;	или

	 (в)	 -фенил,	 -нафтил,	 -(C14)арил,	 или	 -(C5-C10)
хетероарил,	 секој	 од	 нив	 е	 несупституиран	 или	
супституиран	со	една	или	повеќе	R7	групи;

 R4	е	-(C1-C6)алкил,	или		 -О-(C1-C6)алкил;
	 секое	R5	е	независно	-CN,	-OH,	-(C1-C6)алкил,	-(C2-

C6)алкенил,	 -хало,	 -N3,	 -NO2,	 -N(R8)2,	 -CH=NR8,	 -	
NR8OH,	-OR8,	-COR8,	-C(O)OR8,	-OC(O)R8,	-OC(O)
OR8,	-SR8,	-S(O)R8,	или	-S(О)2R8;

 R6	 е	 -фенил,	 -нафтил,	 -(C3-C8)циклоалкил,	
-(C14)арил,	 или	 -(C5-C10)хетеро-арил,	 секое	 од	
наведените	е	несупституирано	или	супституирано	
со	една	или	повеќе	R7	групи;

	 секое	 R7	 е	 независно	 -(C1-C6)алкил,	 -(C2-C6)
алкенил,	 -(C2-C6)алкинил,	 -(C3-C8)циклоалкил,	
-(C5-C8)циклоалкенил,	-фенил,	-(C3-C5)хетероцикл,	
-C(хало)3,	-CH(хало)2,	-CH2(хало),	-CN,	-OH,	-хало,	
-N3,	-NO2,	-N(R8)2,	-CH=NR8,	-NR8OH,	-OR8,	-COR8,	
-C(O)OR8,	 -OC(O)R8,	 -OC(O)OR8,	 -SR8,	 -S(O)R8,	
или	-S(О)2R8;

	 секое	 R8	 е	 независно	 -H,	 -(C1-C6)алкил,	 -(C2-C6)
алкенил,	 -(C2-C6)алкинил,	 -(C3-C8)циклоалкил,	
-(C5-C8)циклоалкенил,	-фенил,	-(C3-C5)хетероцикл,	
-C(хало)3,	-CH2(хало),	или	-CH(хало)2;

	 секое	хало	е	независно	-F,	-Cl,	-Br	или	-I;
	 n	е	цел	број	во	опсег	од	0	до	3;	и
	 m	е	цел	број	во	опсег	од	0	до	2.	
	 Има	уште	98	патентни	барања.
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902833

(51) C 07D 401/12,  (11) 902833
	 A	61K	31/445,		 (13)	 Т1
	 A	61P	25/28,		 (22)	 17/03/2008
	 C	07D	413/12,	417/12	 (45)	 31/08/2009
(21)  2008/81  
(30)	 0401522		29/07/2004		HU
(96)	 21/07/2005	EP	05763197.0
(97) 27/02/2008 EP 1773810 
(73) RICHTER	GEDEON	VEGYESZETI	GYAR	RT
	 Gyomroi	ut	19-21,		1103	Budapest	X,	HU
(74) БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(72)	 BORZA,	Istvan,;	
	 FARKAS,	Sandor;	
	 HORVATH,	Csilla;	
	 GYERTYAN,	Istvan;	
	 NAGY,	Jozsef;	
	 KOLOK,	Sandor;	
	 GALGOCZY,	Kornel	and	
	 SAGHY,	Katalin
(54)	 НОВИ	 ДЕРИВАТИ	 НА	 4-БЕЗИЛИДЕН-

ПИПЕРИДИН
(57)	 1.	 Нови	 деривати	 на	 4-бензилиден-пиперидин	 со	

формулата	(I):

 
	 -	каде	што	значењата	се	следни:
	 X	и	Y	се,	независно	еден	од	друг,	атом	на	водород	

или	халоген,	хидрокси,		цијано,		нитро,	амино,	C1-
C4 алкиламино	кој	може	да	биде	супституиран	со	
атом(и)	на	халоген,	ариламино	кој	може	да	биде	
супституиран	со	атом(и)	на	халоген,	аралкиламино	
кој	 може	 да	 биде	 супституиран	 со	 атом(и)	 на	
халоген,	 C1-C4	 алкилсулфонамидо	 кој	 може	 да	
биде	 супституиран	 со	 атом(и)	 на	 халоген,	 C1-C4 
алканоиламидо	 кој	 може	 да	 биде	 супституиран	
со	 атом(и)	 на	 халоген,	 арилсулфонамидо,	 C1-C4 
алкилсулфонилокси,	карбоксил,	трифлуорометил,	
трифлуорометокси,	 C1-C4	 алкил-SO2-NH-CH2-,	
NH2-(CH2)1-4-SO2-NH-,	 NH2-(CH2)1-4-(CO)-NH-,	
сулфамоил	 [NH2-SO2-],	 формил	 [-CHO],	 амино-
метил	 [-CH2-NH2],	 хидроксиметил,	 C1-C4 алкил,	
C1-C4 алкоксиметил,	халогенметил,	тетразолилна	
група,	или	C1-C4	алкокси,	C1-C4 алкоксикарбонил,	
C1-C6	 алканоилокси,	 фенилна	 или	 C1-C4 алкокси	
групи,	 кои	 може	 да	 бидат	 супституирани	 со	
амино	 група;	 или	 соседните	 X	 и	 Y	 групи	 во	
дадениот	 случај	 заедно	 со	 еден	 или	 повеќе	
идентични	 или	 различни	 додатни	 хетероатоми	
и	 -CH=	 и/или	 -CH2-	 групи	 може	 да	 формираат	
евентуално	супституиран	4-	до	7-член	хомо-	или	
хетероцикличен	 прстен,	 првенствено	 прстен	 на	

морфолин,	 пирол,	 пиролидин,	 оксо-	 или	 тиоксо-
пиролидин,	 пиразол,	 пиразолидин,	 имидазол,	
имидазолидин,	 оксо-	 или	 тиоксо-имидазол	 или	
имидазолидин,	1,4-оксазин,	оксазол,	оксазолидин,	
оксо-	 или	 тиоксо-оксазолидин,	 оксо-	 или	 тиоксо-
тиазолидин	или	3-оксо-1,4-оксазин;

	 Z	 е	 атом	 на	 водород	 или	 халоген,	 	 	 нитро,			
амино,	 	 C1-C4 алкил,	 C1-C4	 алкокси,	 цијано,	
трифлуорометил,	трифлуорометокси	група	-

	 и	нивни	оптички	антиподи,	рацемати	и	соли.	
	 Има	уште	7	патентни	барања.
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(51) C 07C 235/34,  (11) 902827
	 A	61K	31/19,		 (13)	 Т1
	 A	61P	3/06,	3/10,		 (22)	 18/03/2008
 C 07C 323/62 (45) 31/08/2009
(21)  2008/84  
(30)	 20020001935		20/06/2002		SE	and	
	 20020003826		20/12/2002		SE
(96)	 17/06/2003	EP	03732713.7
(97) 13/02/2008 EP 1517883 
(73) AstraZeneca	AB
	 151	85	Sodertalje	,	SE
(74)	 БИНПРО	 ДООЕЛ	 СКОПЈЕ	 ул.	 ‘’Ленинова’’	

бр.15а-13,	1000,	Скопје
(72)	 LI,	Lanna
(54)	 ДЕРИВАТИ	 НА	 ОРТО-СУПСТИТУИРАНА	 БЕ–

НЗОЕВА	 КИСЕЛИНА	 ЗА	 ТРЕТИРАЊЕ	 НА	
ОТПОРНОСТА	НА	ИНСУЛИНОТ

(57)	 1.		Соединение	со	формулата	I

 
 

 

 назначено со тоа што: 
	 n	 е	 0,	 1	 или	 2	 и	 R1	 претставува	 хало,	 C1-4алкил	

група	 која	 евентуално	 е	 супституирана	 од	 еден	
или	 повеќе	 флуоро,	 C1-4алкокси	 група	 која	
евентуално	е	супституирана	од	еден	или	повеќе	
флуоро	и	каде	што	кога	n	е	2,	супституентите	R1 

може	да	се	исти	или	различни;
 R2	претставува	C2-8алкил	група	која	евентуално	е	

прекината	од	кислород;
	 Y	е	отсутно	или	претставува	метилен;	и
	 X	e	О	или	S;
	 и	негови	фармацевтски	прифатливи	соли.	
	 Има	уште	17	патентни	барања.
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902831

(51) А	61К	31/47,	 (11) 902831
	 A	61P	29/00,		 (13)	 Т1
 C 07D 215/26 (22) 18/03/2008
(21)  2008/85 (45) 31/08/2009
(30)	 2004MI01963		15/10/2004		IT
(96)	 27/09/2005	EP	05789989.0
(97) 26/12/2007 EP 1799214 
(73)	 Istituto	Luso	Farmaco	d’Italia	S.p.A.
	 Via	Walter	Tobagi,	8	/	20068	Peschiera	Borromeo,	IT
(74)	 БИНПРО	 ДООЕЛ	 СКОПЈЕ	 	 ул.	 ‘’Ленинова’’	

бр.15а-13,	1000,	Скопје
(72)	 QUARTARA,	Laura;	
	 ROSSI,	Cristina;	
	 GIOLITTI,	Alessandro;	
	 FINCHAM,	Christopher,	Ingo;	
	 FELICETTI,	Patrizia	and	
	 MAGGI,	Carlo	Alberto
(54)	 НЕПЕПТИДНИ	 АНТАГОНИСТИ	 НА	 БРАДИ–

КИНИН	 И	 ФАРМАЦЕВТСКИ	 СОСТАВИ	 ОД	
ИСТИТЕ

(57)	 1.	Соединенија	со	општата	формула	(I)

 

	 во	кои
	 -	 R	е	водород	или	метил;
	 -	 W	е	единечна	врска	или	кислороден	атом;
	 -	 n	=	3;
	 -	 X	 е	 водород	 или	 -NR1R2	 амино	 група	 во	 која	

R1	 и	R2	 може	независно	едно	 од	друго	да	 бидат	
водород	 или	 група	 одбрана	 од	 метил,	 етил,	
n-пропил,	изопропил;

	 -	 Y	 е	 -NR3R4R5	 кватернарна	 амониумова	 група	
во	која	R3,	R4	и	R5	може	независно	едно	од	друго	
да	бидат	група	одбрана	од	метил,	етил,	n-пропил,	
изопропил,	n-бутил,	изобутил,	n-пентил;	и

	 нивните	 фармацевтски	 прифатливи	 соли,	
енантиомери	и	енантиомерски	мешавини.	

	 Има	уште	9	патентни	барања.
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(51) A 47J 31/40 (11) 902826
  (13)	 Т1
(21)  2008/87 (22) 21/03/2008
  (45) 31/08/2009
(30)	 04791875.0		01/10/2004		IT
(96)	 01/10/2004	EP	04791875.0
(97) 16/01/2008 EP 1796517 
(73) Hausbrandt	Trieste	1892	SPA
	 Via	 Foscarini	 52,	 31040	 Nervesa	 della	 Battaglia	

(treviso),	IT
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(72)	 ZANETTI,	Martino
(54)	 АПАРАТ	 И	 ПОСТАПКА	 ЗА	 ПОДГОТВУВАЊЕ	

И	 ИСПОРАЧУВАЊЕ	 ПИЈАЛАК	 СО	 УПОТРЕБА	
НА	СУРОВА	МАТЕРИЈА	КОЈА	СЕ	СОДРЖИ	ВО	
КАСЕТА

(57)	 1.	Машина	за	подготвување	и	издавање	пијалаци	
со	употреба	на	најмалку	една	капсула	(200)	која	
содржи	 прехранбена	 сурова	 материја,	 каде	што	
наведената	 капсула	 содржи	 дел	 кој	 претставува	
суштински	цилиндрично	тела	(206)	кое	има	горен	
ивица	(209)	и	долен	раб	(204),	врз	кои	се	поставени	
посебни	заптнувачки	мембрани	(208,	210),	како	и	
долен	 ѕид	 (202)	 кој	 има	 бленди	 за	филтрирање	
(203)	и	кои	се	вдлабнати	во	однос	на	наведената	
долна	ивица	(204),	така	што	помеѓу	соодветната	
заптнувачка	мембрана	(210)	и	долната	површина	
на	 долниот	 ѕид	 (202),	 се	 формира	 комора	 која	
се	 полни	 со	 пијалакот	 којшто	 процедува	 низ	
наведените	 бленди	 (203)	 пред	 издавањето,	 при	
што	 наведената	 машина	 содржи	 функционална	
единица	 (10)	 која	 има	 таканаречен	 активен	 дел	
(100)	 којшто	 се	 држи	 на	 носечка	 конструкција	
на	 машината	 и	 таканаречен	 пасивен	 дел	 (150)	
којшто	 е	 прилагоден	 да	 се	 спои	 со	 наведениот	

активен	 дел	 (100)	 и	 содржи	 контејнер	 (151)	 со	
отворено	 дно	 (156)	 за	 чување	 и	 задржување	 на	
капсулата	(200),	при	што	наведениот	активен	дел	
(100)	содржи:

	 а)	елемент	кој	служи	како	подножје	(110),
	 б)	уред	 за	 варење	 којшто	 е	 поставен	 така	 што	

да	 се	 поврзе	 со	 капсулата	 (200)	 во	 правец	 на	
заедничката	 вертикална	оска	 со	отвореното	дно	
(156)	кое	 ја	задржува	капсулата	кога	наведениот	
контејнер	 (151)	 ќе	 биде	 фиксно	 примен	 во	
наведениот	 елемент	 кој	 служи	 како	 подножје	
(110),

	 в)	средства	 за	 продупчување	 (173)	 кои	 се	
поврзани	со	наведениот	уред	за	варење,	заради	
продупчување	 на	 наведената	 горна	 мембрана	
(208)	на	капсулата	(200),

	 г)	 средство	 (175)	 за	 пуштање	 топла	 вода	
или	 пареа	 под	 притисок	 во	 капсулата	 (200);	 и	
назначена со тоа што	содржи:

	 д)	средство	за	продупчување	на	долната	мембрана	
(210),	кое	се	состои	од	средства	за	удирање	(119)	
кои	 се	 прилагодени	 да	 се	 придвижат,	 или	 пред	
пијалакот	 да	 биде	 сварен	 или	 на	 почетокот	 на	
процесот	 на	 варење,	 од	 состојба	 на	 мирување	
на	 наведената	 функционална	 единица	 (10)	 во	
работна	 состојба,	 со	 што	 пијалокот	 се	 издава	
директно	 во	 садот	 за	 пиење	 којшто	 е	 поставен	
од	под	нив,	при	што	пијалокот	слободно	паѓа	во	
садот	 за	 пиење	 од	 капсулата	 (200),	 при	 што	 во	
наведената	состојба	на	мирување	средствата	за	
удирање	(119)	е	нагибна	во	однос	на	заедничката	
вертикална	 оска	 на	 уредот	 за	 варење	 и	 на	
капсулата	(200)	и	се	прилагодени	да	дадат	форма,	
во	 најмала	мерка,	 на	 отвор	 за	 испуштање	 (220)	
во	 капсулата,	 преку	раскинување	на	наведената	
долна	 мембрана	 (210)	 во	 наведената	 работна	
состојба.	

	 Има	уште	6	патентни	барања.
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(51) A	61K	39/04,	31/445,		 (11)	 902868
	 31/498,	31/7048	 (13)	 Т1
(21)  2008/88 (22) 24/03/2008
  (45) 31/08/2009
(30)	 1997PO05940		01/04/1997		AU	and	
	 1997PO09785		14/10/1997		AU
(96) 01/04/1998	EP	98912149.6
(97) 19/03/2008 EP0971735 
(73) Borody,	Thomas	Julius
	 Five	Dock	NSW	2046,	AU
(74)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(72)	 Borody,	Thomas	Julius

(54) МЕТОДА	 И	 КОМПОЗИЦИИ	 ЗА	 ТРЕТМАН	 НА	
ИНФЛАМАТОРНИ	СТОМАЧНИ	ЗАБОЛУВАЊА

(57)	 	 1.	 Употреба	 на	 состав	 кој	 вклучува	 три	 или	
повеќе	 анти-атипични	 микробактериски	 агенти	
за	 производство	 на	 лек	 за	 третирање	 или	
профилакса	 на	 воспаление	 на	 цревата,	 при	што	
споменатиот	 состав	 ги	 вклучува	 антиатипичните	
микробактериски	 агенси	 рифабутин,	
класритромицин	и	клофазимин.	

	 Има	уште	7	патентни	барања.

902863
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(51) C 07D 401/12,  (11) 902834
 A	61K	31/44,		 (13)	 Т1
 A 61P 1/04 (22) 24/03/2008
(21)  2008/89 (45) 31/08/2009
(30) 17150999	P		17/06/1999		JP
(96)	 15/06/2000	EP	00937235.0
(97) 02/04/2008 EP 1129088 
(73) Takeda	Pharmaceutical	Company	Limited
	 1-1,	Doshomachi	4-chome,		Chuo-ku,		Osaka	,	JP
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(72)	 AOKI,	Isao;	
	 FUJISHIMA,	Akira	and	
	 KAMIYAMA,	Keiji

(54) КРИСТАЛНА	 ФОРМА	 НА	 (R)-2[[[3-МЕТИЛ-4-
(2,2,2-ТРИФЛУОРОЕТОКСИ)-2-ПИРИДИНИЛ]
МЕТИЛ]СУЛФИНИЛ]-1Н-БЕНЗИМИДАЗОЛ

(57)	 1.	 Кристал	 на	 (R)-2-[[[3-метил-4-(2,2,2-трифлуо–
роетокси)-2-пиридинил]метил]сулфинил]-1H-
бензимидазол	или	негова	сол.	

	 Има	уште	5	патентни	барања.

902834
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(51) B	65F	3/04,		 (11) 902860
 F	16P	3/14	 (13)	 Т1
(21)  2008/91 (22) 25/03/2008
  (45) 31/08/2009
(30) 200410036363  22/07/2004  DE
(96)	 16/06/2005	EP	05012975.8
(97) 26/03/2008 EP 1619143 
(73) Zoller-Kipper	GmbH
	 Hans-Zoller-Strasse	50-68	/	55130	Mainz,	DE
(74)	 БИНПРО	 ДООЕЛ	 СКОПЈЕ	 ул.	 ‘’Ленинова’’	

бр.15а-13,	1000,	Скопје
(72)	 Driesbach,	Christian
(54)	 МЕТОДА	 И	 УРЕД	 ЗА	 ОСИГУРУВАЊЕ	 НА	

РАБОТНИОТ	ОПСЕГ	НА	УРЕД	ЗА	ПРАЗНЕЊЕ

(57)	 1.	 Уред	 за	 осигурување	 на	 работниот	 опсег	 на	
уреди	за	празнење	(10)	за	празнење	на	контејнери	
за	отпад	(8)	во	контејнер	за	собирање	(2),	пред	се	
за	 празнење	 уреди	 со	 странично	 распоредени	
бариери,	 каде	 што	 уредот	 за	 празнење	 (10)	
опфаќа	 вагон	 за	 подигање	 (11)	 за	 примање	
на	 контејнер	 за	 отпад	 (8),	 назначен со тоа 
што	 бариерен	 механизам	 (30),	 кој	 може	 да	 се	
поместува	 од	 положба	 на	 одмор	 во	 положба	 на	
осигурување	 и	 обратно,	 е	 распореден	 помеѓу	
контејнерот	за	собирање	(2)	и	вагонот	за	подигање	
(11),	 кој	 механизам	 продолжува	 во	 положбата	
на	осигурување	под	вагонот	 за	подигање	 (11)	 во	
опсегот	 на	 движење	 (S)	 на	 вагонот	 за	 подигање	
(11).	

	 Има	уште	22	патентни	барања.

902860
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(51) E	04B	2/86 (11) 902870
  (13) Т1
(21)  2008/95 (22) 28/03/2008
  (45) 31/08/2009
(30)	 18752003		03/11/2003		CH
(96)	 26/11/2003	EP	03775636.8
(97) 09/01/2008 EP 1644592 B1
(73) POLYFINANCE	COFFOR	HOLDING	S.A.
	 Rue	Faucigny	5		1700	Fribourg,	CH
(74)	 ТОНИ	МЛАДЕНОВСКИ	 Ул.	 ‘’Илинденска’’	 	 2/	 13,	

1400,	Велес
(72)	 MESSIQUA,	Pierre	and	
	 MESSIQUA,	Regis
(54)	 КАЛАП	ЗА	БЕТОНИРАЊЕ	НА	ВИСОКООТПОРЕН	

БЕТОНСКИ	ЅИД

(57)	 1.	 	 Неповратен	 или	 интегриран	 калап	 за	
бетонирање	 на	 бетонски	 ѕидови	 кој	 содржи	 два	
паралелни	ѕидови	од	калапот	(1,	1’)	поставени	еден	
спроти	друг	со	оформени	прачки	кои	формираат	
вертикални	 затегнувачи	 (2,	 2’)	 и	 се	 поврзани	 со	
најмалку	еден	уред	за	прешленесто	врзување	кој	
дозволува	 создавање	 на	 ѕидовите	 (1,	 1’)	 кои	 би	
се	задржувале	на	растојание	со	дефинирање	на	
простор	во	кој	би	се	сместил	филтер	како	што	е	
бетонот,	или	да	се	свитка	за	чување	и	транспорт,	
назначен со тоа што	 уредот	 за	 врзување	
вклучува	 праволиниска	 хоризонтална	 прва	
прачка	 (3)	 паралелна	 со	 првиот	 ѕид	 од	 калапот	
за	бетонирање	(1)	и	поминува	низ	затегнувачите	
(2)	 од	 првиот	 ѕид	 (1),	 втора	 праволиниска	
хоризонтална	 прачка	 (3’)	 паралелна	 со	 вториот	
ѕид	 од	 калапот	 за	 бетонирање	 (1’)	 и	 поминува	
низ	 прачките	 (2’)	 од	 вториот	 ѕид	 (1’),	 втората	
прачка	 (3’)	 е	 сместена	 наспроти	 првата	 прачка	
(3),	 и	 поголем	 број	 од	 прачки	 за	 поврзување	 (4)	
кои	ги	поврзуваат	вертикално	двете	хоризонтални	
прачки	 (3,	 3’),	 прачките	 за	 поврзување	 (4)	 се	
прешленасто	 врзани	 околу	 хоризонталните	
прачки	

	 Има	уште	14	патентни	барања.
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(51) A	61K	31/435,  (11)	 902836
 A 61P 25/04 (13) Т1
(21)  2008/96 (22) 28/03/2008
  (45) 31/08/2009
(30)	 200001154		31/07/2000		DK
(96)	 31/07/2001	EP	01960190.5
(97) 12/03/2008 EP 1307194 B1
(73) Nycomed	Danmark	ApS
	 Langebjerg	1	/	4000	Roskilde,	DK
(74)	 БИНПРО	 ДООЕЛ	 СКОПЈЕ	 ул.	 ‘’Ленинова’’	

бр.15а-13,	1000,	Скопје
(72)	 GRARUP,	Jesper	and	
	 NIELSEN,	Hanne,	Wulff

(54)	 СОСТАВ	 ОД	 ФЕНТАНИЛ	 ЗА	 НАЗАЛНА	
АПЛИКАЦИЈА

(57)	 1.	 	 Назален	 спреј	 за	 испорака	 на	фармацевтски	
состав	кој	содржи	раствор	од	сол	на	фентанил	во	
погоден	растворувач	кој	содржи	95-100%	вода	во	
концентрационен	 опсег	 еднаков	 на	 0.5-20	 mg/ml	
фентанил.	

	 Има	уште	20	патентни	барања.
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(51) H 01R 29/00 (11) 902838
  (13) Т1
(21)  2008/98 (22) 01/04/2008
  (45) 31/08/2009
(30) DEA 10029649  15/06/2000  DE
(96)	 30/05/2001	EP	01957810.3
(97) 13/02/2008 EP 1290762 B1
(73) ADC	GMBH,
	 Beeskowdamm	3-11,	14167	Berlin,,	DE
(74)	 БИНПРО	 ДООЕЛ	 СКОПЈЕ	 ул.	 ‘’Ленинова’’	

бр.15а-13,	1000,	Скопје
(72)	 BUSSE,	Ralf,	Dieter;	
	 STARK,	Joachim	and	
	 KLEIN,	Harald
(54) ДИСТРИБУЦИСКИ	 МОДУЛ	 ЗА	 УПОТРЕБА	 ВО	

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ	 И	 ТЕХНОЛОГИЈА	 НА	
СИСТЕМОТ	СО	ПОДАТОЦИ

(57)	 1.	 	 Дистрибуциски	 модул	 за	 поврзување	 за	
телекомуникации	 и	 технологија	 на	 системи	 со	
податоци,	кој	содржи	куќиште	во	кое	се	сместени	
однадвор	 достапни	 влезни	 и	 излезни	 контакти	
за	 поврзување	 на	 кабли	 или	 жици,	 каде	 што	
куќиштето	 (3)	 е	 дизајнирано	 со	 вдлабнатина	 во	
која	се	наредени	функционални	елементи	помеѓу	
влезните	 и	 излезните	 контакти	 (4,	 5),	 каде	 што	
функционални	 елементи	 се	 наредени	 на	 барем	
една	 печатена	 плоча	 (6),	 која	 е	 подржана	 во	
куќиштето	(3),	и	која	опфаќа	изолирани	контакти,	
секој	 од	 изолираните	 контакти	 е	 формиран	 со	
контакт	 (9)	 во	 форма	 на	 виљушка,	 преку	 кој	
електрично	 поврзување	 со	 израмнета	 струја	
може	 да	 се	 произведе	 до	 електрични	 контактни	
површини	 кои	 се	наредени	на	печатената	плоча	
(6).	

	 Има	уште	16	патентни	барања.

902838
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(51) C	07F	9/09,		 (11) 902837
 A	61K	31/437,		 (13)	 Т1
	 A	61P	31/18,		 (22)	 02/04/2008
 C 07D 471/04 (45) 31/08/2009
(21)  2008/100 
(30)	 USP	553320		15/03/2004		US	and	
	 USP	635231		10/12/2004		US
(96) 03/03/2005 EP	05724510.2
(97) 23/01/2008 EP 1725569 B1
(73) Bristol-Myers	Squibb	Company
	 Route	206	and	Province	Line	Road	P.O.Box	4000		

Princeton,	NJ	08543-4000,	US
(74)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(72)	 UEDA,	Yasutsugu;	
	 CONNOLLY,	Timothy,P.;	
	 KADOW,	John,	F.;	
	 MEANWELL,	Nicholas,	A.;	
	 WANG,	Tao;	
	 CHEN,	Chung-Pin,	H.;	
	 YEUNG,	Kap-Sun;	
	 ZHANG,	Zhongxing;	
	 LEAHY,	David	Kenneth;	
	 PACK,	Shawn,	K.;	
	 SOUNDARARAJAN,	Nachimuthu;	
	 SIRARD,	Pierre;	LEVESQUE,	Kathia	and	
	 THORAVAL,	Dominique
(54) ПРОЛЕКОВИ	 НА	 ПИПЕРАЗИН	 И	

СУПСТИТУИРАНИ	 ПИПЕРАДИНСКИ	 АНТИВИ–
РУСНИ	АГЕНСИ

(57)	 1.		Соединение	со	формула	I,

 

	 каде	што:
	 X	e	C	или	N	со	услов	дека	кога	X	e	N,	R1	не	постои:
	 W	 e	 C	 или	 N	 со	 услов	 дека	 кога	W	 e	 N,	 R2	 не	

постои:
	 V	e	C;
 R1	e	водород,	метокси	или	халоген;
 R2	e	водород;
 R3	e	метокси	или	хетероарил,	секој	од	нив	може	да	

биде	независно	опционално	супституиран	со	еден	
супституент	избран	од	G;	кадешто	хетероарилот	е	
триазолил,	пиразолил	или	оксадиазол;

	 Е	претставува	водород	или	нивна	фармацевтски	
прифатлива	моно	или	бис	сол.

	 Y	e	избран	од	групата	составена	од	

        

	 и	
 R10,	R11,	R12,	R13,	R14,	R15,	R16 R17,	се	секој	независно	

H	или	метил	со	услов	дека	дека	не	повеќе	од	два	
од	R10-R17	се	метил;

 R18 е	 избран	 од	 групата	 која	 се	 состои	 од	
C(O)-фенил,	 C(O)-пиридинил,	 пиридинил,	
пиримидинил,	 кинолинил,	 изокинолинил,	
киназолинил,	 киноксалинил,	 нафтиридинил,	
фталазинил,	азабензофурил	и	азаиндолил,	 секој	
од	нив	може	независно	опционално	супституиран	
со	еден	до	два	члена	избрани	од	групата	која	се	
состои	од	метил,	-амино,	-NHMe,	-NMe2,	метокси,	
хидроксиметил	и	халоген;

	 D	 e	 избран	 од	 групата	 која	 се	 состои	 од	 цијано,	
S(O)2R24,	 халоген,	 C(O)NR21R22,	 фенил	 и	
хетероарил;	 кадешто	 споменатиот	 фенил	 или	
хетероарил	е	независно	опционално	супституиран	
со	 еден	до	 три	 исти	 или	 различни	 халогени	 или	
од	 еден	 до	 три	 исти	 или	 различни	 супституенти	
избрани	 од	 G,	 кадешто	 хетероарилот	 е	 избран	
од	 групата	 која	 се	 состои	 од	 пиридинил	 и	
оксадиазолил;

	 A	 е	 избран	 од	 групата	 која	 се	 состои	 од	фенил,	
пиридинил,	 фурил,	 тиенил,	 изоксазолил	 и	
оксазолил	 кадешто	 споменатиот	 фенил,	
пиридинил,	 фурил,	 тиенил,	 изоксазолил	 и	
оксазолил	 се	 независно	 опционално	 заменети	
со	 една	до	 три	 исти	 или	 различни	 халогени	 или	
од	 една	 до	 три	 исти	 или	 различни	 супституенти	
избрани	од	G;

	 G	е	избран	од	групата	која	се	состои	од	(C1-6)алкил,	
(C1-6)алкенил,	фенил,	хидрокси,	метокси,	халоген,	
-NR23C(O)-(C1-6)алкил,	 	 -NR24R25,	 -S(O)2NR24R25,	
COOR26   и				-CONR24R25;			кадешто			споменатиот	
(C1-6)алкил	 е	 опционално	 супституиран	 со	
хидрокси,	диметиламино	или	еден	до	три	исти	или	
различни	халогени;

 R26	е	избран	од	групата	која	се	состои	од	водород	
и	(C1-6)алкил;	

 R20,	R21,	R22,	R23,	R24,	R25	се	независно	избрани	од	
групата	 која	 се	 состои	 од	 водород,	 (C1-6)алкил	 и	
-(CH2)nNR27R28;

	 n	e	0-6;	и
 R27 и	R28 се	секој	независен	H	или	метил.	
	 Има	уште	30	патентни	барања.
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 (51) A	61K	31/00,	31/554,	 (11) 902865
 A 61P 1/10 (13) Т1
(21)  2008/102 (22) 03/04/2008
  (45) 31/08/2009
(30)	 0307918		05/04/2003		GB
(96)	 01/04/2004	EP	04725081.6
(97) 27/02/2008 EP 1610770 B1
(73)	 AstraZeneca	AB
	 151	85	Sodertalje	,	SE
(74)	 БИНПРО	 ДООЕЛ	 СКОПЈЕ	 ул.	 ‘’Ленинова’’	

бр.15а-13,	1000,	Скопје
(72)	 ABRAHAMSSON,	Hasse	R.,	and	
	 GILLBERG,	Per-Goran
(54) УПОТРЕБА	НА	IBAT	ИНХИБИТОР	ПРИ	ТРЕТМАН	

ИЛИ	ПРОФИЛАКСА	НА	КОНСТИПАЦИЈА
(57)	 1.		Употребата	на	соединение	одбрано	од	групата	

која	се	состои	од	
	 1,1-диоксо-3,3-дибутил-5-фенил-7-метилтио-	

8 - (N- { (R) -б - [N - ( (R ) -1 - к арбокси -2 -метил–
тиоетил ) к арбамоил ] -4 - хидроксибензил }
карбамоилметокси)-2,3,4,5-тетрахидро-1,2,5-
бензотиадиазепин;	

	 1,1-диоксо-3,3-дибутил	 5-фенил-7-метилтио-
8 - ( N - { ( R ) - б - [ N - ( ( S ) - 1 - к а р б о к с и - 2 - ( R ) -
хидроксипропил)карбамоил]-4-хидроксибензил}
карбамоилметокси)-2,3,4,5-тетрахидро-1,2,5-
бензотиадиазепин;		

	 1 , 1 - д и о к с о - 3 , 3 - д и б у т и л - 5 - ф е н и л - 7 -
метилтио-8-(N-{(R)-б-[N-((S)-1-карбокси-2-
метилпропил)карбамоил]-4-хидроксибензил}
карбамоилметокси)-2,3,4,5-тетрахидро-1,2,5-
бензотиадиазепин;	

	 1,1-диоксо-3,3-дибутил-5-фенил-7-метилтио-8-
(N-{(R)-б-[N-((S)-1-карбоксибутил)карбамоил]-
4-хидроксибензил}карбамоилметокси)-2,3,4,5-
тетрахидро-1,2,5-бензотиадиазепин;	 1,1-диоксо-
3,3-дибутил-5-фенил-7-метилтио-8-(N-{(R)-б-
[N-((S)-1-карбоксипропил)карбамоил]бензил}
карбамоилметокси)-2,3,4,5-тетрахидро-1,2,5-
бензотиадиазепин;	

	 1,1-диоксо-3,3-дибутил-5-фенил-7-метилтио-
8-(N-{(R)-б-[N-((S)-1-карбоксиетил)карбамоил]
бензил}карбамоилметокси)-2,3,4,5-тетрахидро-
1,2,5-бензотиадиазепин;	

	 1 , 1 - д и о к с о - 3 , 3 - д и б у т и л - 5 - ф е н и л - 7 -			
метилтио-8- (N- { (R) -б- [N- ( (S) -1-карбокси-
2-(R)-хидроксипропил)карбамоил]бензил}
карбамоилметокси)-2,3,4,5-тетрахидро-1,2,5-
бензотиадиазепин;	

	 1,1-диоксо-3,3-дибутил-5-фенил-7-метилтио-
8- (N-{ (R) -б- [N- (2-сулфоетил)карбамоил] -
4-хидроксибензил}	 карбамоилметокси)-
2,3,4,5-тетрахидро-1,2,5-бензотиадиазепин;	
1,1-диоксо-3,3-дибутил-5-фенил-7-метилтио-
8-(N-{(R)-б-[N-((S)-1-карбоксиетил)карбамоил]-
4-хидроксибензил}карбамоилметокси)-2,3,4,5-
тетрахидро-1,2,5-бензотиадиазепин;

	 1,1-диоксо-3,3-дибутил-5-фенил-7-метилтио-

8-(N-{(R)-б-[N-((R)-1-карбокси-2-метилтиоетил)
карбамоил]бензил}карбамоилметокси)-2,3,4,5-
тетрахидро-1,2,5-бензотиадиазепин;

	 1,1-диоксо-3,3-дибутил-5-фенил-7-метилтио-
8 - (N- { (R) -б - [N- ( (S ) -1 - [N- ( (S ) -2 -хидрокси-
1 - к а р б о к с и е т и л ) к а р б а м о и л ] п р о п и л }
карбамоилметокси)-2,3,4,5-тетрахидро-1,2,5-
бензотиадиазепин;

	 1,1-диоксо-3,3-дибутил-5-фенил-7-метилтио-
8-(N-{(R)-б-[N-((S)-1-карбокси-2-метилпропил)
карбамоил]бензил}карбамоилметокси)-2,3,4,5-
тетрахидро-1,2,5-бензотиадиазепин;

	 1,1-диоксо-3,3-дибутил-5-фенил-7-метилтио-8-
(N-{(R)-б-[N-((S)-1-карбоксипропил)карбамоил]-
4-хидроксибензил}карбамоилметокси)-2,3,4,5-
тетрахидро-1,2,5-бензотиадиазепин;

	 1,1-диоксо-3,3-дибутил-5-фенил-7-метилтио-
8 - [N - { (R ) -б - к арбокси -4 -хидроксибензил )
карбамоилметокси]-2,3,4,5-тетрахидро-1,2,5-
бензотиадиазепин;

	 1,1-Диоксо-3,3-дибутил-5-фенил-7-метилтио-
8-(N-{(R)-б-[N-(2-(S)-3-(R)-4-(R)-5-(R)-2,3,4,5,6-
пентахидроксихексил)карбамоил]бензил}
карбамоилметокси)-2,3,4,5-тетрахидро-1,2,5-
бензотиадиазепин;	и

	 1,1-Диоксо-3,3-дибутил-5-фенил-7-метилтио-
8 - (N - { (R ) - б - [N - ( 2 - ( S ) - 3 - (R ) - 4 - (R ) - 5 - (R ) -
2,3,4,5,6-пентахидроксихексил)карбамоил]-4-
хидроксибензил}карбамоилметокси)-2,3,4,5-
тетрахидро-1,2,5-бензотиадиазепин;

	 или	негова	фармацевтски	прифалтива	сол,	солват,	
солват	на	таквата	сол	или	in	vivo	хидролизирачки	
естер	 или	 in	 vivo	 хидролизирачки	 амид,	 при	
производството	 на	 медикамент	 за	 употреба	 во	
третманот	 и/или	 профилаксата	 на	 констипација,	
во	топлокрвно	животно,	како	што	е	човек.	

	 Има	уште	2	патентни	барања.
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(51) C	07C	67/347,	 (11) 902828
	 233/58,	61/04,		 (13)	 Т1
		 69/003,	69/017,		 (22)	 09/04/2008
	 69/743,	69/753,	69/96	 (45)	 31/08/2009
(21)  2008/105  
(30)	 20000013487		02/06/2000		GB	and	
	 20000002101		06/06/2000		SE
(96)	 31/05/2001	EP	01937110.3
(97) 13/02/2008 EP 1292561 
(73)	 AstraZeneca	AB
	 151	85	Sodertalje	,	SE
(74)	 БИНПРО	 ДООЕЛ	 СКОПЈЕ	 ул.	 ‘’Ленинова’’	

бр.15а-13,	1000,	Скопје
(72)	 CLARK,	Adrian;	
	 JONES,	Elfyn;	
	 LARSSON,	Ulf	and	
	 MINIDIS,	Anna
(54)	 ПОСТАПКА	 ЗА	 ДОБИВАЊЕ	 НА	 ЕСТЕРИ	 И	

ДЕРИВАТИ	НА	ЦИКЛОПРОПИЛ	КАРБОКСИЛНА	
КИСЕЛИНА

(57)	 1.	 Постапка	 за	 добивање	 соединение	 со	
формулата	(I):

 
 

 назначенa со тоа што	R	e	фенил	супституиран	
со	 еден	 или	 повеќе	 халоген;	 и	 Y	 	 е	 OR1,	 каде	
што	 R1	 е	 неразгранет	 алкил	 ланец,	 разгранет	
алкил	 ланец,	 циклоалкил,	 или	 супституирана	
бициклохептил	група;	која	опфаќа:

	 реакција	 на	 сол	 на	 триметилсулфоксониум	 со	
цврст	метален	хидроксид	во	диметил	сулфоксид	
на	 амбиентна	 или	 покачена	 температура	 да	 се	
добие	метилид	на	диметилсулфоксониум;	и

	 контакт	на	соединение	со	формулата	(II)
 
 

	 во	кое	R	и	Y	се	како	што	е	дефинирано	горе,	со	
метилидот	на	диметилсулфоксониум	во	присуство	
на	растворувач	на	температура	од	-10°C	-	90°C.	

	 Има	уште	12	патентни	барања.
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(51)  F01K	25/06 (11) 902818
  (13) Т1
(21)  2008/106 (22) 09/04/2008
  (45) 31/08/2009
(30) 
(96)	 23/07/1999	EP	99305850.2
(97) 23/01/2008 EP 1070830 B1
(73) Global	Geothermal	Limited
	 40	Tower	Hill,London,	EC3N	4DX,	United	Kingdom		

Limited	Company,	GB
(74)	 БИНПРО	 ДООЕЛ	 СКОПЈЕ	 ул.	 ‘’Ленинова’’	

бр.15а-13,	1000,	Скопје
(72)	 Kalina,	Alexander,	I.;	
	 Pelletier,	Richard,	I.	and	
	 Rhodes,	Lawrence	B.
(54)	 МЕТОДА	И	АПАРАТ	ЗА	ПРЕТВОРАЊЕ	ТОПЛИНА	

ВО	КОРИСНА	ЕНЕРГИЈА
(57)	 1.		Метода	за	спроведување	на	термодинамичен	

циклус	која	опфаќа:	
	 загревање	 на	 работен	 проток	 (117-17)	 кое	

вклучува	 компонента	 со	 ниска	 точка	 на	 вриење	
и	 компонента	 со	 повисока	 точка	 на	 вриење	 со	
извор	 на	 надворешна	 топлина	 (25-26)	 за	 да	 се	
обезбеди	 загреан	 гасовит	 работен	 проток	 (19),	
одделување	 на	 наведениот	 загреан	 гасовит	

работен	проток	(19)	на	прв	сепаратор	(S)	за	да	се	
обезбеди	 загреан	 гасовит	обилен	проток	 (30)	 кој	
има	релативно	повеќе	од	наведената	компонента	
со	 ниска	 точка	 на	 вриење	 и	 слаб	 проток	 (7)	
кој	 има	 релативно	 помалку	 од	 наведената	
компонента	 со	 ниска	 точка	 на	 вриење,	 ширење	
на	 наведениот	 загреан	 гасовит	 обилен	 проток	
(30)	за	да	се	претвори	енергијата	од	протокот	во	
употреблива	 форма	 и	 да	 се	 обезбеди	 раширен,	
употребен	 обилен	 проток	 (34),	 и	 комбинирање	
на	 наведениот	 слаб	 проток	 (7)	 и	 наведениот	
раширен,	 употребен	 обилен	 проток	 (34)	 за	 да	
се	 обезбеди	 наведениот	 работен	 проток	 (117-
17),	 каде	 што,	 после	 наведеното	 комбинирање	
и	 пред	 наведеното	 загревање	 со	 наведениот	
надворешен	 извор	 на	 топлина,	 наведениот	
работен	 проток	 е	 кондензиран	 со	 пренесување	
на	 топлина	 до	 извор	 на	 ниска	 температура	 до	
прв	разменувач	на	топлина		(HE-1),	и	наведениот	
работен	 проток	 потоа	 се	 пумпа	 до	 повисок	
притисок	 (21),	 и	 понатаму	 опфаќа	 пренесување,	
до	втор	разменувач	на	топлина	(HE-2),	на	топлина	
од	 наведениот	 работен	 проток,	 пред	 наведениот	
работен	проток	да	се	кондензира,	до	наведениот	
работен	проток	откако	наведениот	работен	проток	
е	напумпан	до	наведениот	повисок	притисок	(21)	
и	 пред	 наведеното	 загревање	 со	 наведениот	
надворешен	извор	на	топлина	(25-26).	

	 Има	уште	19	патентни	барања.
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(51) C 07C 243/12,  (11) 902829
	 A	61K	31/205,	 (13)	 Т1
 C 07C 53/00 (22)     11/04/2008 
(21)  2008/107 (45) 31/08/2009
(30)	 20030000087		04/08/2003		LV	and	
	 20030000088		04/08/2003		LV
(96)	 15/07/2004	EP	04748553.7
(97) 13/02/2008 EP 1667960 
(73) Joint	Stock	Company	Grindeks
	 Krustpils	street	53		Riga	1057,	LV
(74) ГАВРИЛОВСКА	 АЛЕКСАНДРА,	 адвокат	 бул.	

Партизански	одреди	бр.103/26	1000	Скопје
(72)	 KALVINSH,	Ivars	and	
	 BIRMANS,	Anatolijs

902829

(54)	 СОЛИ	 НА	 МЕЛДОНИУМ,	 МЕТОДА	 НА	 НИВНА	
ПОДГОТОВКА	 И	 ФАРМАЦЕВТСКО	 СОЕДИ–
НЕНИЕ	НА	НИВНА	БАЗА

(57)	 1.	 Солите	 на	 мелдониум	 кои	 имаат	 основна	
формула:

	 X(CH3)3N+NHCH2CH2COOH

	 каде	 што,	 Х	 е	 анјон	 избран	 од	 групата	 која	 се	
состои	од	дихидроген	фосфат,	хидроген	фумарат	
и	оротат	анјон.	

	 Има	уште	13	патентни	барања.
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(51) C 07D 305/14 (11) 902830
  (13) Т1
(21)  2008/108 (22) 14/04/2008
  (45) 31/08/2009
(30)	 0304613		14/04/2003		FR
(96)	 13/04/2004	EP	04742484.1
(97) 20/02/2008 EP 1615902 
(73) Aventis	Pharma	S.A.
	 20,	avenue	Raymond	Aron,	92160	Antony,	FR
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(72)	 DIDIER,	Eric	and	
	 AMOURET,	Guy
(54)	 ПОСТАПКА	 ЗА	 ДОБИВАЊЕ	 НА	 4,	 10	 БЕТА-

ДИАЦЕТОКСИ-2	АЛФА-БЕНЗОИЛОКСИ-5		БЕТА	
20-ЕПОКСИ-1,	13	АЛФА-ДИХИДРОКСИ-9-ОКСО-
19-НОРЦИКЛОПРОПА[G]ТАКС-11-ЕН

(57)	 1.	Постапка	 за	 добивање	 на	 соединението	 со	
формулата	(I):

 
 

 

	 каде	што:
	 Ar	претставува	радикал	на	арил;
	 R	 претставува	 атом	 на	 водород	 или	 радикал	 на	

ацетил,	алкоксиацетил	или	алкил;
 R1	претставува	радикал	на	бензоил	или	радикал	

R2-O-CO-	 каде	 што	 R2 претставува	 радикал	 на	
праволиниски	или	разгранет	алкил	кој	содржи	од	
1	до	8	јаглеродни	атоми;

	 со	примена	на	постапка	според	која	соединението	
со	формулата	(II):

 
 

	 каде	што	R’	 е	 заштитна	 група	 за	 хидроксилната	
функционална	група	кога	R	претставува	водород	
во	 формулата	 (I)	 или	 една	 од	 групите	 кои	 се	
наведени	за	R,	се	доведува	во	контакт	со	слаба	
база	 одбрана	 од	 молекуларни	 сита,	 а	 потоа,	
сукцесивно	или	претходно,	се	врши	спојување	на	
прекурсор	 на	 страничниот	ланец	и,	 на	 крајот,	 се	
врши	ослободување	на	евентуално	 заштитените	
хидроксилни	 функционални	 групи,	 која	 опфаќа	
изведување	 на	 реакцијата	 на	 циклопропанација	
во	сулфолан.	

	 Има	уште	12	патентни	барања.
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(51) C 07D 471/08 (11) 902832
  (13) Т1
  (22) 14/04/2008
(21)  2008/109 (45) 31/08/2009

(30)	 0312165		17/10/2003		FR
(96)	 15/10/2004	EP	04791554.1
(97) 13/02/2008  EP 1680421 
(73) Sanofi	-	Aventis
	 174,	Avenue	de	France,	75013	Paris,	FR
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(72)	 ROGER,	Pierre;	
	 MARABOUT,	Banolt;	
	 DARGAZANLI,	Gihad;	
	 ESTENNE-BOUHTOU,	Genevieve	and	
	 MAGAT,	Pascale
(54)	 УПОТРЕБА	НА	ТРИЦИКЛИЧНИ	СОЕДИНЕНИЈА	

КАКО	 ИНХИБИТОРИ	 НА	 ТРАНСПОРТОТ	 НА	
ГЛИЦИН

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

 
 

 

 
	 каде	што:
	 R	 претставува	 атом	 на	 водород	 или	 винилна	

група;
	 n	 е	 0	 или	 1	 или	 2	 кога	 R	 претставува	 атом	 на	

водород,	а	n	е	1	кога	R	претставува	винилна	група;
	 X	е	група	со	формулата	CH	или	атом	на	азот	кога	

R	 претставува	 атом	 на	 водород,	 а	 X	 е	 група	 со	
формулата	CH	кога	R	претставува	винилна	група;

 R1	 претставува	 фенилна	 или	 нафтилна	 група	
која	 може	 да	 биде	 супституирана	 со	 еден	 или	
повеќе	 супституенти	 одбрани	 од	 атоми	 на	
халоген,	 праволиниска	 или	 разгранета	 (C1-C6)
алкилна,	 хидроксилна	 и	 (C1-C6)алкокси	 група,	
трифлуорометилна	 група,	 или	 циклохексилна	
група,	 или	 хетероарилна	 група	 одбрана	 од	
тиенилна,	пиридинилна,	оксазолилна,	фуранилна,	
тиазолилна,	 хинолинилна	 и	 изохинолинилна	
група;

 R2 претставува	или	атом	на	водород,	или	еден	или	

повеќе	супституенти	одбрани	од	атоми	на	халоген	
и	 трифлуорометилна,	 (C1-C6)алкилна,	 (C1-C6)
алкокси,	 тиенилна,	 фенилокси,	 хидроксилна,	
меркапто,	 тио(C1-C6)алкилна	и	цијано	 група,	 или	
група	 со	 општата	 формула	 -NR4R5,	 SO2NR4R5,	
-SO2-(C1-C6)алкил,	-SO2-фенил,	

	 -CONR4R5,	-COOR7,	-CO-(C1-C6)алкил,	-CO-фенил,	
-NHCOR8,	-NHSO2-(C1-C6)-алкил,	-NHSO2-фенил	и	
-NHSO2NR4R5,	 или	 група	 со	формулата	 -OCF2O-	
прикачена	на	2-та	и	3-та	положба	на	фенилната	
група;

	 при	 што	 групите	 (C1-C6)алкил,	 (C1-C6)алкокси,	
-SO2-(C1-C6)алкил,	 -CO-(C1-C6)алкил	 и	 -NHSO2-
(C1-C6)алкил	 може	 да	 бидат	 супституирани	 со	
една	или	повеќе	групи	R3;

	 при	 што	 фенилната,	 -SO2-фенилната,	 -CO-
фенилната	 и	 -NHSO2-фенилната	 група	 може	 да	
бидат	супституирани	со	група	R6;

 R3 претставува	 атом	 на	 халоген,	 или	 фенилна,	
(C1-C6)алкокси	или	-NR4R5	група;

 R4 и	 R5,	 независно	 еден	 од	 друг,	 претставуваат	
атом	 на	 водород	 или	 (C1-C6)алкилна	 група,	 или	
R4 и	R5 заедно	 со	 азотниот	 атом	 којшто	 ги	 носи,	
формираат	прстен	на	пиролидин,	пиперидин	или	
морфолин;

 R6 претставува	 атом	 на	 водород,	 атом	 на	
халоген,	 трифлуорометилна	 група,	 цијано	 група,	
хидроксилна	 група,	 меркапто	 група,	 (C1-C6)
алкилна	или	(C1-C6)алкокси	група;

 R7 претставува	 атом	 на	 водород	 или	 (C1-C6)
алкилна	 група	 која	може	да	биде	 супституирана	
со	една	или	повеќе	групи	R3,	или	фенилна	група	
која	може	да	биде	супституирана	со	група	R6;

 R8 претставува	(C1-C6)алкилна	група	која	може	да	
биде	супституирана	со	една	или	повеќе	групи	R3,	
или	(C1-C6)алкокси	група,	или	фенилна	група	која	
може	да	биде	супституирана	со	група	R6;

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

	 Има	уште	14	патентни	барања.
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(51) A	61K	31/445 (11) 902877
  (13) Т1
(21)  2008/110 (22) 14/04/2008
  (45) 31/08/2009
(30)	 206943P		25/05/2000		US
(96)	 23/05/2001	EP	01939312.3
(97) 26/03/2008 EP 1289527 
(73) Aventis	Pharmaceuticals	Inc.
	 300	Somerset	Corporate	Boulevard,	Bridgewater,	

New	Jersey	08807,	US
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(72)	 SCHEYER,	Richard;	
	 SORENSEN,	Stephen	and	
	 HITCHCOCK,	Janice
(54)	 (+)-АЛФА-(2,	 3-ДЕМЕТОКСИФЕНИЛ)-1(2-(4-

ФЛУОРОФЕНИЛ)ЕТИЛ)-ПИПЕРИДИНМЕТАНОЛ	
ИЛИ	 НЕГОВ	 ПРОЛЕК	 ЗА	 ТРЕТИРАЊЕ	
НА	 ДЕМЕНЦИЈА	 ИЛИ	 ВЛОШУВАЊЕ	 НА	
СПОЗНАЈНАТА	ФУНКЦИЈА

(57)	 1.	 Употреба	 на	 (+)-a-(2,3-диметоксифенил)-1-
[2-(4-флуорофенил)етил]-4-пиперидинметанол,	
или	 негова	 фармацевтски	 прифатлива	 сол;	 или	
пролек,	 негов	 стереоизомер	 или	 фармацевтски	
прифатлива	 сол,	 назначена со тоа што 
наведениот	 пролек	 е	 соединение	 со	 формулата	
(II):

 
    

    Формула	(II)
	 каде	 што	 R	 е	 C1-C20 алкил,	 за	 добивање	 лек	 за	

третирање	на	деменција.	
	 Има	уште	11	патентни	барања.

902877



Glasnik 16/4  str. 2-83 avgust 2009 Skopje 37

Patenti

(51) C 07D 417/12,  (11) 902835
	 A	61K	31/427,		 (13)	 Т1
	 31/4439,	31/454,	31/495,		 (22)	 14/04/2008
	 A	61P	3/10,		 (45)	 31/08/2009
	 C	07D	277/40,	
	 277/46,	309/04,	
	 405/12,	413/12,	
	 417/14,	491/08	
(21)  2008/112 
(30)	 20030446683P		11/02/2003		US;	
	 20030494434P		11/08/2003		US	and	
	 20030512800P		20/10/2003		US
(96) 10/02/2004	EP	04707845.6
(97) 09/04/2008 EP 1594867 
(73) Prosidion	Limited
	 Windrush	 Court	Watlington	 Road	 	 Oxford,	 OX4	

6LT,	GB
(74)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(72)	 PROCTER,	Martin,	James;	
	 FYFE,	Matthew,	Colin,	Thor;	
	 GARDNER,	Lisa,	Sarah;	
	 NAWANO,	Masao;	
	 RASAMISON,	 Chrystelle,	 Marie,	 Prosidion	 Limited;	

SCHOFIELD,	Karen,	Lesley;	
	 SHAH,	Vilasben,	Kanji	and	
	 YASUDA,	Kosuke
(54)	 ФЕНИЛАЦЕТАМИДИ	 И	 НИВНА	 УПОТРЕБА	

КАКО	ГЛУКОКИНАЗНИ	МОДУЛАТОРИ
(57) 1.Соединение	со	формула	(I):	

 
 

 

 

 

	 или	 негова	 фармацевтски	 прифатлива	 сол,	
кадешто:

	 Q	е	арил,	5-	или	6-член	хетероарил	или	4-8-член	
хетероцикличен	прстен;

	 T	 заедно	 со	 -N=C-кон	 којшто	 e	 сврзан	формира	

хетероaрилен	прстен	или	хетероцикличен	прстен	
кадешто	N=C	врската	е	единственото	незаситено	
место;

 R1	 и	 R2	 секој	 независно	 претставува	 водород,	
хидрокси,	халоген,	цијано,	нитро,	винил,	етинил,	
метокси,	 OCFnH3-n,	 -N(C0-4алкил)(C0-4алкил),	 CHO	
или	 C1-4алкил	 опционално	 супституиран	 со	 1-5	
независен	 халоген,	 хидрокси,	 цијано,метокси,	
N(C0-2алкил)(C0-2алкил),	 SOCH3	 или	 SO2CH3 
супституенти;	 или	 R1 и	 R2	 заедно	 формираат	
карбоцикличен	 или	 хетероцикличен	 прстен;	
или	 R1	 и	 R2 може	 да	 бидат	 земени	 заедно	 да	
го	 претстават	 кислородниот	 атом	 поврзан	 за	
прстенот	со	двојна	врска;	

 R3	 и	 R4	 секој	 независно	 се	 водород,	 халоген,	
OCFnH3-n,	 метокси,	 CO2R77,	 цијано,	 нитро,	 CHO,	
CONR99R100,	 CON(OCH3)CH3	 или	 C1-2	 алкил,	
хетероарил,	 или	 C3-7циклоалкил	 опционално	
супституиран	со	1-5	независен	халоген,	хидрокси,	
цијано,	метокси,	-NHCO2CH3	или	-N(C0-2алкил)(C0-

2алкил)	супституенти;	или	R3	и	R4	заедно	формираат	
5-8-член	 ароматичен,	 хетероароматичен,	 карбо–
цикличен	или	хетероцикличен	прстен;	

 R5 е	SO2C3-4aциклоалкил;	
 R6	 е	 водород,	 хидрокси,	 халоген,	 цијано,	 нитро,	

CO2R7,	 CHO,	 COR8,	 C(OH)R7R8,	 C(=NOR7)R8,	
CONR9R10,	 SR7,	 SOR8,	 SO2NR9R10,	 CH2NR9R10,	
NR9R10,	N(C0-4алкил)SO2R8,	NHCOR7	или	C1-4алкил	
група,	 C2-4алкенил	 група,	 C2-4алкинил	 група,	
C1-4алкокси	 група,	 арил	 група	 или	 хетероарил	
група,	 кадешто	 билокоја	 група	 опционално	 е	
супституирана	со	1-6	независен	халоген,	цијано,	
нитро,	 хидрокси,	 C1-2алкокси,	 -N(C0-2алкил)										
(C0-2	алкил),	C1-2алкил,	CFnH3-n,	арил,	хетероарил,	
-COC1-2алкил,	 -CON(C0-2алкил)(C0-2алкил),	 SCH3,	
SOCH3,	 SO2CH3,	 или	 -SO2N(C0-2алкил)(C0-2алкил)
супституенти;	

 R7	и	R77	секој	независно	се	водород	или	C1-4алкил	
група,				C2-4алкенил			група,			C2-4алкинил			група,	C3-7	
циклоалкил	 група,	 арил	 група,	 хетероарил	 група	
или	 4-7-члена	 хетероциклична	 група,	 кадешто	
билокоја	група	опцинално	е	супституирана	со	1-6	
независен	 халоген,	 цијано,	 нитро,	 хидрокси,	 C1-2	
алкокси,	 -N(C0-2алкил)(C0-2алкил),	 C1-2алкил,	 C3-7	
циклоалкил,	 4-7-член	 хетероцикличен	 прстен,	
CFnH3-n	 арил,	 хетероарил,	 CO2H,	 -CОC1-2алкил,	
-CON(C0-2алкил)(C0-2алкил),	 SOCH3,	 SO2CH3	 или	
-SO2N(C0-2алкил)(C0-2алкил)супституенти;	

 R8	 е	 C1-4	 алкил	 група,	 C2-4алкенил	 група,	 C2-4	
алкинил	група,	C3-7циклоалкил	група,	арил	група,	
хетероарил	 група	или	4-7-члена	 хетероциклична	
група,	 кадешто	 билокоја	 група	 опционално	
е	 супституирана	 со	 1-6	 независен	 халоген,	
цијано,	 нитро,	 хидрокси,	 C1-2алкокси,	 -N(C0-

2алкил)(C0-2алкил),	 C1-2алкил,	 C3-7циклоалкил,	
4-7	 член	 хетероцикличен	 прстен,	 CFnH3-n,	 арил,	
хетероарил,	CO2H,	COC1-2алкил,	 -CON(C0-2алкил)
(C0-2алкил),	SOCH3,	SO2CH3	или	 -SO2N(C0-2алкил)
(C0-2алкил)супституенти;

 R9,	R10,	R99	и	R100 секој	независно	се	водород	или	
C1-4алкил	група,	C3-7циклоалкил	група,	арил	група,	
хетероарил	 група	 или	 4-7	 члена	 хетроциклична	
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група,	 кадешто	 билокоја	 група	 опционално	
е	 супституирана	 со	 1-6	 независен	 халоген,	
цијано,	 нитро,	 хидрокси,	 C1-2алкокси,	 -N(C0-2	
алкил)(C0-2алкил),	 C1-2алкил,	 C3-7циклоалкил,	
4-7-член	 хетероцикличен	 прстен,	 CFnH3-nарил,	
хетероарил,	 COC1-2алкил,	 -CON(C0-2алкил)(C0-2	
алкил),	 SOCH3,	 SO2CH3,	 или	 	 	 -SO2N(C0-2алкил)		
(C0-2	алкил)супституенти;	или	R9	и	R10	или	R99	и	R100 

заедно	 формираат	 6-8	 член	 хетеробицикличен	
прстенест	 систем	 или	 4-8	 член	 хетероцикличен	

902835

прстен	 којшто	 опционално	 е	 супституиран	 со	
1-2	 независен	 C1-2алкил,	 CH2OCH3,	 COC0-2алкил,	
хидрокси	или	SO2CH3 супституенти;	

	 n	e	1,	2	или	3;	
	 m	e	0	или	1;	и
	 испрекинатата	 линија	 заедно	 со	 полната	 линија	

формира	опционално	двојна	врска	и	Д	покажува	
дека	двојната	врска	има	(E)-конфигурација.	

	 Има	уште	31	патентни	барања.
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(54) ДЕРИВАТИ	 НА	 ХИНАЗОЛИН	 КАКО	 ИНХИБИ–
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(57)	 1.	Дериват	на	хиназолин	со	формула	I
 
 

 

 назначен со тоа што, Z	е	О,	S,	SO,	SO2,	N(R2) 
или	 C(R2)2	 група	 каде	 што	 секоја	 R2	 група,	 која	
може	да	е	иста	или	различна,	е	водород	или	(1-
8C)алкил;

	 m	е	0,	1,	2	или	3;
	 секоја	 R1	 група,	 која	 може	 да	 биде	 иста	

или	 различна,	 е	 одбрана	 од	 халогено,	
трифлуорометил,	 цијано,	 изоцијано,	 нитро,	
хидрокси,	меркапто,	амино,	формил,					карбокси,					
карбамоил,	 	 	 	 	 	 (1-8C)алкил,	 (2-8C)	 алкенил,	 (2-
8C)алкинил,	 (1-6C)алкокси,	 (2-6C)алкенилокси,	
(2-6C)алкинилокси,	 (1-6C)алкилтио,	 (1-6C)
алкилсулфинил,	 (1-6C)алкилсулфонил,	 (1-6C)
алкиламино,	 ди-[(1-6C)алкил]амино,	 (1-6C)
алкоксикарбонил,	 N-(1-6C)алкилкарбамоил,	
N,N-ди[(1-6C)алкил]карбамоил,	 (2-6C)алканоил,	
(2-6C)алканоилокси,	 (2-6C)алканоиламино,	
N-(1-6C)алкил-(2-6C)алканоиламино,	 (3-
6C)алкеноиламино,	 N-(1-6C)алкил-(3-6C)
алкеноиламино,	 (3-6C)алкиноиламино,	 N-(1-
6C)алкил-(3-6C)алкиноиламино,	 N-(1-6C)
алкилсулфамоил,	 N,N-ди-[(1-6C)алкил]
сулфамоил,	 (1-6C)алкансулфониламино	 и	 N-(1-
6C)алкил-(1-6C)алкансулфониламино,	 или	 од	
група	со	формулата:

 Q1-X1-
	 каде	што	X1	е	директна	врска	или	е	одбран	од	O,	

S,	 SO,	 SO2,	 N(R4),	 CO,	 CH(OR4),	 CON(R4),	 N(R4)

CO,	SO2N(R4),	N(R4)SO2,	OC(R4)2,	SC(R4)2	и	N(R4)
C(R4)2,	каде	што	R4	е	водород	или	(1-8C)алкил,	и	
Q1	е	арил,	арил-(1-6C)алкил,	(3-7C)циклоалкил,	(3-
7C)циклоалкил-(1-6C)алкил,	 (3-7C)циклоалкенил,	
(3-7C)циклоалкенил-(1-6C)алкил,	 хетероарил,	
хетероарил-(1-6C)алкил,	 хетероциклил	 или	
хетероциклил-(1-6C)алкил,	 или	 (R1)m	 е	 (1-3C)
алкилендиокси,	и	каде	што	соседните	јаглеродни	
атоми	 во	 било	 кој	 (2-6C)алкиленски	 ланец	 во	
супституент	 на	 R1,	 може	 да	 бидат	 одделени	 со	
вметнување	 во	 ланецот	 на	 група	 одбрана	 од	O,	
S,	 SO,	 SO2,	 N(R5),	 CO,	 CH(OR5),	 CON(R5),	 N(R5)
CO,	SO2N(R5),	N(R5)SO2,	CH=CH	и	CєC	каде	што	
R5е	водород	или	(1-8C)алкил	или,	кога	вметнатата	
група	е	N(R5),	R5	може	исто	така	да	биде	(2-6C)
алканоил,

	 и	 каде	што	било	 која	CH2=CH-	или	HCєC-	 група	
во	супституент	на	R1	може	евентуално	да	носи,	
на	 крајната	CH2=	или	HCє	положба,	 супституент	
одбран	од	халогено,	карбокси,	карбамоил	(1-6C)
алкоксикарбонил,	 N-(1-6C)алкилкарбамоил,	 N,N-
ди-[(1-6C)алкил]карбамоил,	 амино-(1-6C)алкил,	
(1-6C)алкиламино-(1-6C)алкил	и	ди-[(1-6C)алкил]
амино-(1-6C)алкил,	или	од	групата	со	формулата:

 Q2-X2-
	 каде	 што	 X2 е	 директна	 врска	 или	 е	 одбран	 од	

CO	и	N(R6)CO,	каде	што	R6	е	водород	или	(1-8C)
алкил,	а	Q2	е	арил,	арил-(1-6C)алкил,	хетероарил,	
хетероарил-(1-6C)алкил,	 хетероциклил	 или	
хетероциклил-(1-6C)алкил,	и	каде	што	секоја	CH2 
или	 CH3 група	 во	 супституент	 на	 R1	 евентуално	
носи	 врз	 секоја	 наведена	 CH2	 или	 CH3 група,	
еден	 или	 повеќе	 халогено	 или	 (1-8C)алкилни	
супституенти,	 или	 супституент	 одбран	 од	
хидрокси,	 цијано,	 амино,	 карбокси,	 карбамоил,	
оксо,	 тиоксо,	 (1-6C)алкокси,	 (1-6C)алкилтио,	 (1-
6C)алкилсулфинил,	 (1-6C)алкилсулфонил,	 (1-
6C)алкиламино,	 ди-[(1-6C)алкил]амино,	 (1-6C)
алкоксикарбонил,	 N-(1-6C)алкилкарбамоил,	
N,N-ди-[(1-6C)алкил]карбамоил,	 (2-6C)алканоил,	
(2-6C)алканоилокси,	 (2-6C)алканоиламино,	
N-(1-6C)алкил-(2-6C)алканоиламино,	 N-(1-
6C)алкилсулфамоил,	 N,N-ди-[(1-6C)алкил]
сулфамоил,	 (1-6C)алкансулфониламино	 и	 N-(1-
6C)алкил-(1-6C)алкансулфониламино,	 или	 од	
група	со	формулата:

	 -X3-Q3

	 каде	 што	 X3	 е	 директна	 врска	 или	 е	 одбран	 од	
O,	 S,	 SO,	 SO2,	 N(R7),	 CO,	 CH(OR7),	 CON(R7),	
N(R7)CO,	 SO2N(R7),	 N(R7)SO2,	 C(R7)2O,	 C(R7)2S	
и	 N(R7)C(R7)2,	 каде	 што	 R7	 е	 водород	 или	 (1-
8C)алкил,	 и	 Q3 е	 арил,	 арил-(1-6C)алкил,	 (3-7C)
циклоалкил,	 (3-7C)циклоалкил-(1-6C)алкил,	
(3-7C)циклоалкенил,	 (3-7C)циклоалкенил-
(1-6C)алкил,	 хетероарил,	 хетероарил-(1-6C)
алкил,	 хетероциклил	 или	 хетероциклил-(1-6C)
алкил,	 и	 каде	 што	 секоја	 арил,	 хетероарил	
или	 хетероциклил	 група	 во	 супституент	 на	 R1	
евентуално	носи	1,	2	или	3	супституенти,	кои	може	
да	бидат	исти	или	различни,	одбрани	од	халогено,	
трифлуорометил,	 цијано,	 нитро,	 хидрокси,	
амино,	 карбокси,	 карбамоил,	 (1-8C)алкил,	 (2-8C)
алкенил,	 (2-8C)алкинил,	 (1-6C)алкокси,	 (2-6C)
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алкенилокси,	(2-6C)алкинилокси,	(1-6C)алкилтио,	
(1-6C)алкилсулфинил,	 (1-6C)алкилсулфонил,	
(1-6C)алкиламино,	 ди-[(1-6C)алкил]амино,	 (1-
6C)алкоксикарбонил,	 N-(1-6C)алкилкарбамоил,	
N,N-ди-[(1-6C)алкил]карбамоил,	 (2-6C)алканоил,	
(2-6C)алканоилокси,	 (2-6C)алканоиламино,	
N-(1-6C)алкил-(2-6C)алканоиламино,	 N-(1-
6C)алкилсулфамоил,	 N,N-ди-[(1-6C)алкил]
сулфамоил,	 (1-6C)алкансулфониламино,	 N-(1-
6C)алкил-(1-6C)алкансулфониламино	 и	 (1-3C)
алкилендиокси,	или	од	група	со	формулата:

	 -X4-R8

	 каде	што	X4	е	директна	врска	или	е	одбран	од	О	
и	N(R9),	каде	што	R9	е	водород	или	(1-8C)алкил,	
а	 R8	 е	 халогено-(1-6C)алкил,	 хидрокси-(1-6C)
алкил,	 (1-6C)алкокси-(1-6C)алкил,	 цијано-(1-6C)
алкил,	 амино-(1-6C)алкил,	 (1-6C)алкиламино-(1-
6C)алкил,	 ди-[(1-6C)алкил]амино-(1-6C)алкил,	
(2-6C)алканоиламино-(1-6C)алкил	 или	 (1-6C)
алкоксикарбониламино-(1-6C)алкил,	или	од	група	
со	формулата:

	 -X5-Q4

	 каде	што	X5 е	директна	врска	или	е	одбран	од	О,	
N(R10)	и	CO,	каде	што	R10	е	водород	или	(1-8C)
алкил,	и	Q4	е	арил,	арил-(1-6C)алкил,	хетероарил,	
хетероарил-(1-6C)алкил,	 хетероциклил	 или	
хетероциклил-(1-6C)алкил,	 кој	 евентуално	 носи	
1	 или	 2	 супституенти,	 кои	 може	 да	 бидат	 исти	
или	различни,	одбрани	од	халогено,	(1-8C)алкил,	
(2-8C)алкенил,	 (2-8C)алкинил	 и	 (1-6C)алкокси,	
и	 каде	 што	 било	 која	 хетероциклил	 група	 во	
супституент	на	R1 може	да	носи	1	или	2	оксо	или	
тиоксо	супституенти;

	 n	e	0,	1,	2	или	3;	и
	 секоја	 R3 група,	 која	 може	 да	 биде	 иста	

или	 различна,	 е	 одбрана	 од	 халогено,	
трифлуорометил,	 цијано,	 нитро,	 хидрокси,	
амино,	 карбокси,	 карбамоил,	 (1-8C)алкил,	 (2-8C)
алкенил,	 (2-8C)алкинил,	 (1-6C)алкокси,	 (2-6C)
алкенилокси,	(2-6C)алкинилокси,	(1-6C)алкилтио,	
(1-6C)алкилсулфинил,	 (1-6C)алкилсулфонил,	
(1-6C)алкиламино,	 ди-[(1-6C)алкил]амино,	 (1-
6C)алкоксикарбонил,	 N-(1-6C)алкилкарбамоил,	
N,N-ди[(1-6C)алкил]карбамоил,	 (2-6C)алканоил,	
(2-6C)алканоилокси,	 (2-6C)алканоиламино,	
N-(1-6C)алкил-(2-6C)алканоиламино,	 (3-
6C)алкеноиламино,	 N-(1-6C)алкил-(3-6C)
алкеноиламино,	 (3-6C)алкиноиламино,	 N-(1-
6C)алкил-(3-6C)алкиноиламино,	 N-(1-6C)
алкилсулфамоил,	 N,N-ди-[(1-6C)алкил]сулфа–
моил,	 (1-6C)алкансулфониламино	 и	 N-(1-6C)
алкил-(1-6C)алкансулфониламино,	 или	 од	 група	
со	формулата:

 X6-R11

	 каде	што	X6 е	директна	врска	или	е	одбран	од	O	и	
N(R12),	каде	што	R12	е	водород	или	(1-6C)алкил;	и	
R11 е	халогено-(1-6C)алкил,	хидрокси-(1-6C)алкил,	
(1-6C)алкокси-(1-6C)алкил,	 цијано-(1-6C)алкил,			
амино-(1-6C)алкил,	 	 	 (1-6C)алкиламино-(1-6C)
алкил	 или	 ди-[(1-6C)алкил]амино-(1-6C)алкил,	
или	од	групата	со	формулата:

	 -X7-Q5

	 каде	што	X7	е	директна	врска	или	е	одбран	од	O,	
S,	SO,	SO2,	N(R13),	CO,	CH(OR13),	CON(R13),	N(R13)
CO,	 SO2N(R13),	 N(R13)SO2,	 C(R13)2O,	 C(R13)2S	 и	
N(R13)C(R13)2,	 каде	 што	 R13 е	 водород	 или	 (1-8C)
алкил,	и	Q5	е	арил,	арил-(1-6C)алкил,	хетероарил,	
хетероарил-(1-6C)алкил,	 хетероциклил	 или	
хетероциклил-(1-6C)алкил,	 кој	 евентуално	 носи	
1	 или	 2	 супституенти,	 кои	 може	 да	 се	 исти	 или	
различни,	 одбрани	 од	 халогено,	 	 	 (1-8C)алкил,	
(2-8C)	алкенил,	 (2-8C)алкинил	и	 (1-6C)алкокси,	и	
било	 која	 хетероциклил	 група	 во	Q5	 евентуално	
носи	1	или	2	оксо	или	тиоксо	супституенти;

	 или	негова	фармацевтски	прифатлива	киселински	
адитивна	сол.	

	 Има	уште	20	патентни	барања.
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(57)	 1.		Соединенија	со	општа	формула	(I)
 
 

 
	 пришто
	 R	е	следната	група	од	формула	(II)

		 при	што
	 X	е	селектиран	од	групата	која	се	состои	од	О,	Ѕ,	

СН2,	СОО,	СН2СО,	О_(СН2)2О,	О_(СН2)3О	и	N;
	 Z	е	селектиран	од	помеѓу	N	и	СН2N;
	 Y	 е	 селектиран	 од	 алифатични	 групи,	 линеарни	

или	 разгранети,	 заситени	 или	 незаситени,	 кои	
имаат	 од	 1	 до	 10	 јаглеродни	 атоми,	 и	 фенил,	
евентуално	заменети,	или	Y	форми	со	Z	заситен	
или	 незаситен	 хетероцикл,	 евентуално	 заменет,	
кој	вклучува	до	два	хетероатоми	селектирани	од	
групата	која	се	состои	од	N,	О	и	Ѕ;

 R4	 и	 R5,	 еднакви	 или	 различни	 еден	 од	 друг,	 се	
селектирани	од	Н	и	алкилни	 групи	кои	имаат	од	
1	до	3	 јаглеродни	атоми,	или	 тие	формираат	 со	
Z	 групата	 заситен	 или	 незаситен	 хетероцикл,	
евентуално	 заменет,	 кој	 вклучува	 до	 два	
хетероатоми	 селектирани	 од	 групата	 која	 се	
состои	од	N,	О	и	Ѕ;

 R6  е	селектиран	од	Н	и	алифатични	групи,	линеарни	
или	 разгранети,	 заситени	 или	 незаситени,	 кои	
имаат	 од	 1	 до	 5	 јаглеродни	 атоми,	 евентуално	
заменети	со	алкиламин	или	алкиламониум	групи	
кои	имаат	алкилни	синџири	 кои	вклучуваат	од	1	
до	 5	 јаглеродни	атоми,	 или	формираат	 заситен-
хетероцикл	 кој	 вклучува	 до	 два	 хетероатоми	
селектирани	од	помеѓу	О	и	N;

	 d,	m,	и	n,	еднакви	или	различни	еден	од	друг,	се	
селектирани	од	0	и	1;

	 v	и	ѕ,	еднакви	или	различни	еден	од	друг,	се	цели	
броеви	кои	вклучуваат	помеѓу	1	и	3;	

 R1 е	селектиран	од	Н		
	 група	од	формула	(III)

 
	 при	што
	 G	е	селектиран	од	Н	и	Р-(СН2)I-(W)f-Ј,	пришто
	 Р	 е	 селектиран	 од	 групата	 која	 се	 состои	 од	О,	

СН2,	СО2,	NНСОNН	и	СОNН;
	 I	е	цел	број	кој	вклучува	помеѓу	0	и	5;
	 W	е	 селектиран	од	 групата	 која	 се	 состои	од	О,	

СО2,	СОNН	и	NНСОNН;
	 f	е	селектиран	од	помеѓу	0	и	1;
	 Ј	 е	Н	или	алкилна	 група	 (СН2)q-СН3,	 пришто	q	 е	

цел	број	кој	вклучува	помеѓу	0	и	20;
	 R2	и	R3,	еднакви	или	различни	еден	од	друг,	се	

селектирани	од	помеѓу	R	и	R1,	пришто	R	и	R1	се
	 дефинирани	како	погоре,
	 М	е	избран	од	2Н	и	метал	селектиран	од	групата	

која	 се	 состои	 од	 Zn,	Мg,	 Рt,	 Рd,	 Ѕi_(ОR7)2,	 Ge_
(ОR7)2	и	АIOR7,	пришто	R7	е	избран	од	помеѓу	Н	и	
С1-_С15	алкил,

	 и	фармацевтски	прифатливи	соли	од	тоа,	_
	 со	исклучок	на	следните	соединенија:_
	 а)	соединение	со	формула	(I)	пришто	М	е	2Н,	R1 

=	R3=	Н,	R	=	R2		е	група	од	формула	(II)	во	која	ѕ	е	
1,	X	е	O,	Y	е(СН2)3,		v	е	1,		Z	е	N,	n	=	d	=	1,	m	е	0,	а	
R4=	R5=	Н;	и

	 d)	соединение	со	формула	(I)	пришто	М	е	2Н,	R1 =	
R3	=	Н,	R	=	R2	е	група	од	формула	(II)	во	која	ѕ	е	1,	
X	е	О,	Y	е	(СН2)3,	v	е	1,	Z	е	N,	n	=	d	=	1,m	е	0,	R4	и	
R5 формираат	со	Z	фталимидо	група.	

	 Има	уште	17	патентни	барања.

902821
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902855

(51) C 07D 209/52,  (11) 902855
	 A	61K	31/403,	31/4178,		 (13)	 Т1
	 C	07D	303/04,	403/12	 (22)	 22/04/2008
(21)  2008/122 (45) 31/08/2009
(30)	 33851	P		22/10/2001		US
(96)	 09/09/2002	EP	02765197.5
(97) 16/04/2008 EP 1440059 
(73) Pfizer	Products	Inc.
	 Eastern	Point	Road,	Groton,	CT	06340,	US
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(72)	 LIRAS,	Spiros;	
	 HECK,	Steven	Donald	and	
	 MCHARDY,	Stanton	F.,
(54)	 3-АЗАБИЦИКЛО	 (3.1.0)	 ХЕКСАН	 ДЕРИВАТИ	

КАКО	 АНТАГОНИСТИ	 НА	 ОПИОИДЕН	
РЕЦЕПТОР

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

 

	 каде	што:
	 X	е	H,	халоген,	-OH,	-CN,	C1-C4	алкил	супституиран	

со	 еден	 до	 три	 атоми	 на	 халоген,	 или	 -O(C1-C4 
алкил),	 при	 што	 наведениот	 C1-C4 алкил	 на	
-O(C1-C4	 алкил)	 може	 да	 биде	 супституиран	 со	
еден	до	три	атоми	на	халоген;

	 Q	е	халоген,	-OH,	-O(C1-C4	алкил),	-NH2,	-NH(C1-C4 
алкил),	 -N(C1-C4	 алкил)(C1-C4 алкил),	 -C(=O)NH2,	
-C(=O)NH(C1-C4 алкил),	 -C(=O)N(C1-C4	 алкил)(C1-
C4 алкил),	

	 -NHS(=O)2H,	или	-NHS(=O)2R11;
	 или	 Q	 може	 да	 формира	 5-	 или	 6-член	 прстен	

на	 циклоалкил	 или	 хетероциклоалкил,	 со	 било	
кој	 јаглероден	 атом	 соседен	 на	 јаглеродниот	
атом	 за	 којшто	 е	 прикачен,	 со	 што	 се	 формира	
бицикличен	споен	прстенест	систем	со	фенилниот	
прстен	за	којшто	е	прикачен,	при	што	наведениот	
хетероциклоалкил	содржи	од	една	до	три	хетеро	
средини	одбрани	од	O,	S,	 -C(=O)	и	N	и	при	што	
наведениот	 циклоалкил	 или	 хетероциклоалкил	
може	да	содржи	една	или	две	двојни	врски;

 R1	 и	 R2,	 заедно	 со	 јаглеродниот	 атом	 за	 кој	 се	
прикачени,	 се	 поврзани	 и	 формираат	 C3-C7 
циклоалкил	 или	 4-	 до	 7-член	 хетероциклоалкил	
кој	 содржи	 од	 една	 до	 три	 хетеро	 средини	
одбрани	од	O,	S,	-C(=O)	и	N;	и	при	што	наведениот	
циклоалкил	 или	 хетероциклоалкил	 може	 да	
содржи	 една	 или	 две	 двојни	 врски;	 и	 при	 што	
наведениот	 циклоалкил	 или	 хетероциклоалкил	
може	 да	 биде	 споен	 со	C6-C14	 арилна	 или	 5-	 до	
14-члена	хетероарилна	група;

	 при	што	наведениот	C3-C7	 циклоалкил	или	4-	до	
7-член	 хетероциклоалкил	 којшто	 е	формиран	 од	
R1 и	R2,	може	да	биде	независно	супституиран	со	
една	до	 три	 групи	R12,	 а	 наведениот	евентуално	
споен	 арил	 или	 хетероарил	 може	 да	 биде	
независно	 супституиран	 со	 една	 до	 шест	 групи	
R12,	 при	што	 групите	 R12	 се	 одбрани	 од	 R13, R16,	
C1-C4 алкил	 кој	 содржи	една	или	две	незаситени	
врски,	халоген,	-OR13,	-NO2,	

	 -CN,	 C3-C6 циклоалкил,	 -NR13R14,	 -NR13C(=O)
R14,	 -C(=O)NR13R14,	 -OC(=O)R13,	 	 -C(=O)OR13,	
-C(=O)R13,	 -NR13C(=O)OR14,	 -NR13C(=O)NR14R15,	
-NR13S(=O)2R14 и		-S(=O)2R13;

 R3 е	C1-C4 алкил,	при	што	наведениот	C1-C4 алкил	
може	да	содржи	една	или	две	незаситени	врски;

 R5 и	R8	се,	независно	еден	од	друг,	H	или	метил;
 R11 е	 одбран	 од	 C1-C4	 алкил,	 -(C1-C4	 алкилен)-

O-(C1-C4	 алкил),	 4-(1-метилимидазол),	 -(C1-C4 
алкилен)-NH2,	 -(C1-C4	 алкилен)-NH(C1-C4	 алкил),	
-(C1-C4	алкилен)-N(C1-C4 алкил)(C1-C4 алкил);

	 секој	R13,	R14	и	R15 е	независно	одбран	од	H,	R16,	
C1-C4	 алкил,	 халоген,	 -OH,	 -SH,	 -NH2,	 -NH(C1-C4 
алкил),	 -N(C1-C4	 алкил)(C1-C4	 алкил),	 -O(C1-C4 
алкил),	 -S(C1-C4	 алкил),	 -CN,	 -NO2,	 -C(=O)(C1-C4 
алкил),	-C(=O)OH,	-C(=O)O(C1-C4 алкил),		-NHC(=O)
(C1-C4	 алкил),	 -C(=O)NH2	 и	 -C(=O)N(C1-C4	 алкил)
(C1-C4 алкил),	 или	 R13	 и	 R14 кога	 се	 во	 -NR13R14,	
може	 да	 бидат	 поврзани	 и	 да	 формираат	 4-	 до	
6-члена	 хетероарилна	 или	 хетероциклоалкилна	
група,	 при	 што	 наведената	 хетероарилна	 група	
може	да	содржи	од	1	до	3	додатни	хетеро	средини	
одбрани	од	N,	S,	O	и	

	 -C(=O);
 R16 е	 одбран	 од	 C6-C14	 арил	 и	 5-	 до	 14-член	

хетероарил,	 при	 што	 наведениот	 хетероарил	
содржи	 од	 една	 до	 три	 хетеро	 средини	 одбрани	
од	O,	S,	-C(=O)	и	N	и	каде	што	наведениот	арил	и	
хетероарил	може	да	бидат	супституирани	со	еден	
до	 три	 супституенти	 одбрани	 од	C1-C4	 алкил	 кој	
може	да	содржи	една	или	две	незаситени	врски,	
халоген,	-OH,	-SH,	-NH2,	-NH(C1-C4	алкил),	-N(C1-C4 
алкил)(C1-C4 алкил),	

	 -O(C1-C4	алкил),	-S(C1-C4	алкил),	-CN,	-NO2,	-C(=O)
(C1-C4	алкил),	-C(=O)OH,	

	 -C(=O)O(C1-C4 алкил),	 -NHC(=O)(C1-C4	 алкил),	
-C(=O)NH2	и	-C(=O)N(C1-C4	алкил)(C1-C4	алкил);	и	
n	е	цел	број	одбран	од	нула,	1,	2,	3,	4	и	5;

	 или	негова	фармацевтски	прифатлива	сол.	
	 Има	уште	18	патентни	барања.
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(97) 20/02/2008 EP 1432417 
(73) Aventis	Pharma	S.A.
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(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(72)	 CLERC,	Francois;	
	 HAMY,	Francois;	
	 DEPATY,	Isabelle;	
	 ANGOUILLANT-BONIFACE,	Odile;	
	 DEPRETS,	Stephanie;	
	 CARREZ,Chantal	and	
	 ROESNER,	Manfred
(54) СУПСТИТУИРАНИ	 СОЕДИНЕНИЈА	 НА	

БЕНЗИМИДАЗОЛ	 И	 НИВНА	 УПОТРЕБА	 ЗА	
ТРЕТИРАЊЕ	НА	КАНЦЕР

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

	 ·	 каде	што	A	е	фенилна	група;
	 ·	 каде	што	R1

 е	одбран	од	една	или	повеќе	слични	
групи	одбрани	од:

	 -	 алкил,	 кој	 може	 да	 биде	 супституиран	 со	
алкокси,	 хетероалкилна,	 арилна,	 ацилна,	
деривати	на	ацилна	група,	халоген;

	 -	 алкокси	 кој	 може	 да	 биде	 супституиран	 со	
алкилна,	 хетероалкилна,	 арилна,	 хетероарилна,	
алкоксиалкилна,	 хидроксиалкиламидна	 или	
перфлуороалкокси	 група,	 или	 алкилтио	 група	
која	може	да	биде	супституирана	со	амидна	или	
перфлуороалкилтио	група;

	 -	 арил	 или	 хетероарил	 кој	 може	 да	 биде	
супституиран	со	една	или	повеќе	алкилни,	алкокси,	
нитро,	цијано	групи,	естер	на	ацилноалкилна	група,	
естер	 на	 карбамоилна	 група,	 перфлуороалкокси	
група,	 перфлуороалкилна	 група,	 хетероарилна	
група,	арилокси	група;

	 -	 халоген;
	 -	 4	NH2;
	 -	 4	NH	алкил	или	циклоалкил	кој	може	да	биде	

супституиран	со	ацилна	група,	дериват	на	ацилна	
група,	хидрокси,	амино,	алкокси,	хетероциклилна	
или	арилна	група;

	 -	 4	N	имидазолил;

	 -	 3	SO2 Me;
	 ·	 каде	што	R2	е	одбран	од	групата	која	се	состои	

од:
	 -	 CO-алкил	 кој	 може	 да	 биде	 супституиран	 со	

амино,	 ацидна	 група,	 дериват	 на	 ацидна	 група,	
алкокси,	арилна	или	OH	група;

	 -	 CO-аралкил	 кој	 може	 да	 биде	 супституиран	
со	 алкокси,	 халогено,	 амино,	 ацидна	 група	 или	
деривати	на	ацидна	група;

	 -	 CO-арил	кој	може	да	биде	супституиран;
	 -	 CO-алкокси	кој	може	да	биде	супституиран	со	

арилна	група;
	 -	 CO-амино,	 CO-NHR3,	 CO-NR3R4	 каде	 што	 R3 

и	 R4
 се	 одбрани,	 независно	 еден	 од	 друг,	 од	

водород,	 алкил,	 хидроксиалкил,	 алкоксиалкил,	
флуороалкил,	 алкинил,	 хетероалкил,	
алкилхетероалкил,	 арил,	 аралкил	 или	 заедно	
формираат	алкиленски	ланец	кој	може	да	содржи	
од	еден	до	4	хетероатоми;

	 -	 арил	 или	 аралкил	 кој	 може	 да	 биде	
супституиран	со	хетероциклоалкил,	алкил,	арил,	
алкокси,	амино,	флуороалкил,	деривати	на	ацил,	
халоген;	 или	 нивна	 фармацевтски	 прифатлива	
сол,	 под	 услов	 R1

 да	 не	 може	 да	 биде	 халоген,	
(C2-C4)алкилна	 група,	 (C3-C8)	 циклоалкилна	
група,	 CF3,	 или	 (C1-C4)алкокси	 група	 кога	 R2 е	
-CO-алкокси	 група,	 при	 што	 во	 горенаведените	
супституенти	алкилната	група	содржи	од	1	до	10	
јаглеродни	атоми,		алкокси	групата	содржи	од	1	до	
4	јаглеродни	атоми,	хетероарилната	група	содржи	
од	 1	 до	 4	 хетероатоми,	 хетероциклоалкилната	
група	содржи	од	1	до	4	хетероатоми.	

	 Има	уште	5	патентни	барања.
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(51) A	61K	31/425,		 (11) 902845
	 47/02,	47/12,		 (13)	 Т1
 A 61P 35/00 (22) 29/04/2008
(21)  2008/131 (45) 31/08/2009
(30)	 20010264228P		25/01/2001		US	and	
	 20010290008P		11/05/2001		US
(96)	 22/01/2002	EP	02713446.9
(97) 19/03/2008 EP1353668 
(73) Bristol-Myers	Squibb	Company
	 Lawrenceville-Princeton	 Road	 	 Princeton	 	 NJ	

08543-4000,	US
(74)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(72)	 	MALLOY,	Timothy,	M.	;	
	 BANDYOPADHAY,	Rebanta;	
	 PANAGGIO,	Andrea;	
	 RAGHAVAN,	Krishnaswamy,	Srinivas	and	
	 VARIA,	Sailesh,	Amilal
(54) ПОСТАПКИ	 ЗА	 ПОДГОТВУВАЊЕ	 ФАРМА–

ЦЕВТСКИ	 ПРЕПАРАТИ	 КОИШТО	 СОДРЖАТ	
ЕПОТИЛОНСКИ	АНАЛОЗИ	ЗА	ЛЕКУВАЊЕ	РАК

(57)	 1.	 	 Постапка	 за	формулирање,	 за	 парентерална	
администрација,	на	аналог	на	епотилон	претставен	
со	формула	II:	

 
 

 

	 и	 било	 кои	 соли,	 солвати	 или	 негови	 хидрати,	
содржејќи	 ги	 следните	 чекори	 изведени	 под	
заштита	на	светлина:	

	 a)	растварање	на	споменатиот	аналог	во	смеса	од	
барем	најмалку	50%	од	волуменот	на	терциерен	-	
бутанол	во	вода	за	да	се	формира	раствор;

	 б)	 изведување	 на	 првостепено	 сушење	 на	
споменатиот	 раствор	 на	 температура	 од	 -100C	
до	-400C	под	висок	вакуум	од	50	милитор	до	300	
милитор	за	време	од	24	часа	до	96	часа	за	да	се	
формира	лиофилизиран	производ;	

	 в)	 изведување	 на	 второстепено	 сушење	
на	 добиениот	 лиофилизиран	 производ	 на	
температура	од	100C	до	300C	под	висок	притисок	
од	50	милитор	до	300	милитор	за	време	од	24	часа	
до	96	часа.	

	 Има	уште	12	патентни	барања.

902845
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(51) C 07D 417/12,  (11)	 902864
	 A	61K	31/495,		 (13)	 Т1
	 A	61P	13/00,	29/00,	 (22)	 30/04/2008
	 C	07D	401/12,		 (45)	 31/08/2009
	 403/12,	413/12	
(21)  2008/132 
(96)	 22/12/2003	EP	03814351.7
(97) 26/03/2008 EP1583763
(73) EURO-CELTIQUE	S.A.
	 2,	avenue	Charles	de	Gaulle	/	1653	Luxembourg,	

LU
(74)	 БИНПРО	 ДООЕЛ	 СКОПЈЕ	 ул.	 ‘’Ленинова’’	

бр.15а-13,	1000,	Скопје
(72)	 SUN,	Qun;	
	 Tafesse,	Laykea	and	
	 VICTORY,	Samuel
(54) ДЕРИВАТИ	НА	БЕНЗОАЗОЛИПИПЕРАЗИН	КОИ	

ИМААТ	VR1-АНТАГОНИСТИЧКА	АКТИВНОСТ
(57)	 1.		Соединение	со	формулата:

 
 

 

 

	 или	 негова	 фармацевтски	 прифатлива	 сол,	
назначено со тоа што:

	 Ar1	е

 
 
 
	 A	е

 

 R1	 е	 -Cl,	 -Br,	 -I,	 -(C1-C6)алкил,	 -NO2-,	 -CN-,	 -OH,-
O-CH3-,	 	 -NH2-,	 -C(хало)3-,	 -CH(хало)2-,	 или	

-CH2(хало)-;
	 секое	R2	е	независно:
	 (a)	 -хало,	 -CN,	 -OH,	 -О(C1-C6)алкил,	 -NO2,	 или	

-NH2;
	 (б)	 -(C1-C10)алкил,	 -(C2-C10)алкенил,	 -(C2-C10)

алкинил,	 -(C3-C10)циклоалкил,	 -(C8-C14)бицикло–
алкил,		 -(C8-C14)трициклоалкил,	 -(C5-C10)   
циклоалкенил,	 -(C8-C14)бициклоалкенил,	 -(C8-C14)
трициклоалкенил,	-(3-	до	7-член)	хетероцикл,	или	
-(7-	до	10-член)бициклохетероцикл,	секое	од	нив	
е	 несупституирано	 или	 супституирано	 со	 една	
или	повеќе	R5	групи;	или

	 (ц)	 -фенил,	 -нафтил,	 -(C14)арил,	 или	 -(5-	 до	 10-
член)хетероарил,	секое	од	нив	е	несупституирано	
или	супституирано	со	една	или	повеќе	R6	групи;

	 секое	R3	е	независно
	 (а)	 -хало,	 -CN,	 -OH,	 -О(C1-C6)алкил,	 -NO2,	 или	

-NH2;
	 (б)	 -(C1-C10)алкил,	 -(C2-C10)алкенил,	 -(C2-C10)

алкинил,	 -(C3-C10)циклоалкил,	 -(C8-C14)бицикло–
алкил,		 	 -(C8-C14)трициклоалкил,	 -(C5-C10)
циклоалкенил,	 -(C8-C14)бициклоалкенил,	 -(C8-C14)
трициклоалкенил,	-(3-	до	7-член)хетероцикл,	или	
-(7-	до	10-член)бициклохетероцикл,	секое	од	нив	
е	 несупституирано	 или	 супституирано	 со	 една	
или	повеќе	R5	групи;	или

	 (ц)	 -фенил,	 -нафтил,	 -(C14)арил,	 или	 -(5-	 до	 10-
член)хетероарил,	секое	од	нив	е	несупституирано	
или	супституирано	со	една	или	повеќе	R6	групи;

 R4	е	-H	или	-(C1-C6)алкил;
	 секое	R5	е	независно	 -CN,	 -OH,	 -хало,	 -N3,	 -NO2,	

-N(R7)2,	-CH=NR7,	-	NR7OH,	-OR7,	-COR7,	-C(O)OR7,	
-OC(O)R7,	-OC(O)OR7,	-SR7,	-S(O)R7,	или	-S(О)2R7;

	 секое	 R6	 е	 независно	 -(C1-C6)алкил,	 -(C2-C6)
алкенил,	 -(C2-C6)алкинил,	 -(C3-C8)циклоалкил,	
-(C5-C8)циклоалкенил,	-фенил,	-(C3-C5)хетероцикл,	
-C(хало)3,	-CH(хало)2,	-CH2(хало),	-CN,	-OH,	-хало,	
-N3,	-NO2,	-N(R7)2,	-CH=NR7,	-	NR7OH,	-OR7,	-COR7,	
-C(O)OR7,	 -OC(O)R7,	 -OC(O)OR7,	 -SR7,	 -S(O)R7,	
или	-S(О)2R7;

	 секое	 R7-	 е	 независно	 -H,	 -(C1-C6)алкил,	 -(C2-C6)
алкенил,	 -(C2-C6)алкинил,	 -(C3-C8)циклоалкил,	
-(C5-C8)циклоалкенил,	-фенил,	-(C3-C5)хетероцикл,	
-C(хало)3,	-CH2(хало),	или	-CH(хало)2;

 R8	 и	 R9	 	 се	 секое	 	 	 независно	 	 	 -H,	 -(C1-C6)
алкил,	 -(C2-C6)алкенил,	 -(C2-C6)алкинил,	 -(C3-
C8)циклоалкил,	 -(C5-C8)циклоалкенил,	 -фенил,	
-C(хало)3,	-CH(хало)2,	-CH2(хало),	-CN,	-OH,	-хало,	
-N3,	-N(R7)2,	-CH=NR7,	-	NR7OH,	-OR7,	-COR7,	-C(O)
OR7,	 -OC(O)R7,	 -OC(O)OR7,	 -SR7,	 -S(O)R7,	 или	
-S(О)2R7;	

	 секое	-хало	е	-F,	-Cl,	-Br	или	-I;
	 n	е	цел	број	во	опсег	од	0	до	3;
	 p	е	цел	број	во	опсег	од	0	до	2;
	 m	е	0	или	1;	и
	 x	е	0	или	1.	
	 Има	уште	35	патентни	барања.
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(51) A	61K	31/445,		 (11) 902869
 A	61P	3/06,	9/10,		 (13)	 Т1
	 C	07D	211/34,	211/62	 (22)	 02/05/2008
(21)  2008/133 (45) 31/08/2009
(30) EPA 02078309  12/08/2002  EP
(96) 05/08/2003	EP	03792260.6
(97) 13/02/2008 EP1536796 
(73) JANSSEN	PHARMACEUTICA	N.V.
	 Turnhoutseweg	30	/	2340	Beerse,	BE
(74)	 БИНПРО	 ДООЕЛ	 СКОПЈЕ	 	 ул.	 ‘’Ленинова’’	

бр.15а-13,	1000,	Скопје
(72)	 MEERPOEL,	Lieven;	
	 BACKX,	Leo	Jacobus	J.,		and	
	 ROEVENS,	Peter,	W.	M.,
(54) N-АРИЛ	 ПИПЕРИДИН	 СУПСТИТУИРАНИ	

БИФЕНИЛКАРБОКСАМИДИ	 КАКО	 ИНХИБИ–
ТОРИ	 НА	 ИЗЛАЧУВАЊЕТО	 НА	 АПОЛИ–
ПОПРОТЕИН	В

(57) 1.		Соединение	со	формулата	(I)
 
 

	 неговите	 N-оксиди,	 фармацевтски	 прифатливи	
киселински	 адитивни	 соли	 и	 стерео-хемиски	
изомерни	форми, назначенo со тоа што 

 R1	 е	 водород,	 C1-4алкил,	 хало,	 или	 полихалоC1-4	
алкил;

 R2	е	водород,	C1-4алкил,	хало,	или	полихало	C1-4	
алкил;

 R3	е	водород	или	C1-4алкил;
 R4	е	водород,	C1-4алкил,	или	хало;
	 n	е	цел	број	нула	или	1;
 X1	и	X2 се	или	обете	јаглерод,	или	кога	едно	од	X1 

и	X2	е	азот,	тогаш	другото	X1 и	X2	е	јаглерод;
 X3	е	јаглерод,	или	азот	под	услов	да	само	едно	од	

X1 и	X2 е	азот;
	 Y	 е	 О	 или	 NR6	 каде	 што	 R6	 е	 водород	 или	 C1-4	

алкил;	и
 R5	е	водород;	C1-6алкил	евентуално	супституиран	

со	 C1-4алкилокси,	 циано,	 полихалоC1-C4алкил,	
или	 арил;	 C2-6алкенил	 евентуално	 супституиран	
со	арил;	C3-6алкинил	евентуално	супституиран	со	
арил;	арил	или	хетероарил;	арил	е	фенил;	фенил	
супституиран	со	еден,	два	или	три	супституенти	
секој	 независно	 одбран	 од	 нитро,	 азидо,	 циано,	
хало,	 хидрокси,	 C1-6алкил,	 C3-C6циклоалкил,	 C1-4	
алкилокси,	полихалоC1-6	алкил,	амино,	моно-	или	
ди(C1-6алкил)амино;	 хетероарил	 е	 пиридинил,	
пиразинил,	 пирими–динил,	 пиридазинил,	
триазинил,	 триазолил,	 имидазолил,	 пиразолил,	
тиазолил,	 изотиазолил,	 оксазолил,	 пиролил,	
фуранил,	или	тиенил;	и	евентуално	супституиран	

со	еден,	два	или	три	супституенти	секој	независно	
одбран	 од	 нитро,	 азидо,	 циано,	 хало,	 хидрокси,	
C1-6алкил,	 C3-C6циклоалкил,	 C1-4алкилокси,	
полихалоC1-4алкил,	 амино,	 моно-	 или	 ди(C1-6	
алкил)амино.	

	 Има	уште	9	патентни	барања.
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(51) A	61K	31/57,	 (11) 902862 
A 61P 11/06 (13) Т1

(21)  2008/134 (22) 02/05/2008
  (45) 31/08/2009
(30)	 9802073		11/06/1998		SE
(96)	 10/06/1999	EP	99930103.9
(97) 19/03/2008 EP1085877 
(73)	 AstraZeneca	AB
	 151	85	Sodertalje,	SE
(74)	 БИНПРО	 ДООЕЛ	 СКОПЈЕ	 ул.	 ‘’Ленинова’’	

бр.15а-13,	1000,	Скопје
(72)	 EKSTROM,	Tommy
(54) УПОТРЕБА	 НА	 СОСТАВ	 КОЈ	 СОДРЖИ	

ФОРМОТЕРОЛ	И	БУДЕСОНИД	ЗА	СПРЕЧУВАЊЕ	
ИЛИ	 ТРЕТИРАЊЕ	 АКУТНА	 СОСТОЈБА	 НА	
АСТМА

(57)	 1.	Употреба	на	состав	кој	содржи,	во	мешавина
	 (а)	 прва	 активна	 состојка	 која	 е	 формотерол,	

негова	фармацевтски	прифатлива	сол	или	солват	
или	солват	на	таква	сол;	и

	 (б)	втора	активна	состојка	која	е	будесонид;
	 за	 производство	 на	 медикамент	 за	 употреба	 во	

спречувањето	или	третирањето	на	акутна	состојба	
на	астма	и/или	наизменична	астма	и/или	епизоди	
во	 хронична	 астма	 назначена со тоа што 
употребата	 е	 за	 симптоматично	 ослеснување,	
кога	 е	 потребно,	 како	 дополнение	 на	 редовно	
третирање	хронична	астма.	

	 Има	уште	19	патентни	барања.

(51) A	61K	9/72, 31/58 (11) 902866
  (13) Т1
(21)  2008/135 (22) 02/05/2008
  (45) 31/08/2009
(30)	 9700133		20/01/1997		SE
(96)	 13/01/1998	EP	98901616.7
(97) 19/03/2008 EP 1019033 
(73) AstraZeneca	AB
	 151	85	Sodertalje,	SE
(74)	 БИНПРО	 ДООЕЛ	 СКОПЈЕ	 ул.	 ‘’Ленинова’’	

бр.15а-13,	1000,	Скопје
(72)	 TROFAST,	Jan

(54) НОВА	ФОРМУЛАЦИЈА	ЗА	ИНХАЛАЦИЈА	КОЈА	
ИМА	ГУСТИНА	НА	ИСТУРЕНА	МАСА	ОД	0.28	ДО	
0.38	G/ML,	КОЈА	СОДРЖИ	БУДЕСОНИД

(57)	 1.	 	 Сув	 прашкаст	 состав	 кој	 содржи	 будесонид	
и	 супстанција-носач,	 и	 обете	 содржат	 честички	
кои	 имаат	 среден	 масен	 дијаметар	 од	 помалку	
од	 10	 мm	 и	 се	 субстанцијално	 униформно	
распределени, назначен со тоа што	 составот	
има	густина	на	истурена	маса	од	0.28	до	0.38	g/ml.	

	 Има	уште	8	патентни	барања.
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(51) A	61K	31/557,		 (11) 902846
 A 61P 11/00 (13) Т1
(21)  2008/136 (22) 06/05/2008
  (45) 31/08/2009
(30) 19708049  28/02/1997  DE
(96)	 24/02/1998	EP	98913584.3
(97) 20/02/2008 EP 0975347 
(73) Nycomed	GmbH
	 Byk-Gulden-Strasse	2		78467	Konstanz,	DE
(74)	 БИНПРО	 ДООЕЛ	 СКОПЈЕ	 ул.	 ‘’Ленинова’’	

бр.15а-13,	1000,	Скопје
(72)	 FLOCKERZI,	Dieter;	
	 SCHUDT,	Christian;	
	 BEUME,	Rolf;	
	 BELLER,	Klaus-Dieter;	
	 GRIMMINGER,	Friedrich	and	
	 SUTTORP,	Norbert

(54) СИНЕРГИСТИЧКА	 КОМБИНАЦИЈА	 ОД	 PDE	
ИНХИБИТОРИ	 И	 АГОНИСТИ	 НА	 АДЕНИЛАТ	
ЦИКЛАЗА	 ИЛИ	 АГОНИСТИ	 НА	 ГУАНИЛ	
ЦИКЛАЗА

(57)	 1.	 PDE4	 инхибитор	 комбиниран	 со	 в2-
симпатомиметик	 за	 употреба	 во	 терапевтскиот	
третман	 на	 акутна	 или	 хронична	 опструкција	 на	
бронхии	и/или	акутни	или	хронични	инфламаторни	
заболувања	 на	 бронхиите,	 назначен	 со	 тоа,	
што	 се	 користи	 PDE4	 инхибитор,	 одбран	 од	
групата	 која	 се	 состои	 од	 IBUDILAST	 и	 N-(3,5-
дихлоропирид-4-ил)-3-циклопропилметокси-4-
дифлуоро-метоксибензамид,	 и	 со	 тоа,	 што	 в2-
симпатомиметикот	 е	 одбран	 од	 групата	 која	 се	
состои	 од	 салбутамол,	 тулобутерол,	 тербуталин,	
карбутерол,	пирбутерол,	изоксуприн,	репротерол,	
кленбутерол,	фенотерол,	баметан,	хексопреналин,	
формотерол,	 салметерол,	 пикуметерол,	 рими–
терол,	 прокатерол,	 бамбутерол,	 битолтерол,	
мабутерол,	 клорпреналин,	изоетарин,	етантерол,	
имокситерол,	 наминтерол,	 салмефамол	 и	
зинтерол.	

	 Има	уште	2	патентни	барања.

(51) C 07D 405/12,  (11) 902871
	 A	61K	31/44,		 (13)	 Т1
	 31/505,	31/506,		 (22)	 07/05/2008
 C 07D 239/26 (45) 31/08/2009
(21)  2008/137  
(30)	 USA	379868		05/03/2003		US
(96)	 04/03/2004	EP	04717398.4
(97) 07/05/2008 EP1601670 
(73) Targacept,	Inc.
	 200	East	First	Street,	Suite	300,	Winston-Salem,	

NC	27101,	US
(74)	 БИНПРО	 ДООЕЛ	 СКОПЈЕ	 ул.	 ‘’Ленинова’’	

бр.15а-13,	1000,	Скопје
(72)	 CAPET,	Marc;	
	 SCHMITT,	Jeffrey,	Daniel;	
	 DULL,	Gary	Maurice;	
	 GENEVOIS-BORELLA,	Arielle	and	
	 CHEVE,	Michel
(54) СОЕДИНЕНИЈА	 НА	 АРИЛВИНИЛАЗАЦИКЛО–

АЛКАН	И	МЕТОДИ	ЗА	НИВНО	ДОБИВАЊЕ

(57)	 1.		Соединение	со	формула:

 
 
 назначено со тоа што:
	 брановитите	 линии	 претставуваат	 променлива	

геометрија	(Е	или	Z)	околу	двојната	врска;
	 X	е	азот;
 R1	е	водород,	C1-6-алкил,	-OR4,	или	-NR4R5;
 R3	е	водород;
	 m	e	помеѓу	1	и	4;
	 n	е	помеѓу	1	и	3;
 R4	и	R5	се,	независно,	водород	или	C1-6-алкил;
	 и	 нивни	 изомери,	 мешавини,	 енантиомери,	

диастереоизомери,	 таутомери,	 и	 фармацевтски	
прифатливи	соли.	

	 Има	уште	19	патентни	барања.
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(51) A	61K	9/36 (11) 902852
  (13) Т1
(21)  2008/138 (22) 07/05/2008
  (45) 31/08/2009
(30)	 171968P		23/12/1999		US
(96)	 20/12/2000	EP	00983435.9
(97) 23/04/2008 EP 1242055
(73) Pfizer	Products	Inc.
		 Eastern	Point	Road,	Groton,	CT	06340,	US
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(72)	 CURATOLO,	William,	John;	
	 Appel,	Leah	Elizabeth;	
	 BEYERINCK,	Ronald,	Arthur;	
	 CHIDLAW,	Mark,	Brian;	
	 FRIESEN,	Dwayne,	Thomas;	
	 SMITH,	Kelly,	Lincoln	and	
	 Thombre,	Avinash	Govind
(54) ДОЗАЖНА	ФОРМА	НА	ЛЕК	 КОЈ	СЕ	ВНЕСУВА	

СО	ПОМОШ	НА	ХИДРОГЕЛ
(57)	 1.		Дозажна	форма	со	контролирано	ослободување	

која	 содржи	 јадро	 и	 облога	 околу	 наведеното	
јадро,	назначена со тоа што:

	 а)	јадрото	содржи	состав	кој	содржи	лек	и	состав	
кој	набабрува	во	вода,	при	што	секој	од	нив	зазема	

одделен	регион	во	рамките	на	наведеното	јадро;
	 б)	составот	 кој	 содржи	 лек,	 содржи	 лек	 со	

слаба	 растворливост,	 чијашто	 минимална	
водорастворливост	 изнесува	 1	 до	 2	 mg/mL	 на	
pH	 1-8	 и	 средство	 за	 внесување	 на	 лекот,	 при	
што	 наведеното	 средство	 за	 внесување	 на	
лекот	 е	 PEO	 со	 молекулска	 тежина	 од	 500.000	
до	 800.000	 далтони	 и	 тежинска	 фракција	 со	
слаба	растворливост,	а	средството	за	внесување	
е	 помалку	 од	 80	 тежински	 %	 на	 составот	 кој	
содржи	 лек,	 при	 што	 постои	 обратен	 однос	
помеѓу	 подобрата	 молекулска	 тежина	 на	 PEO	 и	
тежинската	 фракција	 на	 составите	 кои	 содржат	
лек,	поточно	лек	и	средство	за	внесување;

	 при	 што	 молекулската	 тежина	 на	 PEO	 може	
да	 варира	 повисоко	 или	 пониско	 во	 однос	 на	
горенаведените	 вредности	 на	 молекулската	
тежина,	за	20%	до	50%;	и

	 в)	облогата	е	водопропустлива,	нерастворлива	во	
вода	и	содржи	најмалку	еден	отвор	за	испорака;	и

	 при	 што	 наведениот	 состав	 кој	 содржи	 лек	
додатно	 содржи	 полимер	 за	 зголемување	
на	 концентрацијата,	 којшто	 е	 одбран	 од	
хидроксипропилметилцелулоза	 ацетат	 суксинат	
(HPMCAS),	 хидрокси	 пропилметил	 целулоза	
фталат	(HPMCP),	целулоза	ацетат	фталат	(CAP)	
и	целулоза	ацетат	тримелитат	(CAT);	и

	 лекот	не	е	во	вид	на	цврста	дисперзија.	
	 Има	уште	11	патентни	барања.
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(51) C 07D 307/87 (11) 902872
  (13) Т1
(21)  2008/139 (22) 09/05/2008
  (45) 31/08/2009
(30)	 DKA	200000783		12/05/2000		DK
(96) 10/05/2001 EP	01931469.9
(97) 19/03/2008 EP 1296970 
(73) H.	LUNDBECK	A/S
		 Ottiliavej	9,	DK-2500	Valby-Copenhagen,	DK
(74)	 ТОНЕВСКИ		ДРАГАН,	АДВОКАТ	бул.	„Кочо	Рацин”	

бр.	14/4	-	13,	1000	Скопје
(72)	 PETERSEN,	Hans	and	
	 DANCER,	Robert,	J.M

(54) ПОСТАПКА	 ЗА	 ПОДГОТВУВАЊЕ	 НА	
ЦИТАЛОПРАМ

(57)	 1.		Метод	за	подготовка	на	циталопрам	кој	вклучува	
реакција	на	соединението	од	формулата	IV

 
 

 

	 со	оксидирачки	агент	за	да	овозможи	циталопрам
 
 

	 кој	 е	 изолиран	 како	 база	 или	 фармацевтски	
прифатливи	киселински	додатоци	на	соли	од	тоа.	

	 Има	уште	17	патентни	барања.

(51) C	10M	157/04,	 (11) 902873
	 161/00,	173/00	 (13)	 Т1
(21)  2008/140 (22) 12/05/2008
  (45) 31/08/2009
(30)	 04024857.7		19/10/2004		DE
(96)	 19/10/2004	EP	04024857.7
(97) 05/03/2008 EP 1652909 
(73) Theunissen,	Helmut
	 Wacholderweg	4	/	26655	Westerstede,	DE
(74)	 БИНПРО	 ДООЕЛ	 СКОПЈЕ	 ул.	 ‘’Ленинова’’	

бр.15а-13,	1000,	Скопје
(72)	 Theunissen,	Helmut	and	
	 Theunissen,	Sabine
(54) СРЕДСТВО	 КОЕ	 СПРЕЧУВА	 КОРОЗИЈА	 ЗА	

ФУНКЦИОНАЛНИ	 ФЛУИДИ,	 КОНЦЕНТРАТ	 ЗА	
ПОДМАЧКУВАЊЕ	 РАСТВОРЛИВ	 ВО	 ВОДА	 И	
НЕГОВА	УПОТРЕБА

(57)	 1.	 	 Средство	 против	 корозија	 за	 функционални	
флуиди,	кое	содржи	од	5	до	80	%	од	тежината	од	
најмалку	еден	алканоламид	на	масна	киселина	на	
база	на	заситени	или	незаситени	масни	киселини	
со	10	до	20	јаглеродни	атоми,	5	до	80	%	од	тежината	
барем	еден	алкохол	со	2	до	14	јагелродни	атоми,	и	
5	до	80	%	од	тежината	од	барем	една	ароматична	
монокарбоксилна	 киселина	 или	 алифатична	
дикарбоксилна	 киселина	 со	 10	 до	 12	 јаглеродни	
атоми,	каде	што	сумата	на	овие	компоненти	е	100	
%	 од	 тежината,	 и	 тежината	 во	%	 е	 поврзана	 со	
тежината	на	средството	против	корозија.	

	 Има	уште	32	патентни	барања.
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(51) A	61K	31/4412,	31/4427,		 (11)	 902824
	 A	61P	3/04,		 (13)	 Т1
	 C	07C	43/20,		 (22)	 13/05/2008
	 C	07D	213/82,		 (45)	 31/08/2009
	 241/24,	333/20,
	 401/06,	401/12	 	
(21)  2008/143 
(30)	 20020412158P		19/09/2002		US
(96)	 17/09/2003	EP	03751877.6
(97) 21/05/2008 EP1562595 
(73) ELI	LILLY	AND	COMPANY
	 Lilly	 Corporate	 Center,	 	 Indianapolis,	 IN	 46285,	

US
(74)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(72)	 BLANCO-PILLADO,	Maria-Jesus;	
	 CHAPPELL,	Mark,	Donald;	
	 DE	LA	TORRE,	Marta,	Garcia	LILLY,	S.A.;	
	 DIAZ	BUEZO,	Nuria	LILLY,	S.A.;	
	 FRITZ,	James,	Erwin;	
	 HOLLOWAY,	William,	Glen;	
	 MATT,	James,	Edward,	Junior;	
	 MITCH,	Charles,	Howard;	
	 PEDREGAL-TERCERO,	Concepcion	LILLY,	S.A.;	
	 QUIMBY,	Stevan,	James;	
	 SIEGEL,	Miles,	Goodman;	
	 SMITH,	Dana,	Rae;	
	 STUCKY,	Russell,	Dean;	
	 TAKEUCHI,	Kumiko;	
	 THOMAS,	Elizabeth,	Marie	and	
	 WOLFE,	Chad,	Nolan
(54) ДИАРИЛНИ	 ЕТЕРИ	 КАКО	 АНТАГОНИСТИ	 НА	

ОПИОИДНИ	РЕЦЕПТОРИ
(57)	 1.		Соединение	избрано	од	групата	која	се	состои	

од:
	 6-{4-[(3-Метил-бутиламино)-метил]-фенокси}-

никотинамид

 

	 5-{2-Флуоро-4-[(3-метил-бутиламино)-метил]-
фенокси}-пиразин-2-карбоксамид

 

	 5-(2-Метокси-4-пентиламинометил-фенокси)-
пиразин-2-карбоксамид

 
	 6-(2-Флуоро-4-{[2-(тетрахидро-пиран-4-ил)-

етиламино)]-метил}-фенокси)-никотинамид

	 6-(2,3-Дифлуоро-4-пентиламинометил-фенокси)-
никотинамид

 
	 5-(4-{[2-(4-Флуоро-фенил)-етиламино]-метил}-2-

метокси-фенокси)-пиразин-2-карбоксамид

 
	 5-{4-[(4,4-Диметил-пентиламино)-метил}-2-ме–

токси-фенокси}-пиразин-2-карбоксамид

 
	 5-(2-Метокси-4-{[2-(тетрахидро-пиран-4-ил)-ети–

ламино)-метил}-фенокси)-пиразин-2-карбок–
самид
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	 5-{4-[3,3-Диметил-бутиламино)-метил}-2-флуоро-
фенокси}-пиразин-2-карбоксамид

	 5-(2-Флуоро-4-{[2-(тетрахидро-пиран-4-ил)-
етиламино)-метил}-фенокси)-	 пиразин-2-карбо–
ксамид

	 6-{2-Метил-4-[(3-метил-бутиламино)-метил]-
фенокси}-никотинамид;	 сол	 на	 метансулфонска	
киселина

	 5-(2-Метил-4-{[2-	 (тетрахидро-пиран-4-ил)-етила–
мино]-метил}-фенокси)-пиразин-2-карбоксамид

	 6-{4-[(3,3-Диметил-бутиламино)-метил]-2-флуоро-
6-метокси-фенокси}-никотинамид

 
 

 
	 5-(2-Флуоро-4-пентиламинометил	 -фенокси)-

пиразин-2-карбоксамид

 
	 3-Хлоро-4-{4-[(3,3-Диметил-бутиламино)-метил]-

фенокси}-бензамид
 
 

	 6-(4-{[2-(Teтрахидро-	 пиран-4-ил)-етилами–но]-
метил}-фенокси)-никотинамид	

	 6-{4-[2-(3,3-	 Диметил-бутиламино)-етил]-2,6-
дифлуоро-фенокси}-никотинамид

 
 

 
 
	 6-{2-Хлоро-4-[(3-метил-бутиламино)-метил]-

фенокси}-никотинамид
 
 

 

	 3,5-Дифлуоро-4-{4-[(3-метил-бутиламино)-метил]-
фенокси}-бензамид

 
 

 

	 6-{2,3,6-Трифлуоро-4-[(3-метил-бутиламино)-
метил]-фенокси}-никотинамид

 

	 6-{2,6-Дифлуоро-4-[(3-метил-бутиламино)-метил]-
фенокси}-никотинамид

		 и
	 3-Флуоро-4-{4-[(3-метил-бутиламино)-метил]-

фенокси}-бензамид
 
 

	 или	 фармацевтски	 прифатлива	 сол,	 или	 нивен	
солват.	

	 Има	уште	16	патентни	барања.
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(51) A 43B 7/08 (11) 902859
  (13) Т1
(21)  2008/144 (22) 12/05/2008
  (45) 31/08/2009
(30)	 PD20030166		22/07/2003		IT
(96)	 15/07/2004	EP	04763255.9
(97) 09/04/2008 EP 1646294
(73)	 GEOX	S.p.A.
	 Via	 Feltrina	 Centro	 16,	 31044	 	 Montebelluna	

Localita	Biadene	(Treviso),	IT
(74) ТОНИ	МЛАДЕНОВСКИ	Ул.	 ‘’Илинденска’’	 	 2/	 13,	

1400,	Велес
(72)	 POLEGATO	MORETTI,	Mario
(54) ПАРАПРОПУСТЛИВ	И	ВОДООТПОРЕН	ЃОН	ЗА	

ЧЕВЛИ,	ПОСЕБНО	НО	НЕ	И	ЕКСКЛУЗИВНО	ЗА	
ОТВОРЕНИ	ЧЕВЛИ,	КАКО	САНДАЛИ,	КЛОМПИ	
И	СЛИЧНО,	КАКО	И	ЧЕВЛИ	СО	ЃОН

(57)	 1.	 	 Паропропустлив	 и	 водоотпорен	 ѓон	 за	
чевли,	особено	но	не	и	 за	отворени	чевли,	 како	
сандали,	кломпи	и	слично,	се	состои	од	следната	
комбинација	на	елементи:

	 -	 долен	 елемент	 (11,	 111,	 211,	 311),	 на	 кој	 во	
долниот	 дел	 е	 интегрирана	 основа	 (12,	 112),	
долниот	 елемент	 (11,	 111,	 211,	 311)	 е	 избран	

помеѓу	елемент	кој	е	паропропустлив	во	горниот	
регион	и	перфориран	елемент;

	 -	 горен	 елемент	 кој	 е	 паропропустлив	 и/или	
перфориран	(13,	113);

	 -паропропустлива	 и	 водоотпорна	 мембрана	 (16,	
116,	216,	316),	поставена	помеѓу	долниот	елемент	
(11,	 111,	 211,	 311)	 и	 горниот	 елемент	 (13,	 113),	
мембраната	(16,	116,	216,	316),		долниот	елемент	
(11,	111,	211,	311)	и	горниот	елемент	(13,	113)	со	
меѓусебен	контакт	се	херметички	споени	еден	со	
друг	во	периметарските	делови,	назначен со тоа 
што

	 горниот	 елемент	 (13,	 113)	 се	 состои	 од	 прв	
слој	 (13а)	 кој	му	 одговара	 по	 големина	 на	 ѓонот	
и	 служи	 за	 контакт	 со	 стапалото,	 направен	
е	 од	 паропропустлив	 и/или	 перфориран	
материјал,	 втор	 слој	 кој	 е	 составен	 од	 најмалку	
еден	 паропропустлив	 удобен	 слој	 (14,	 114),	
поставен	 под	 првиот	 слој	 (13а)	 и	 направен	 од	
тродимензионална	 ткаенина,	 	 кој	 формира	
празнина	за	вентилација	(19,	119),	и	трет	слој	(20)	
поставен	под	паропропустливиот	удобен	слој	(14,	
114).	

	 Има	уште	19	патентни	барања.

902859



Glasnik 16/4  str. 2-83 avgust 2009 Skopje

Patenti

54

(51) B 29D 31/508,  (11) 902858
 A	43B	7/12,	9/02,		 (13)	 Т1
	 B	29C	45/26,		 (22)	 12/05/2008
	 B	29D	31/50,	31/515	 (45)					31/08/2009	
(21)  2008/145 
(30)	 PD20040014		22/01/2004		IT
(96)	 20/01/2005	EP	05706933.8
(97) 19/03/2008 EP 1706257 
(73) GEOX	S.p.A.
	 Via	 Feltrina	 Centro	 16,	 31044	 	 Montebelluna	

Localita	Biadene	(Treviso),	IT
(74)	 ТОНИ	МЛАДЕНОВСКИ	 Ул.	 ‘’Илинденска’’	 	 2/	 13,	

1400,	Велес
(72)	 POLEGATO	MORETTI,	Mario
(54) ЧЕВЕЛ	СО	ВОДООТПОРЕН	ЃОН	ПРОПУСТЛИВ	

ЗА	ВОЗДУХ	И	ГОРЕН	ДЕЛ
(57)	 1.	 	 Чевел	 (10,	 100)	 со	 пропустлив	 за	 воздух	

и	 водоотпорен	 ѓон	 и	 покривка,	 составен	 од	
водоотпорен	ѓон	пропустлив	за	воздух	(11,	111)	и	
водоотпорна	покривка	пропустлива	за	воздух	(12,	
112)	која	со	ѓонот	е	споена	во	делот	свртен	нагоре	
и	е	составена	од:

	 -	 надворешна	 покривка	 пропустлива	 за	 воздух	
(13,	 113),	 внатрешно	 платно	 (14,	 114)	 и,	 помеѓу	
нив,	 водоотпорна	 мембрана	 пропустлива	 за	
воздух	(15,	115),

	 -	 барем	 делумно	 перфориран	 и	 пропустлив	 за	
воздух	 внатрешен	 ѓон	 (16,	 116),	 споен	 барем	 со	

покривката	 (13,	 113)	 и	 водоотпорната	 мембрана	
пропустлива	за	воздух	(15,	115),

	 -	 водоотпорниот	 ѓон	 пропустлив	 за	 воздух	 (11,	
111)	 содржи	 надворешно	 периферно	 здолниште	
(20,	 120)	што	е	 препокриено	врз	 покривката	 (12,	
112),	внатрешната	покривка	 (13,	113)	обезбедува	
премин	 (26,	 126)	 кон	 водоотпорната	 мембрана	
пропустлива	за	воздух	 (15,	115),	 за	полимерниот	
материјал	 за	 времетраењето	 на	 препокривање	
на	надворешното	периферно	здолниште	(20,	120)	
од	ѓонот	 (11,	111),	премините	 (26,	126)	се	цврсто	
поставени	 во	 регионот	 за	 поврзување	 (17,	 117)	
помеѓу	 	 покривката	 	 	 (13,	 113),	 и	 водоотпорната	
мембрана	 пропустлива	 за	 воздух	 (15,	 115),	
надворешното	 периферно	 здолниште	 (20,	 120)	
од	 ѓонот	 (11,	 111)	 е	 херметички	 периферно	
поврзано	 со	 покривката	 (12,	 112)	 од	 регионот	 за	
поврзување	 (17,	 117),	 надворешното	 периферно	
здолниште	 (20,	 120)	 од	 пропустливиот	 за	 воздух	
и	 водоотпорен	 ѓон	 (11,	 111),	 е	 препокриено	 врз	
него,	и	херметички	поврзано	со	него,	периферниот	
регион	 (24)	 од	 елементот	 со	 водоотпорната	
мембрана	 пропустлива	 за	 воздух	 (22)	 од	
водоотпорен	ѓон	пропустлив	за	воздух	(11,	111),	кој	
обезбедува	комплетна	водоотпорност	на	чевелот	
со	 комплетно	 запечатување	 во	 поглед	 на	 влез	
на	 вода	 помеѓу	 водоотпорниот	 ѓон	 пропустлив	
за	 воздух	 (11,	 111)	 и	 водоотпорната	 покривка	
пропустлива	за	воздух	(12,	112).	

	 Има	уште	9	патентни	барања.

СЛ.	1
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(51) B 04B 13/00,  (11) 902822
	 F	26B	11/04,	25/22	 (13)	 Т1
(21)  2008/146 (22) 14/05/2008
  (45) 31/08/2009
(30) 102004049241  09/10/2004  DE
(96)	 24/09/2005	EP	05788628.5
(97) 12/03/2008 EP 1799352 
(73) Aventis	Pharma	Deutschland	GmbH
	 Bruningstrasse	50,	65929	Frankfurt	am	Main,	DE
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(72)	 REINHARDT,	Jorg;	
	 WANDELT,	Burkhard	and	
	 NAUMANN,	Christoph

(54) УРЕДОТ	 ЗА	 СУШЕЊЕ	 И	 МЕТОДА	 ЗА	
УПРАВУВАЊЕ	СО	УРЕД	ЗА	СУШЕЊЕ

(57)	 1.	 	 Уред	 за	 сушење	 наменет	 за	 сушење	 на	
производ,	кој	содржи	комора	за	сушење	која	има	
најмалку	 еден	 прозор	 (3),	 назначен	 со	 тоа,	 што	
содржи	 NIR	 сонда	 (4)	 која	 служи	 за	 мерење	 на	
влажноста	на	производот	во	затворената	комора	
за	сушење,	при	што	NIR	сондата	(4)	е	поставена	
надвор	од	комората	за	сушење	и,	во	најмалку	една	
положба	на	комората	за	сушење,	таа	е	насочена	
кон	 производот	 низ	 наведениот	 најмалку	 еден	
прозор	(3).	

	 Има	уште	16	патентни	барања.
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(51) A	61K	31/198,		 (11) 902861
	 A	61M	15/00	 (13) Т1
(21)  2008/147 (22) 16/05/2008
  (45) 31/08/2009
(30)	 04798720.1		18/11/2004		GR
(96)	 18/11/2004	EP	04798720.1
(97) 02/04/2008 EP1811987 
(73) Uni-Pharma	 Kleon	 Tsetis	 Pharmaceutical	

Laboratories	S.A
	 14th	Km,	National	Road	1,		145	64	Kifissia,	GR
(74)	 БИНПРО	 ДООЕЛ	 СКОПЈЕ	 ул.	 ‘’Ленинова’’	

бр.15а-13,	1000,	Скопје
(72)	 TSETI,	Ioulia

(54) СУВ	 ПРАШОК	 КОЈ	 СОДРЖИ	 НАТРИУМ	
ЛЕВОТИРОСКИН	 И	 СЕ	 АПЛИЦИРА	 ПРЕКУ	
ИНХАЛАТОР

(57)	 1.	 Уред	 кој	 содржи	 инхалатор	 погоден	 за	
апликација	на	мешавина	од	стабилен	сув	прашок,	
наведениот	 уред	 содржи	 мешавина	 која	 содржи	
а)	 хидрат	 на	 натриум	 левотироксин,	 б)	 честички	
од	 лактоза,	 кои	 содржат	 лактозаH2O,	 желатин	 и	
скроб	од	пченка,	в)	гликолат	на	натриум	скроб,	г)	
магнезиум	стеарат,	д)	силицифициран	талк,	кој	се	
состои	од	прочистен	талк	и	колоидален	силициум	
диоксид	и	ѓ)	евентуално	лак-боја.	

	 Има	уште	37	патентни	барања.

(51) A	61K	31/44,	31/4439,	 (11)	 902851
 A 61P 1/04 (13) Т1
(21)  2008/148 (22) 19/05/2008
  (45) 31/08/2009
(30)	 0201943		20/06/2002		SE
(96) 19/06/2003	EP	03731333.5
(97) 14/05/2008 EP 1513525 
(73) AstraZeneca	AB
	 151	85	Sodertalje	,	SE
(74)	 БИНПРО	 ДООЕЛ	 СКОПЈЕ	 ул.	 ‘’Ленинова’’	

бр.15а-13,	1000,	Скопје
(72)	 LEHMANN,	Anders;	
	 MATTSSON,	Jan	and	
	 STORMANN,	Thomas,	M.

(54) УПОТРЕБА	 НА	 MGLUR5	 АНТАГОНИСТИ	 ЗА	
ТРЕТИРАЊЕ	НА	GERD

(57)	 1.	 Употреба	 на	 антагонист	 на	 метаботропски	
рецептор	5	на	глутамат,	или	негова	фармацевтски	
прифатлива	 сол	 или	 оптички	 изомер,	 за	
производство	 на	 медикамент	 за	 инхибиција	 на	
преодни	 олабавувања	 на	 долниот	 езофагеален	
сфинктер	(TLESR-и).	

	 Има	уште	9	патентни	барања.

902861



Glasnik 16/4  str. 2-83 avgust 2009 Skopje 57

Patenti

(51) C 07D 401/12,  (11) 902874
	 A	61K	31/47	 (13)	 Т1
(21)  2008/151 (22) 20/05/2008
  (45) 31/08/2009
(30) 10037310  28/07/2000  DE
(96)	 26/07/2001	EP	01969522.0
(97) 16/04/2008 EP 1309585 
(73) AEterna	Zentaris	GmbH
	 Weismullerstrasse	50,	D-60314	Frankfurt,	DE
(74)	 Бајалски	Димитар,	 адвокат	 Ул.	 Ѓуро	 Ѓаковиќ	 бр.	

72/1-1	1000	Скопје
(72)	 GUNTHER,	Eckhard;	
		 EMIG,		Peter;		
	 REICHERT,		Dietmar;		
	 NICKEL,	Bernd;		
	 BACHER,	Gerald;	
	 BAASNER,	Silke	and	
	 AUE,Beate
(54) ДЕРИВАТИ	 НА	 НОВЕЛ	 ИНДОЛ	 И	 НИВНАТА	

ПРИМЕНА	КАКО	МЕДИКАМЕНТИ
(57)	 1.		Деривати	на	индол	со	општа	формула	1

 
 

 

	 во	која
	 R	 претставува	 водород;	 (С1-С6)	 -	 алкил	 со	

неразгранет	ланец	или	разгранет;	 (С1-С6)-	 алкил	
кој	е	моно-	или	полисупституиран	од	арил,	кадешто	
арил	 радикалот	 е	 несупституиран	 или	 моно-	 до	
пента-	 од	 идентични	или	различни	 супституенти	
од	 групата	 која	 се	 состои	 од	 халоген,	 (С1-С6)-	
алкил,	 (С3-С7)	 -циклоалкил,	 карбоксил,	 (С1-С6)-	
алкокси-карбонил,	 (С1-С6)-	 алкил	 со	 неразгранет	
ланец	или	разгранет,	кој	е	супституиран	од	од	еден	
или	повеќе	атоми			на			флуор,			хидроксил,	(С1-С6)-
алкокси	 	 	со	 	 	неразгранет	ланец	или	разгранет;	
бензилокси	 или	 арил-(С1-С6)-алкил,	 кадешто	
арил	 радикалот	 може	 да	 биде	 несупституиран	
или	 моно	 или	 пентасупституиран	 од	 идентични	
или	 различни	 супституенти	 од	 групата	 која	
се	 состои	 од	 (С1-С6)-алкил,	 халоген	 и	 (С1-С6)-
алкил	со	неразгранет	ланец	или	разгранет;	кој	е	
супституиран	од	еден	или	повеќе	атоми	на	флуор;	
неразгранет	 	 или	 	 	 разгранет	 	 	 (С1-С6)-алкокси-	
(С1-С6)-	алкил,	супституиран	или	несупституиран	
арил-(С1-С6)-алкоксикарбонил,	 неразгранет	 или	
разгранет	 (С1-С6)-алкоксикарбонил,	 неразгранет	
или	 разгранет	 (С1-С6)-алкилкарбонил,	 (С2-С6)-	
алкенил,	 (С2-С6)-	 алкинил,	 или	 неразгранет	 или	
разгранет	цијано-(С1-С6)-алкил;

 R1 претставува	2-,	3-,	4-,	5-,	6-,	7-	или	8-квинолил	

радикал	или	2-,	 3-,	 4-,	 5-,	 6-,	 7-	 или	8-квинолил-
(С1-С4)-алкил	 радикал,	 кадешто	 (С1-С4)-алкил	
радикалот	 може	 да	 биде	 несупституиран	 или	
моно-	 или	 полисупституиран	 од	 идентични	 или	
различни	супституенти	од	групата	која	се	состои	
од	(С1-С6)-алкил,	халоген	и	оксо	(=О)	и	2-,	3-,	4-,	
5-,	6-,	7-	или	8-квинолил	радикалот	може	да	биде	
несупституиран	или	моно-	до	хексасупституиран	од	
идентични	или	различни	супституенти	од	групата	
која	се	состои	од	водород,	(С1-С6)-алкил,	халоген,	
нитро,	 амино,	 моно-(С1-С6)-алкиламино,	 N,	 N-di-
(С1-С6)-алкиламино,	 хидроксил,	 (С1-С6)-алкокси,	
(С6-С14)-арил-	 (С1-С6)-алкокси	 карбоксил,	 (С1-С6)-
алкоксикарбонил,	 (С1-С6)-алкоксикарбониламино	
или	(С1-С6)-алкил	кој	е	моно-	или	полисупституиран	
од	 халоген,	 (С6-С14)-арил	 и	 (С6-С14)-арил-(С1-С6)-
алкил,	 освен	 (С1-С6)-алкил-,	 халоген-,	 нитро-,	
амино-	 и	 (С1-С6)-алкиламино-супституиран	 или	
несупституиран	2-,	 3-,	 4-	 и	8-квинолил	и	2-,	 3-	 и	
4-квинолилметил	во	кој	атомите	на	прстенестиот	
јаглен	 на	 пиридилметилната	 половина	 се	
несупституирани	 или	 супституирани	 од	 (С1-С6)-
алкил,	 (С1-С6)-алкокси,	 нитро,	 амино	 и	 (С1-С6)-
алкоксикарбониламино;

 R2			претставува				водород,					(С1-С6)-алкил,					(С1-С6)-
алкил	кој	е	моно-	или	полисупституиран	од	халоген,	
(С1-С6)-алкил	кој	е	моно-	или	полисупституиран	од	
фенил,	кадешто	фенил	радикалот	може	да	биде	
несупституиран	или	моно-	до	пентасупституиран	
од	идентични	или	различни	супституенти	од	група			
која	се	состои	од	халоген,	 (С1-С6)-алкил,	 (С3-С7)-
циклоалкил,	карбоксил,	(С1-С6)-алкоксикарбонил,	
(С1-С6)-алкил	 кој	 е	 моно-	 или	 полисупституиран	
од	 халоген,	 хидроксил,	 (С1-С6)-алкокси,	 фенил-
(С1-С6)-алкокси,	 нитро,	 амино,	 моно-(С1-С6)-
алкиламино,	 ди-(С1-С6)-алкиламино,	 моно-(С3-6)-
циклоалкиламино,	 ди-(С3-6)-циклоалкиламино,	
(С1-С6)-ациламино,	 фенил-(С1-С6)-алкиламино,	
арилкарбониламино,	 хетероарилкарбонил-
амино,	 (С1-С6)-алкилсулфонамидо,арилсул
фониламидо,	 	 малеинимидо,	 сукцинимидо,	
фталимидо,	 бензилокси-карбониламино	
(Z-амино),	 терт-бутоксикарбониламино	 (ВОС-
амино),	 9-флуоренил-	 метоксикарбониламино	
(Fmoc-амино),	 трифенилметиламино	 (Tr-амино),	
2-(4’-пиридил)-етоксикарбониламино	 (Pyoc-
амино),	 дифенилметилсилиламино	 (DPMS-
амино),	 од	 -NH-CH2-COOH;	 -NH-CH(CH3)-COOH;	
(CH3)2	 CH-CH2-CH2-CH(NH-)-COOH;	 H3C-CH2-
CH(CH3)-CH(NH-)-COOH;HOH2C-CH(NH-)-COOH;	
фенил-CH2-CH	 (NH-)-COOH;	 (4-имидазолил)-	
CH2-CH	(NH-)-	COOH;	HN=C	(NH2)-	NH-	(CH2)3-CH	
(NH-)-COOH;	H2N-(CH2)4-CH(NH-)-COOH;	H2N-CO-
CH2-CH(NH-);	HOOC-(CH2)2-CH(NH-)-COOH;

	 2-,	 3-,	 4-,	 5-,	 6-,	 7-	 и	 8-квинолил-	 (C1-C6)-	 алкил	
радикал,	кадешто	2-,	3-,	4-,	5-,	6-,	7-	и	8-квинолил	
радикалот	 може	 да	 биде	 несупституиран	 или	
моно-	 до	 хексасупституиран	 од	 идентични	 или	
различни	супституенти	од	групата	која	се	состои	
од	халоген,	(C1-C4)-	алкил	или	(C1-C4)-	алкокси;

	 2-,	3-	и	4-пиридил-(C1-C6)-	алкил	радикал,	кадешто	
2-,	 3-	 и	 4-пиридил	 радикалот	 може	 да	 биде	
несупституиран	или	моно-	до	тетрасупституиран	
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од	 идентични	 или	 различни	 супституенти	
од	 	 групата	 	 	 која	 	 	 се	 	 	 состои	 	 	 	 од	 	 	 халоген,																
(C1-C4)-	 алкил	и	 (C1-C4)-	 алкокси;	 	 арилкарбонил	
радикал,	кадешто	арил	радикалот	може	да	биде	
несупституиран	или	моно-	до	пентасупституиран	
од	 идентични	 или	 различни	 супституенти	 од	
групата	која	се	состои	од	халоген,	(C1-C6)-	алкил,	
(C3-C7)-	 циклоалкил,	 карбоксил,	 цијано,	 (C1-C6)-	
алкоксикарбонил,	 (C1-C6)-	 алкил	 кој	 е	моно-	 или	
полисупституиран	од	атоми	на	флуор,	хидроксил,	
(C1-C4)-	алкокси,	арил-(C1-C4)-	алкокси;

 R3 	и	R4  може	да	се	прикачат	кон	атомите	на	индол	
јаглен	 С-2,	 С-4,	 С-5,	 С-6	 или	 С-7	 и	 независно	
еден	 од	 друг	 означуваат	 водород,	 хидроксил,	
(C1-C6)-	 алкил,	 (C3-C7)-	 циклоалкил,	 (C1-C6)-	
алкилкарбонил,	 (C1-C6)-	 алкокси,	 халоген,	

арил-(C1-C4)-	 алкокси,	 нитро,	 амино,	 моно-
(C1-C4)-	 алкиламино,	 ди-(C1-C4)-	 алкиламино,	
(C1-C6)-	 алкоксикарбониламино,	 (C1-C6)-	
алкоксикарбониламино-(C1-C6)-	 алкил,	 цијано,	
неразгранет	 или	 разгранет	 цијано-(C1-C6)-	 алкил,	
карбоксил,	 (C1-C4)-	 алкоксикарбонил,	 (C1-C4)-	
алкил	 кој	 е	 супституиран	 од	 еден	 или	 повеќе	
атоми	на	флуор,			карбокси-(C1-C6)-	алкил		или	(C1-
C6)-	алкоксикарбонил-(C1-C6)-	алкил;

	 Z1	 претставува	 кислород	или	сулфур	или	 заедно	
прикачени	водород	и	хидроксил;

	 Z2	 претставува	 кислород	 или	 сулфур,нивните	
тавтомери,	 стереоизомери,	 вклучително	 диасте–
реоизомери	 и	 енантиомери,	 и	 нивни	физолошки	
прифатливи	соли.	

	 Има	уште	6	патентни	барања.
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(51) A	61K	39/39,	39/02,		 (11)	 902853
	 39/102,	39/12	 (13)	 Т1
(21)  2008/152 (22) 21/05/2008
  (45) 31/08/2009
(30)	 20030490345P		24/07/2003		US
(96)	 26/07/2004	EP	04779201.5
(97) 23/04/2008 EP 1651265 
(73) Merial	Limited
	 3239	Satellite	Blvd.		Duluth,	GA	30096,	US
(74)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(72) PARISOT,	Alexis	Guy	Andre;	
	 DES	 GOUILLES-BLECHET,	 Stephanie	 Marie-

Catherine;	
	 NORDGREN,	Robert	M.	and	
	 CHARREYRE,	Catherine
(54) ФОРМУЛАЦИИ	 ЗА	 ВАКЦИНИ	 КОИШТО	

СОДРЖАТ	МАСЛО	ВО	ВОДА	ЕМУЛЗИИ

(57)	 1.		Состав	на	вакцина	којашто	содржи	инјектабилна	
масло-вода	(M/B)	емулзија,	којашто	содржи:

	 (i)	воден	 раствор	 којшто	 содржи	 барем	 еден	
имуноген;

	 (ii)	минерално	масло;
	 (iii)	нејонски	липофилен	сурфактант;
	 (iv)	нејонски	хидрофилен	сурфактант	којшто	има	

високо	 хидрофилен-липофилен	 баланс	 (HLB)	
вредност	поголема	од	13	и	помала	од	40;	и

	 (v)	 нејонски	 хидрофилен	 сурфактант	 којшто	 има	
низок	 хидрофилно-липофилен	 баланс	 (HLB)	
вредност	помеѓу	9	и	13.	

	 Има	уште	33	патентни	барања.
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(51) H 05B 3/34,  (11) 902875
	 B	60N	2/56	 (13)	 Т1
(21)  2008/153 (22) 21/05/2008
  (45) 31/08/2009
(30) 102004056737  24/11/2004  DE
(96)	 23/11/2005	EP	05825172.9
(97) 28/05/2008 EP 1815717 
(73) Kufner	Textilwerke	GmbH
	 Irschenhauser	Strasse	10,	81379	Munchen,	DE
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(72)	 VOIGT,	Andreas	and	
	 KLEMM,	Brigitte
(54) МЕТОДА	ЗА	ПРОИЗВОДСТВО	НА	ТЕКСТИЛЕН	

ЕЛЕМЕНТ	ЗА	ГРЕЕЊЕ	ПОВРШИНИ

(57)	 1.	 	 Метода	 за	 производство	 на	 грејно	 тело	 за	
греење	на	горни	површини		од		текстил,	посебно	
за	 греење	 на	 седиштата	 во	 возилата	 основен	
материјал	 non	 woven,	 на	 пример	флизелин	 како	
т.н.	 non	woven	материјал	во	вид	на	плетиво	што	
поминува	 низ	 него	 во	 едно	 или	 истото	 дупче	
(место)	 и	 барем	 делумно	 дејствува	 како	 грејна	
скала	 со	 	 синџир	 од	 конци	 кои	 се	 поставуваат	
како	 грејна	 скала,	 а	 	 допирната	 контактна	 скала	
се	состои	од	напречно	поставени	конци	или	нивни	
групи,	 во	 растојанија	 едни	 спрема	 други,	 така	
што	 грејната	 и	 контактната	 скала	 се	 интегрален	
составен	дел	на	основниот	материјал.	

	 Има	уште	8	патентни	барања.
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(51) A	61K	47/48, 51/10 (11) 902848
  (13) Т1
(21)  2008/158 (22) 22/05/2008
  (45) 31/08/2009
(30)	 2002RM00128		08/03/2002		IT
(96)	 06/03/2003	EP	03712655.4
(97) 21/05/2008 EP 1482981 
(73) SIGMA-TAU	 Industrie	 Farmaceutiche	 Riunite	

S.p.A.
	 Viale	Shakespeare	47,		00144	Roma,	IT
(74)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(72)	 De	santis,	Rita;	
	 Lindstedt,	Ragnar	and	
	 Nuzzolo,	Carlo	Antonio

(54) АВИДИН	 ДИМЕРИ	 ЕФЕКТИВНИ	 ВО	
ПОКАЧУВАЊЕ	 НА	 КОНЦЕНТРАЦИЈАТА	 НА	
РАДИОАКТИВЕН	 БИОТИН	 ВО	 ПРЕТАРГЕТИ–
РАЧКА	РАДИОИМУНОТЕРАПИЈА

(57)	 1.	 	 Авидин	 димер,	 во	 којшто	 две	 молекули	 на	
авидин	се	врзани	преку	-NH2	групи	со	помош	на	
суберат.	

	 Има	уште	17	патентни	барања.
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(51) C 12N 9/78,  (11) 902849
	 A	61K	38/50	 (13) Т1
(21)  2008/161 (22) 28/05/2008
  (45) 31/08/2009
(30)	 1998RM00103		20/02/1998		IT
(96)	 13/10/1998	EP98950301.6
(97) 09/04/2008 EP1058725 
(73)	 ACTIAL	Farmaceutica	Lda.
	 Rua	dos	Ferreiros,	260,		Funchal	(Madeira)	9000-

082, PT
(74)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(72)	 DE	SIMONE,	Claudio

(54)	 УПОТРЕБА	 НА	 БАКТЕРИЈА	 ИМПРЕГНИРАНА	
СО	 АРГИНИН	 ДЕИМИНАЗА	 ЗА	 ИНДУЦИРАЊЕ	
АПОПТОЗА	 И/ИЛИ	 РЕДУЦИРАЊЕ	 НА	
ИНФЛАМАТОРНА	 РЕАКЦИЈА	 И	 ФАРМА–
ЦЕВТСКИ	ИЛИ	ДИЕТЕТСКИ	СОСТАВИ	КОИШТО	
СОДРЖАТ	ТАКВА	БАКТЕРИЈА

(57)	 1.	 	 Вид	 на	 млечна	 бактерија	 Lactobacillus	 brevis	
CD2	депонирана	во	DSM	-	Deutsche	Sammlung	von	
Mikroorganismen	und	Zellkulturen	GmbH,	Brunswick,	
Германија,	под	приемен	број	DSM	11988.	

	 Има	уште	10	патентни	барања.

(51) A	61K	31/495, (11) 902850
 A 61P 37/00 (13) Т1
(21)  2008/164 (22) 30/05/2008
  (45) 31/08/2009
(30) 20020080064  03/12/2002  EP
(96)	 26/05/2003	EP03732466.2
(97) 28/05/2008 EP1569650 
(73) UCB	FARCHIM	S.A.
	 Z.I.	Planchy	de	la	Croix	Blanche,	10	C.P.	411,	1630	

Bulle,	CH
(74)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(72)	 REVIRRON,	Christophe

(54)	 УПОТРЕБА	 НА	 ЛЕВОЦЕТИРИЗИН	 ЗА	
ЛЕКУВАЊЕ		ПОСТОЈАН	АЛЕРГИСКИ	РИНИТИС

(57)	 1.	 	 Употреба	 на	 левоцетиризин	 или	 негова	
фармацевтски	 прифатлива	 сол	 за	 подготовка	
на	 лек	 наменет	 за	 лекување	 постојан	 алергиски	
ринитис	 или	 за	 намалување	 на	 симптоми	 од	
постојан	 алергиски	 ринитис	 и	 подобрување	 на	
квалитетот	на	животот.	

	 Има	уште	7	патентни	барања.
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	 A	61K	31/4184,		 (13)	 Т1
	 A	61P	11/00,	31/12,		 (22)	 02/06/2008
 C 07D 413/14 (45) 31/08/2009
(21)  2008/166 
(30)	 20030104810		18/12/2003		EP;	
	 20040105312		26/10/2004		EP	and	
	 20040567182P		30/04/2004		US
(96) 20/12/2004	EP04817576.4
(97) 12/03/2008 EP1697345 
(73) Tibotec	Pharmaceuticals	Ltd.
	 Eastgate	Village	Eastgate	Little	 Island,	Co	Cork,	

IE
(74)	 БИНПРО	 ДООЕЛ	 СКОПЈЕ	 ул.	 ‘’Ленинова’’	

бр.15а-13,	1000,	Скопје
(72)	 	ANDRIES,	Koenraad,	Jozef,	Lodewijk;	
	 BONFANTI,	Jean-Francois;	
	 FORTIN,	Jerome,	Michel,	Claude;	
	 MULLER,	Philippe;	
	 DOUBLET,	Frederic,	Marc,	Maurice;	
	 MEYER,	Christophe;	
	 WILLEBRORDS,	Rudy,	Edmond;	
	 GEVERS,	Tom,	Valerius,	Josepha	and	
	 TIMMERMAN,	Philip,	Maria,	Martha,	Bern
(54) БЕНЗИМИДАЗОЛИ	 КОИ	 СОДРЖАТ	

МОРФОЛИНИЛ	 КАКО	 ИНХИБИТОРИ	 НА	
РЕПЛИКАЦИЈАТА	 НА	 РЕСПИРАТОРНИОТ	
SYNCYTIAL	ВИРУС

(57) 1.		Соединение	со	формулата

 
 

	 негов	N-оксид,	адитивна	сол,	 кватернарен	амин,	
метален	 комплекс,	или	стереохемиска	изомерна	
форма;  назначено со тоа што

	 G	е	директна	врска	или	C1-10алкандиил,	евентуално	
супституиран	 со	 еден	 или	 повеќе	 супституенти	
независно	 одбрани	 од	 групата	 на	 супституенти	
која	 се	 состои	 од	 хидрокси,	 	 	 	 C1-6алкилокси,				
Ar1C1-6алкилокси,	 C1-6алкилтио,	 Ar1C1-6алкилтио,	
HO(-CH2-CH2-O)n-,	 C1-6алкилокси(-CH2-CH2-O)n-	
или	Ar1C1-6алкилокси(-CH2-CH2-O)n-;

 R1	 e	 Ar1	 или	 моноцикличен	 или	 полицикличен	
хетероцикл	 кој	 е	 одбран	 од	 пиперидинил,	
пиперазинил,	 пиридил,	 пиразинил,	 пиридазинил,	
пиримидинил,	 фуранил,	 тетрахидрофуранил,	
тиенил,	 пиролил,	 тиазолил,	 оксазолил,	

имидазолил,	изотиазолил,	пиразолил,	изоксазолил,	
оксадиазолил,	 хинолинил,	 хиноксалинил,	
бензофуранил,	 бензотиенил,	 бензимидазолил,	
бензоксазолил,	 бензтиазолил,	 пиридопиридил,	
нафтиридинил,	 1H-имидазо[4,5-b]пиридинил,	
3H-имидазо[4,5-b]пиридинил,	 имидазо[1,2-а]
пиридинил,	 2,3-дихидро-1,4-диоксино[2,3-b]
пиридинил	или	радикал	со	формулата

 
 
 

 

 
 

 каде	 што	 секој	 од	 наведените	 моноциклични	
или	 бициклични	 хетероцикли	 може	 евентуално	
да	 бидат	 супституирани	 со	 1	 или	 каде	 е	 можно	
повеќе,	како	на	пример	2,	3,	4	или	5,	супституенти	
независно	 одбрани	 од	 групата	 на	 супституенти	
која	 се	 состои	 од	 хало,	 хидрокси,	 амино,	
циано,	 карбоксил,	 C1-6алкил,	 C1-6алкилокси,	 C1-6	
алкилтио,	 C1-6алкилоксиC1-6алкил,	 Ar1,	 Ar1C1-6	
алкил,	 Ar1C1-6алкилокси,	 хидроксиC1-6алкил,	
моно-	 или	 ди(C1-6алкил)амино,	 моно-	 или	 ди(C1-

6 алкил)аминоC1-6алкил,	 полихалоC1-6алкил,	
C1-6	 алкилкарбониламино,	 C1-6алкил-SO2-NR5c-,	
Ar1-SO2-NR5c-,	 C1-6алкилоксикарбонил,	 -C(=O)-
NR5cR5d,	 HO(-CH2-CH2-O)n-,	 хало(-CH2-CH2-O)n-,	
C1-6алкилокси(-CH2-CH2-O)n-,	 Ar1C1-6алкилокси	
(-CH2-CH2-O)n-	 и	 моно-	 или	 ди(C1-6алкил)амино	
(-CH2-CH2-O)n;

	 секоe	n	независно	е	1,	2,	3	или	4;
	 секоe	m	независно	е	1	или	2;
	 секоe	p	независно	е	1	или	2;
	 секоe	t	независно	е	0,	1	или	2;
	 Q	 е	 R7,	 пиролидинил	 супституиран	 со	

R7,	 пиперидинил	 супституиран	 со	 R7	 или	
хомопиперидинил	супституиран	со	R7	каде	што

 R7	 е	 C1-6алкил	 супституиран	 со	 хетероцикл	
или	 R7	 е	 C1-6алкил	 супституиран	 и	 со	 радикал	
-OR8	 и	 хетероцикл,	 каде	 што	 наведениот	
хетероцикл	 е	 одбран	 од	 групата	 која	 се	
состои	 од	 оксазолидин,	 тиазолидин,	 1-оксо-
тиазолидин,	1,1-диоксотиазолидин,	морфолинил,	
тиоморфолинил,	 1-оксо-тиоморфолинил,	
1,1-диоксотиоморфолинил,	хексахидрооксазепин,	
хексахидротиазепин,	 1-оксо-хексахидротиазепин,	
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1,1-диоксохексахидротиазепин,	 каде	 што	 секој	
од	 наведените	 хетероцикли	 може	 евентуално	
да	е	супституиран	со	еден	или	два	супституенти	
одбрани	 од	 групата	 која	 се	 состои	 од	C1-6алкил,	
хидроксиC1-6алкил,	 аминокарбо-нилC1-6алкил,	
хидрокси,	 карбоксил,	 C1-6алкилоксикарбонил,	
аминокарбонил,	 моно-	 или	 ди(C1-4алкил)
аминокарбонил,	 C1-4алкилкарбонил	 амино,	
аминосулфонил	и	моно-	или	ди(C1-4алкил)амино–
сулфонил;

 R8 е	водород,	C1-6алкил	или	Ar1C1-6алкил;
	 едно	од	R2а	е	R3а	е	одбрано	од	хало,	евентуално	

моно-	или	полисупституиран	C1-6алкил,	евентуално	
моно-	 или	 полисупституиран	C2-6алкенил,	 нитро,	
хидрокси,	 Ar2,	 N(R4аR4b),	 N(R4аR4b)сулфонил,	
N(R4аR4b)карбонил,	 C1-6алкилокси,	 Ar2окси,	 	 	 Ar2 

C1-6алкилокси,	карбоксил,	C1-6алкилоксикарбонил,	
или	 -C(=Z)Ar2;	 и	 другото	 од	 R2а	и	 R3а	 е	 водород;	
каде	што

	 -	 =Z	е	=O,				=CH-C(=O)-NR5аR5b,	=CH2,		=CH-C1-6	
алкил,	=N-OH	или	=N-O-C1-6алкил;	и

	 -	 евентуалните	супституенти	на	C1-6алкил	и	C2-6	
алкенил	може	да	бидат	исти	или	различни	едно	
во	однос	на	друго,	и	се	секое	независно	одбрани	
од	 групата	 на	 супституенти	 кои	 се	 состојат	 од	
хидрокси,	циано,	хало,	нитро,	N(R4аR4b),	N(R4аR4b)
сулфонил,	 Het,	 Ar2,	 C1-6алкилокси,	 C1-6алкил-
S(=O)t,	 Ar2окси,	 Ar2-S(=O),	 Ar2C1-6алкилокси,	
Ar2C1-6алкил-S(=O)t	 Het-окси,	 Het-S(=O)t,	 HetC1-6	
алкилокси,	HetC1-6алкил-S(=O),	карбоксил,	C1-6ал–
килоксикарбонил,	и	-C(=Z)Ar2;

	 во	случај	R2а	да	е	различно	од	водород	тогаш	R2b 
e	водород,	C1-6алкил	или	халоген	и	R3b	е	водород;

	 во	случај	R3а	да	е	различно	од	водород	тогаш	R3b e	
водород,	C1-6алкил	или	халоген	и	R2b	е	водород;

 R4а	 и	 R4b	 може	 да	 се	 исти	 или	 може	 да	 се	
различни	 едно	 во	 однос	 на	 друго,	 и	 се	 секое	
одбрано	 од	 групата	 на	 супституенти	 која	 се	
состои	 од	 водород,	 C1-6алкил,	 Ar2C1-6алкил,	 (Ar2)
(хидрокси)C1-6алкил,	 Het-C1-6алкил,	 хидрокси						
C1-6алкил,	 моно-	 и	 ди-(C1-6алкилокси)C1-6алкил,	
(хидроксиC1-6алкил)окси	 C1-6алкил,	 (Ar1C1-6	
алкилокси)(хидрокси)	 C1-6алкил,	 Ar1окси-C1-6	
алкил,	 (Ar1окси)(хидрокси)-	 C1-6алкил,	 аминоC1-6	
алкил,	 моно-	 и	 ди-(C1-6алкил)аминоC1-6алкил,	
карбоксил	 C1-6алкил,	 C1-6алкилоксикарбонилC1-6	
алкил,	 аминокарбонилC1-6алкил,	 моно-	 или	
ди(C1-6алкил)аминокарбонилC1-6алкил,	 C1-6	
алкилкарбонилC1-6алкил,	 (C1-4алкилокси)2P(=O)-
C1-6алкил,	 (C1-4алкилокси)2P(=O)-O-C1-6	
алкил,	 аминосулфонил-	 C1-6алкил,	 моно-	 и	
ди(C1-6алкил)аминосулфонил-C1-6алкил,	 C1-6	
алкилкарбонил,	 	 	 Ar2карбонил,	 Het-карбонил,	
Ar2C1-6	 алкилкарбонил,	 Het-C1-6	 	 	 алкилкарбонил,	
C1-6	алкилсулфонил,	 	 	аминосулфонил,	 	 	моно-	и	
ди	 	 (C1-6	 алкил)аминосулфонил,	 Ar2сулфонил,		
Ar2C1-6	 алкилсулфонил,	 Ar2,	 Het,	 Het-сулфонил,	
HetC1-6	алкил-сулфонил;

 R5	е	водород	или	C1-6алкил;
 R5а	и	R5b	може	да	се	исти	или	може	да	се	различни	

едно	 во	 однос	 на	 друго,	 и	 се	 секое	 независно	

водород	или	C1-6алкил;	или
 R5а	 и	 R5b	 земени	 заедно	 може	 да	 формираат	

бивалентен	 радикал	 со	формулата	 -(CH2)5-	 каде	
што	s	e	4	или	5;

 R5c	и	R5d	може	да	се	исти	или	може	да	се	различни	
едно	 во	 однос	 на	 друго,	 и	 се	 секое	 независно	
водород	или	C1-6алкил;	или

 R5c	 и	 R5d	 земени	 заедно	 може	 да	 формираат	
бивалентен	радикал	со	формулата															-(CH2)5-	
каде	што	s	e	4	или	5;

	 Ar1	 е	 фенил	 или	 фенил	 супституиран	 со	 1	 или	
повеќе,	 како	на	пример	2,	 3	 или	4,	 супституенти	
одбрани	од	хало,	хидрокси,			C1-6алкил,				хидроксиC1-

6алкил,	полихалоC1-6алкил,	и	C1-6	алкилокси;
	 Ar2 е	фенил,	фенил	анелиран	 со	C5-7циклоалкил,	

или	 фенил	 супституиран	 со	 1	 или	 повеќе,	 како	
на	 пример	 2,	 3,	 4	 или	 5,	 супституенти	 одбрани	
од	 хало,	 циано,	 C1-6алкил,	 Het-C1-6алкил,	 Ar1-C1-6	
алкил,	 цианоC1-6алкил,	 C2-6алкенил,	 циано	 C2-6	
алкенил,	R6b-O-C3-6алкенил,	C2-6алкинил,	цианоC2-6	
алкинил,	R6b-O-C3-6алкинил,	Ar1,	Het,	R6b-O-,	R6b-S-,	
R6c-SO-,	 R6c-SO2-,	 R6b-O-C1-6алкил-SO2-,	 N(R6аR6b),	
полихало-C1-6алкил,	 полихалоC1-6алкилокси,	
полихалоC1-6алкилтио,	 R6c-C(=O)-,	 R6c-O-C(=O)-,	
N(R6аR6b)-C(=O)-,	R6b-O-C1-10алкил,	R6b-S-C1-6алкил,	
R6c-S(=O)2-C1-6алкил,	 N(R6аR6b)-C1-6алкил,	 R6c-
C(=O)-C1-6алкил,	 R6b-O-C(=O)-C1-6алкил,	 N(R6аR6b)-
C(=O)-C1-6алкил,	 R6c-C(=O)-NR6b,	 R6c-C(=O)-O-,	
R6c-C(=O)-NR6b-C1-6алкил,	 R6c-C(=O)-O-C1-6алкил,	
N(R6аR6b)-S(=O)2-,	H2N,	C(=NH)-;

 R6a	 e	 водород,	 C1-6алкил,	 Аr1,	 Аr1C1-6алкил,	
C1-6алкилкарбонил,	 Аr1карбонил,	 Аr1C1-6	
алкилкарбонил,	C1-6алкилсулфонил,	Аr1сулфонил,	
Аr1C1-6алкилсулфонил,	 C1-6алкилоксиC1-6алкил,	
аминоC1-6алкил,	 моно-	 или	 ди(C1-6алкил)
аминоC1-6алкил,	 хидроксиC1-6алкил,	 (карбоксил)-
C1-6алкил,	 (C1-6алкилоксикарбонил)-C1-6алкил,	
аминокарбонилC1-6алкил,	 моно-	 и	 ди(C1-6алкил)
аминокарбонилC1-6алкил,	 аминосулфонил-C1-6	
алкил,	 моно-	 и	 ди(C1-6алкил)аминосулфонил-C1-6		
алкил,	 Het,	 Het-C1-6алкил,	 Het-карбонил,	 Het-
сулфонил,	Het-C1-6алкилкарбонил;

 R6b	e	водород,	C1-6алкил,	Аr1	или	Аr1C1-6алкил;
 R6c	e	C1-6алкил,	Аr1	или	Аr1C1-6алкил;
	 Het	 е	 хетероцикл	 кој	 е	 одбран	 од	

тетрахидрофуранил,	 тетрахидротиенил,	
пиролидинил,	 пиролидинонил,	 фуранил,	 тиенил,	
пиролил,	 тиазолил,	 оксазолил,	 имидазолил,	
изотиазолил,	 пиразолил,	 изоксазолил,	 окса–
диазолил,	 тиадиазолил,	 пиперидинил,	
хомопиперидинил,	 пиперазинил,	 морфолинил,	
пиридил,	пиразинил,	пиридазинил,	пиримидинил,	
тетрахидрохинолинил,	 хинолинил,	изохинолинил,	
бензодиоксанил,	бензодиоксолил,	 индолил,	 секој	
од	 наведените	 хетероцикли	 може	 евентуално	
да	е	супституиран	со	оксо,	амино,	Ar1,	C1-4алкил,	
аминоC1-4алкил,	 Ar1C1-4алкил,	 моно-	 или	 ди	 (C1-6	
алкил),	 аминоC1-6алкил,	 моно-	 или	 ди(C1-6алкил)
амино,	 (хидроксиC1-6алкил)амино,	 и	 евентуално	
понатаму	со	еден	или	два	C1-4алкил	радикали.	

	 Има	уште	30	патентни	барања.
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(30) 200410060750  15/12/2004  DE
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(97) 07/05/2008 EP1828228 
(73) Aventis	Pharma	Deutschland	GmbH
	 Bruningstrasse	50,	65929	Frankfurt	am	Main,	DE
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(72)	 DECKER,	Heinrich;	
	 EHLERS,	Eberhard;	
	 RISSOM,	Sebastian;	
	 SEIDEL,	Guido	and	
	 OLLIGER,	Reiner
(54) МЕТОДА	ЗА	ДЕАЦИЛАЦИЈА	НА	ЛИПОПЕПТИДИ
(57)	 1.		Метода	за	ензимско	расцепување	на	страничен	

ланец	на	N-ацил	од	липопептиди,	за	добивање	на	
соодветен	нуклеус,	која	опфаќа:

	 a)	липопептидот	 се	 подготвува	 по	 пат	 на	
ферментација,	 при	што	 липопептидот	 се	 врзува	
со	 клетките	 на	 биомасата,	 а	 биомасата	 се	
отстранува	со	прилепениот	липопептид,

	 б)	биомасата	 со	 прилепениот	 липопептид	 од	
етапа	(a)	повторно	се	спушта	во	воден	систем,

	 в)	во	 суспензијата	 на	 биомаса	 од	 етапа	 (b)	 се	
додава	соодветна	деацилаза	во	растворена	или	
цврста	форма,	 со	што	 се	формира	 соодветниот	
нуклеус	и

	 г)	 нуклеусот	може	да	се	изолира	и	прочисти,
 назначена со тоа што	 липопептидот	 којшто	 е	

добиен	по	пат	на	ферментација	во	етапата	(a),	по	
завршувањето	 на	 ферментацијата	 се	 доведува	
во	 реакција,	 како	 клеточно	 врзана	 биомаса	 без	
додатно	прочистување	од	етапа	(в),	директно	со	
деацилаза,	 со	 што	 ланецот	 на	 N-ацил	 којшто	 е	
поврзан	со	амидна	врска,	се	расцепува.	

	 Има	уште	11	патентни	барања.
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(51) C	07D	209/46,  (11) 902857
 C 07C 233/66 (13) Т1
(21)  2008/169 (22) 03/06/2008
  (45) 31/08/2009
(30) 20031056717  02/12/2003  DE
(96)	 19/11/2004	EP04803188.4
(97) 14/05/2008 EP1692105
(73) Aventis	Pharma	Deutschland	GmbH
	 Bruningstrasse	50,	65929	Frankfurt	am	Main,	DE
(74) БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(72)	 KLEEMANN,	Heinz-Werner;	
	 HANNA,	Reda;	
	 SCHUBERT,	Gerrit;	
	 RIEKE-ZAPP,	Joerg;	
	 KEIL,	Johannes;	
	 HUANG,	Bao-Guo;	
	 WU,	Xiao-Dong	and	
	 GOURAUD,	Yves
(54) МЕТОДА	 ЗА	 ДОБИВАЊЕ	 ДЕРИВАТИ	 НА	

(3-ОКСО-2,3-ДИХИДРО-1Н-ИЗОИНДОЛ-1-ИЛ)	
АЦЕТИЛГВАНИДИН

(57)	 1.	 	 Постапка	 за	 добивање	 на	 соединенија	 со	
формулата	(I):

 
 

 

	 каде	што:
	 R1	и	R2	се,	независно	еден	од	друг,	водород,	F,	

Cl,	 трифлуорометокси,	 2,2,2-трифлуороетокси,	
трифлуорометил,	2,2,2-трифлуороетил	или	алкил	
со	1,	2,	3	или	4	атоми	на	јаглерод;

	 R3	е	Alk-R4	или	трифлуорометил;
	 Alk	е	алкил	со	1,	2,	3	или	4	атоми	на	јаглерод;
	 R4	 е	 водород,	 трифлуорометил	 или	 циклоалкил	

со	3,	4,	5,	6	или	7	атоми	на	јаглерод;

	 и	нивни	соли;
 назначена со тоа што опфаќа:
 

	 a)	формулирање	на	амидот	со	формулата	(IV),	а	
потоа	циклизација	на	соединението	со	формулата	
(VI);

	 б)	реакција	 на	 соединението	 со	 формулата	 (VI)	
со	 алкоксикарбонилметилентрифенилфосфор
ан,	 со	 1-алкокси-1-триметилсилоксиетилен	 или	
со	 триалкил	 фосфоноацетат,	 со	 што	 се	 добива	
соединението	со	формулата	(VII);	и

	 в)	реакција	 на	 соединението	 со	 формулата	 (VII)	
со	 гванидин,	 со	што	 се	 добива	 соединението	 со	
формулата	(I),

	 каде	што,	во	соединенијата	со	формулите	(IV),	(VI)	
и	(VII),

	 R1	до	R3	се,	независно	еден	од	друг,	како	што	е	
дефинирано	во	формулата	(I)	и

	 R5	е	алкокси	со	1,	2,	3	или	4	атоми	на	јаглерод;
	 и	нивни	соли.	
	 Има	уште	22	патентни	барања.
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Patenti

(51) C	07D	457/06 (11) 902847
  (13) Т1
(21)  2008/170 (22) 05/06/2008
  (45) 31/08/2009
(30)	 20040009785		30/04/2004		GB
(96)	 29/04/2005	EP05252709.0
(97) 07/05/2008 EP1591445
(73) Resolution	Chemicals	Limited
	 Stevenage,	Hertfordshire	SG1	4QT,	GB
(74)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ
	 ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(72)	 Greenwood	Alan;	
	 McHattie	Derek;	
	 Bhatarah	Parveen	and	
	 Gamble	Mark

(54) ПОДГОТОВКА	НА	КАБЕРГОЛИНСКА	ФОРМА	I	И	
СОЛВАТ	ОД	ТОА

(57)	 1.	 	 Метода	 за	 подготовка	 на	 каберголинска	
форма	I,	која	се	состои	од	солват	на	каберголин	и	
етилбензол,	кој	незадолжително	понатаму	содржи	
n-хептан	и	обезбедува	форма	I	од	овој	солват.	

	 Има	уште	25	патентни	барања.
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(51) C 07D 209/12,  (11) 902878
	 A	61K	31/495,		 (13)	 Т1
	 C	07D	209/14,	215/22,		 (22)	 09/06/2008
	 217/16,	295/06	 (45)	 31/08/2009
(21)  2008/171  
(30)	 19990001887		30/12/1999		DK
(96)	 22/12/2000	EP04007739.8
(97) 14/05/2008 EP1464641
(73) H.	LUNDBECK	A/S
	 Ottiliavej	9,	DK-2500	Valby-Copenhagen,	DK
(74)	 ТОНЕВСКИ		ДРАГАН,	АДВОКАТ	
	 бул.	"Кочо	Рацин"	бр.	14/4	-	13,	1000	Скопје
(72)	 BANG-ANDERSEN,	Benny;	
	 KEHLER,	Jan	and	
	 FELDING,	Jakob
(54)	 ДЕРИВАТИ	 НА	 4-ФЕНИЛ-1-ПИПЕРАЗИНИЛ,-

ПИПЕРИДИНИЛ	И	-ТЕТРАХИДРОПИРИДИЛ
(57)	 1.	 	 Халоген	 заменет	 со	 дериват	 на	 4-фенил-1-

пиперазинил	од	формулата	I

 
	 каде	што	W	e	C,	CH	или	N,	и	испрекинатата	линија	

што	произлегува	од	W		претставува	врска	кога	W	е	
С	и	не	е	врска	кога	W	e	N	или	СН,	R1 и	R2	и	двата	
се	 атоми	 на	 халоген,	 R3	 е	 одбран	 од	 хидроген,	
халоген,	 С1-6-алкил,	 С2-6-алкенил,	 С2-6-алкинил,	
трифлуорометил,	 С1-6-алкокси,	 арилокси,	
хидрокси,	 хидрокси,	 амино,	 С1-6-алкиламино,	
ди(С1-6-алкил)амино,	азот	и	цијан

	 n	е	2,3,4	или	5,
	 Х	е	СО	и

	 Q	e	група	од	формула

 
 
	 кадешто	 R4,	 R5,	 R6,	 R7,	 R8	 и	 R9 се	 независно	

одбрани	 од	 хидроген,	 халоген,	 трифлуорометил,	
азот,	цијан,	С1-6-алкил,	С2-6-алкенил,	С2-6-алкинил,	
С1-6-алкокси,	 С1-6-алкилтио,	 С1-6-алкилсулфонил,	
хидрокси,	 хидрокси-С1-6	 алкил,	 С1-6-алкиламино,	
ди(С1-6-алкил)амино,	 ацил,	 аминокарбонил,	 С1-6-
алкиламинокарбонил	 и	 ди(С1-6-алкил)аминокар–
бонил,	 и	 кој	 било	 од	 нивните	 енантиомери	 и	
киселински	додатоци	на	сол	од	тоа.	

	 Има	уште	6	патентни	барања.
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(51) G 01J 5/04 (11) 902843
  (13) Т1
(21)  2008/204 (22) 15/07/2008
  (45) 31/08/2009
(30)	 2001MI02278		30/10/2001		IT
(96)	 29/10/2002	EP02787525.1
(97) 23/04/2008 EP1440298
(73) Tenova	S.p.A.
	 Via	Monte	Rosa	93,		20149	Milano,	IT
(74)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(72)	 MEMOLI,	Francesco	and	
	 KOSTER,	Volkwin,	Werner
(54) УРЕД	 И	 ПОСТАПКА	 ЗА	 ДИСКРЕТНО	 И	

КОНТИНУИРАНО	МЕРЕЊЕ	НА	ТЕМПЕРАТУРАТА	
НА	 РАСТОПЕН	 МЕТАЛ	 ВО	 ПЕЧКА	 ЗА	
ТОПЕЊЕ	 ИЛИ	 ПРИЕМЕН	 УРЕД	 ЗА	 НЕГОВО	
ПРОИЗВОДСТВО	ИЛИ	ОБРАБОТКА

(57)	 1.	 	 Уред	 (10)	 за	 континуирано	 мерење	 на	
температурата	 на	 растопен	 метал	 во	 печка	
за	 топење	 или	 во	 приемен	 уред	 за	 негово	
производство	и	обработка,	содржи	инструмент	за	
топлинска	анализа	(14)	поставен	во	цилиндар	(12)	
којшто	 издувува	 инертен	 гас	 и/или	 компресиран	
воздух	 под	 висок	 притисок	 кон	 површина	 на	
метална	 згура	 (18)	 на	 печката	 за	 топење	 или	
приемниот	уред	(20)	се карактеризира со тоа 
што	во	внатрешноста	на	споменатиот	цилиндар	
вклучува	 цевна	 структура	 (11),	 во	 која	 што	
низ	 потпорeн	 дел	 (15),	 е	 вметнат	 споменатиот	
инструмент	за	топлинска	анализа	(14)	и	со	тоа	што	
конвергентниот	 и	 дивергентниот	 млазник	 (22)	 е	
монтиран	во	споменатата	цевкаста	структура	(11),	
во	 предниот	 дел	 од	 инструментот	 за	 топлинска	
анализа	(14)	со	цел	издувување	на	суперсоничен	
млаз	на	компактен	инертен	гас.	

	 Има	уште	10	патентни	барања.
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(51) C 07D 453/02,  (11) 902844
	 A	61K	31/439,		 (13)	 Т1
	 A	61P	11/00,	13/00	 (22)					15/07/2008	
(21)  2008/205 (45) 31/08/2009
(30)	 20040000638		15/03/2004		ES
(96) 10/03/2005	EP05729711.1
(97) 25/06/2008 EP1725552
(73) Laboratorios	Almirall,	S.A.
	 Ronda	del	General	Mitre	151,	 	08022	Barcelona,	

ES
(74)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(72)	 FERNANDEZ	FORNER,	Maria,	Dolors;		
	 PRAT	QUINONES,	Maria	and	
	 BUIL	ALBERO,	Maria	Antonia
(54) НОВИ	 КВАТЕРНИЗИРАНИ	 ХИНУКЛИДИНСКИ	

ЕСТЕРИ
(57)	 1.		Соединение	со	формула	(I):

		 кадешто	 B	 претставува	 водороден	 атом	 или	
група	 избрана	 од	 -R1,	 -OR1,	 хидрокси,	 -O(CO)R1,	
цијано	и	опционално	супституиран	не	ароматичен	
хетероциклил	 којшто	 содржи	 еден	 или	 повеќе	
хетероатоми,	 кадешто	 R1	 e	 избран	 од	 групата	
составена	 од	 водородни	 атоми,	 опционално	
супституиран	C1-8алкил,	опционално	супституиран	
C2-8алкенил	 и	 опционално	 супституиран	 C3-C8 
циклоалкил	

	 n	e	цел	број	од	0	до	4;	
	 A	претставува	група	избрана	од	-CH2-,	-CH=CR3-,	

-CR3=CH-,	-CR3R4,	-O-,	-CO-,	-O-(CH2)2-O-	кадешто	
R3 и	 R4	 секој	 независно	 претставува	 водороден	
атом	или	C1-8	алкил	група;	

	 m	е	цел	број	од	0	до	8;	
	 p	e	цел	број	од	1	до	2
	 и	супституцијата	во	азониа	бицикличниот	прстен	

може	да	биде	во	2,	3	или	4	позиција	вклучувајќи	
ги	 сите	 можни	 конфигурации	 на	 асиметричните	
центри;

	 D	е	група	избрана	од:

  

 кадешто	R5	претставува	група	избрана	од	фенил,	
2-тиенил,	3-тиенил,	2-фуранил,	3-фуранил	којашто	
група	може	да	биде	опционално	супституирана	со	
еден	или	повеќе	супституенти	Ra;

 R6 претставува	група	избрана	од	2-тиенил,	3-тиенил,	
2-фуранил,	 3-фуранил,	 C3-C8 циклоалкил,	 C3-C8 
циклоалкенил,	C1-8алкил,	C2-8алкенил,	C2-8алкинил,	
бензил	и	фенилетил	којашто	група	може	да	биде	
опционално	 супституирана	 со	 еден	 или	 повеќе	
супституенти	Rb;

 R7 претставува	водороден	атом	или	група	избрана	
од	хидроксил,	хидроксиметил	и	метил;	

	 Q	 претставува	 поединечна	 врска	 или	 група	
избрана	 од	 -CH2-,	 -CH2CH2-,-O-,	 -O-CH2-,	 -S-,	 -S-
CH2-	и	-CH=CH-;	

 Ra	 и	 Rb	 независно	 претставуваат	 група	 избрана	
од	халогени	атоми,	опционално	супституиран	C1-

8алкил,	 опционално	 супституиран	 C1-8алкокси,	
хидрокси,	 трифлуорометил,	 нитро,	 цијано,	
-COOR8,	 -NR8R9	 кадешто	 R8	 и	 R9	 независно	
претставува	водороден	атом	или	C1-8алкил	група.	

	 Y		e	цел	број	од	0	до	3
	 X	претставува	фармацевтски	прифатлив	анјон	на	

моно	или	поливалентна	киселина;
	 којашто	дава	дека	 групата	B-(CH2)n-A-(CH2)m	 -	 не	

е	 линеарна	 C1-4алкил	 група	 и	 потоа	 дава	 дека	
соединението	не	е	едно	од:

	 1-алилоксикарбонилметил-3-(2-хидрокси-2,2,-ди-
тиофен-2-ил-ацетокси)-1-азониа-бицикло-[2.2.2]
октан;	и	

	 1-карбоксиметил-3-(2-хидрокси-2,2-ди-тиофен-2-
ил-ацетокси)-1-азониа	-бицикло-[2.2.2]октан.	

	 Има	уште	23	патентни	барања.
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(51) C 07D 233/88,  (11) 902854
 A	61K	31/4164,	 (13)	 Т1
	 A	61P	25/28,		 (22)	 15/07/2008
 C 07D 417/14 (45) 31/08/2009
(21)  2008/206  
(30) 20040555623P		23/03/2004		US
(96)	 11/03/2005	EP05708746.2
(97) 25/06/2008 EP1730119
(73) Pfizer	Products	Incorporated
	 Eastern	Point	Road,	Groton,	CT	06340,	US
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ			ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(72)	 BRODNEY,	Michael,	Aaron	and	
	 COFFMAN,	Karen,	Jean
(54) СОЕДИНЕНИЈА	НА	ИМИДАЗОЛ	ЗА	ТРЕТИРАЊЕ	

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

	 кадешто	A	е	отсутен	или	е	одбран	од:
 
 

	 и	SO2

	 Z	 е	 одбран	 од	 -CH2,	 -CH(OH),	 -CH(C1-C6	 алкил),	
-CH(C1-C6	 алкокси),	 -CH(NR9R10),	 -CH(CH2(OH)),	
-CH(CH(C1-C4	 алкил)(OH))	 и	 -CH(C(C1-C4	 алкил)
(C1-C4	алкил)(OH));

 R1	е	одбран	од	C1-C20 алкил,	C2-C20 алкенил,	C2-C20 
алкинил,	C1-C20	алкокси,	C2-C20	алкенокси,	C1-C20	
хидроксиалкил,	 C3-C8	 циклоалкил,	 бензо(C3-C8 
циклоалкил),	 бензо(C3-C8	 хетероциклоалкил),	 C4-
C8 циклоалкенил,	 (C5-C11)би-	 или	 трициклоалкил,	
бензо(C5-C11)би-	 или	 трициклоалкил,																																	
(C7-C11)	би-	или	трициклоалкенил,	 (3-	до	8-член)	
хетероциклоалкил,	 C6-C14 арил	 и	 (5-	 до	 14-член)
хетероарил,	 при	 што	 секој	 атом	 на	 водород	 на	
наведениот	 алкил,	 алкенил,	 алкинил,	 алкокси	
и	 алкенокси	 може	 да	 биде	 независно	 заменет	
со	 хало,	 и	 при	 што	 наведениот	 циклоалкил,	
бензо(C3-C8	 циклоалкил),	 циклоалкенил,	 (3-	 до	
8-член)	 хетероциклоалкил,	 C6-C14	 арил	 и	 (5-	 до	
14-член)	 хетероарил	 може	 независно	 да	 биде	
супституиран	со	еден	до	четири	супституенти	кои	
се	 независно	 одбрани	 од	 C1-C10	 алкил	 кој	 може	
да	биде	супституиран	со	еден	до	три	хало	атоми,	
C1-C10 алкокси	кој	може	да	биде	супституиран	со	
еден	 до	 три	 хало	 атоми,	 C1-C10	 хидроксиалкил,	
хало,	-OH,	-CN,	-NR9R10,	

	 -C(=O)NR9R10,	 -C(=O)R11,	C3-C8	циклоалкил	и	 (3-	
до	8-член)	хетероциклоалкил;

 R2	 е	 одбран	 од	 H,	 C1-C6 алкил,	 C2-C6     алкенил,	
C3-C8 циклоалкил	и	C3-C8	циклоалкенил,	при	што	
R2	може	да	биде	независно	супституиран	со	еден	
до	 три	 супституенти	 кои	 се	 независно	 одбрани		
од	C1-C4	алкил	кој	може	да	биде	супституиран	со	
еден	до	 три	 хало	атоми,	C1-C4	 алкокси	 кој	може	
да	биде	супституиран	со	еден	до	три	хало	атоми,	
хало	и	-OH;

	 или	R1	и	R2,	заедно	со	групата	A	кога	е	присутна	
и	азотниот	атом	за	кој	R2 е	прикачен,	или	R1 и	R2,	
заедно	со	азотниот	атом	за	кој	R1 и	R2	се	прикачени	
кога	A	е	отсутен,	може	да	формираат	четири-	до	
осумчлен	прстен;

 R3	е	одбран	од	H,	C1-C8	алкил,	C1-C4	алкокси,	C2-C6 
алкенил,	 C2-C6	 алкинил,	 C3-C6 циклоалкил,	 C5-C6 
циклоалкенил	и	(3-	до	8-член)	хетероциклоалкил,	
при	 што	 наведените	 алкил,	 алкенил,	 алкинил,	
циклоалкил,	 циклоалкенил	 и	 хетероциклоалкил	
може,	 независно	 еден	 од	 друг,	 да	 бидат	
супституирани	со	еден	до	три	супституенти	кои	се	
независно	одбрани	од	C1-C4	 алкокси,	 хало,	 -OH,	
-S(C1-C4)алкил	и	(3-	до	8-член)	хетероциклоалкил;

 R4	е	H,	C1-C6	алкил	или	хало;
	 или	 R3	 и	 R4,	 заедно	 со	 јаглеродниот	 атом	

за	 кој	 се	 прикачени,	 може	 да	 формираат	
средина	 одбрана	 од	 циклопропил,	 циклобутил,	
циклопентил,	 циклохексил,	 морфолино,	
пиперидино,	 пиролидино,	 тетрахидрофуранил	 и	
перхидро-2H-пиран,	при	што	наведената	средина	
која	 е	 формирана	 со	 R3	 и	 R4	 може	 да	 биде	
супституирана	 со	 еден	 до	 три	 супституенти	 кои	
се	независно	одбрани	од	C1-C6	алкил	кој	може	да	
биде	супституиран	со	еден	до	три	 	 	хало	атоми,	
C1-C6	алкокси	кој	може	да	биде	супституиран	со	
еден	до	три	хало	атоми,	хало,	-OH,	-CN	и	алил;

 R6	е	одбран	од	H,	C1-C6	алкил,				C2-C6 алкилен,	
C1-C6	 алкокси,	 хало,	 -CN,	 C3-C12	 циклоалкил,	
C4-C12	 циклоалкенил	 и	 C6-C10	 арил,	 при	 што	
наведениот	алкил,	алкилен	и	алкокси	на	R6 може	
да	бидат,	независно	еден	од	друг,	супституирани	
со	 еден	 до	 три	 супституенти	 кои	 се	 независно	
одбрани	 од	 хало	 и	 -CN,	 и	 при	 што	 наведениот	
циклоалкил,	 циклоалкенил,	 хетероарил	 и	 арил	
на	 R6 може	 да	 бидат,	 независно	 еден	 од	 друг,	
супституирани	 со	 еден	 до	 три	 супституенти	 кои	
се	независно	одбрани	од	C1-C4 алкил	кој	може	да	
биде	 супституиран	 со	 еден	 до	 три	 хало	 атоми,				
C1-C4	алкокси	кој	може	да	биде	супституиран	со	
еден	до	три	хало	атоми,	хало	и	-CN;

 R7	 е	 одбран	 од	 H,	 C1-C20 алкил,	 C1-C20	 алкокси,	
C1-C20	 хидроксиалкил,	 C3-C12 циклоалкил,	 C4-C12 
циклоалкенил,	 (C5-C20)би-	 или	 трициклоалкил,	
(C7-C20)би-	или	трициклоалкенил,	 (3-	до	12-член)	
хетероциклоалкил,	(7-	до	20-член)	хетероби-	или	
хетеротрициклоалкил,	C6-C14	арил	и	(5-	до	15-член)	
хетероарил,	при	што	R7	може	да	биде	независно	
супституиран	со	еден	до	четири	супституенти	кои	
се,	 независно	 еден	 од	 друг,	 одбрани	 од	 C1-C20 
алкил	кој	може	да	биде	супституиран	со	еден	до	
три	 хало	 атоми,	 C1-C20 алкокси,	 -OH,	 -CN,	 -NO2,	
-NR9R10,	 -C(=O)NR9R10,	 -C(=O)R11,	 -C(=O)OR11,	
-S(O)nNR9R10,	 -S(O)nR11,	 C3-C12	 циклоалкил,	 (4-	
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до	12-член)	 хетероциклоалкил	 кој	може	да	биде	
супституиран	со	една	до	три	OH	или	хало	групи,	
(4-	до	12-член)	хетероциклоалкокси,	C6-C14	арил,	
(5-	до	15-член)	хетероарил,	C6-C12	арилокси	и	(5-	
до	12-член)	хетероарилокси;

	 или	R6 и	R7,	заедно	со	јаглеродниот	и	азотниот	атом	
за	кои	се	засебно	прикачени,	може	да	формираат	
(5-	 до	 8-член)	 прстен	 на	 хетероциклоалкил,	
(5-	 до	 8-член)	 прстен	 на	 хетероциклоалкенил	
или	 (6-	 до	 8-член)	 прстен	 на	 хетероарил,	 при	
што	 наведените	 прстени	 на	 хетероциклоалкил,	
хетероциклоалкенил	и	хетероарил	може	да	бидат,	
независно	 еден	 од	 друг,	 супституирани	 со	 еден	
до	 три	супституенти	одбрани	 	од	 	 	 	 	 хало,	С1-С6 
алкил	кој	може	да	биде	супституиран	со	еден	до	
три	хало	атоми,	C1-C6	 алкокси	 кој	може	да	биде	
супституиран	 со	 еден	 до	 три	 хало	 атоми,	 C1-C6 
хидроксиалкил,	-OH,	-(CH2)0-10NR9R10,					-(CH2)0-10	
C(=O)NR9R10,	-SO2NR9R10	и		C3-C12 циклоалкил;

 R9	и	R10 се,	независно	еден	од	друг,	одбрани	од	H,	
C1-C10	 алкил,	 при	што	 секој	 атом	 на	 водород	 на	
наведениот	C1-C10	алкил	може	да	биде	независно	
заменет	 со	 хало	 атом,	 C2-C10 алкенил,	 C2-C10 
алкинил,	 C1-C6 алкокси	 при	 што	 секој	 атом	 на	
водород	на	наведениот	C1-C6 алкокси	може	да	биде	
независно	заменет	со	хало	атом,	C2-C6	алкенокси,	
C2-C6 алкинокси,	 -C(=O)R11,	 -S(O)nR11,	 C3-C8 
циклоалкил,	 C4-C8 циклоалкенил,	 (C5-C11)би-	 или	
трициклоалкил,	(C7-C11)би-	или	трициклоалкенил,	
(3-	 до	 8-член)	 хетероциклоалкил,	 C6-C14	 арил	 и	
(5-	до	14-член)	хетероарил,	при	што	наведените	
алкил	и	алкокси	може	да	бидат,	независно	еден	од	
друг,	супституирани	со	еден	до	три	супституенти	
кои	 се,	 независно	 еден	 од	 друг,	 одбрани	 од	
хало	 и	 -OH,	 и	 при	 што	 наведените	 циклоалкил,	
циклоалкенил,	 би-	 или	 трициклоалкил,	 би-	 или	
трициклоалкенил,	 хетероциклоалкил,	 арил	 и	
хетероарил	 може	 да	 бидат,	 независно	 еден	 од	
друг,	супституирани	со	еден	до	три	супституенти	
кои	се,	независно	еден	од	друг,	одбрани	од	хало,	
-OH,	 C1-C6	 алкил	 кој	 може	 независно	 да	 биде	
супституиран	со	еден	до	шест	хало	атоми,	C2-C6 

алкенил,	 C1-C6	 алкокси,	 C2-C6	 алкенокси,	 C2-C6 
алкинокси	и	C1-C6	хидроксиалкил;

	 или	 NR9R10	 може	 да	 формира	 (4-	 до	 7-член)	
хетероциклоалкил,	 при	 што	 наведениот	
хетероциклоалкил	може	да	содржи	уште	еден	до	
два	хетероатоми	кои	се	независно	одбрани	од	N,	
O	 и	 S,	 и	 при	што	 наведениот	 хетероциклоалкил	
може	 да	 содржи	 од	 една	 до	 три	 двојни	 врски,	 и	
при	 што	 наведениот	 хетероциклоалкил	 може	
да	 биде	 независно	 супституиран	 со	 еден	 до	
три	 супституенти	 кои	 се,	 независно	 еден	 од	
друг,	 одбрани	 од	 C1-C6	 алкил	 кој	 може	 да	 биде	
супституиран	со	еден			до		шест	хало			 	 	 	атоми,						
C2-C6	алкенил,	C2-C6	алкинил,	C1-C6	алкокси,	C2-C6 
алкенокси,	C2-C6	алкинокси,	C1-C6	хидроксиалкил,	
C2-C6	 хидроксиалкенил,	 хало,	 -OH,	 -CN,	 -NO2,	
-C(=O)R11,	-C(=O)OR11,	-S(O)nR11	и	-S(O)nNR9R10;

 R11	е	одбран	од	H,	C1-C8	алкил,	C3-C8 циклоалкил,											
C4-C8   циклоалкенил,	(C5-C11)би-	или	трициклоалкил,	
-(C7-C11)би-	 или	 трициклоалкенил,	 (3-	 до	 8-член)	
хетероциклоалкил,	 C6-C10	 арил	 и	 (5-	 до	 14-член)	
хетероарил,	 при	 што	 наведениот	 алкил	 на	 R11 

може	да	биде	независно	супституиран	со	еден	до	
три	супституенти	кои	се,	независно	еден	од	друг,			
одбрани	 од	 -OH,	 -CN	 и	 C3-C8	 циклоалкил,	 и	 при	
што	 секој	 атом	на	водород	на	наведениот	алкил	
може	да	биде	независно	заменет	со	хало	атом,	и	
при	 што	 наведените	 циклоалкил,	 циклоалкенил,	
хетероциклоалкил,	арил	и	хетероарил	на	R11 може	
да	бидат,	независно	еден	од	друг,	супституирани	
со	 еден	 до	 три	 супституенти	 кои	 се,	 независно	
еден	 од	 друг,	 одбрани	 од	 хало,	 C1-C8 алкил	 кој	
може	да	биде	супституиран	со	еден	до	три	хало	
атоми,	-OH,	-CN	и	C3-C8 циклоалкил;	и

	 n	 е	 во	 секое	 свое	 присуство	 цел	 број	 којшто	 е	
независно	одбран	од	нула,	1,	2	и	3;

	 или	негова	фармацевтски	прифатлива	сол.	
	 Има	уште	21	патентни	барања.
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(51) A	61K	31/47,	 (11) 902863
	 C	07D	207/48,		 (13)	 Т1
	 215/26,	215/60	 (22)	 16/07/2008
(21)  2008/208 (45) 31/08/2009
(30) 20040007045  24/03/2004  EP
(96)	 24/03/2005	EP05730069.1
(97) 02/07/2008 EP1729773
(73)	 CHIESI	FARMACEUTICI	S.p.A.,
		 I-43100	Parma,	IT
(74)	 БИНПРО	 ДООЕЛ	 СКОПЈЕ	 ул.	 ‘’Ленинова’’	

бр.15а-13,	1000,	Скопје
(72)	 PIVETTI,	Fausto	and
	 PIGHI,	Roberto

(54)	 8-ХИДРОКСИ-5-[(1R)-1-ХИДРОКСИ-2-[[(1R)-2-
(4-МЕТОКСИФЕНИЛ)-1-МЕТИЛЕТИЛ]АМИНО]
ЕТИЛ]-2(1Н)-ХИНОЛИН	 МОНОХИДРОХЛОРИД	
ВО	 КРИСТАЛНА	 ФОРМА	 И	 ПОСТАПКА	 ЗА	
НЕГОВО	ПОДГОТВУВАЊЕ

(57)	 1.	 	 Постапка	 за	 подготвување	 на	 8-хидрокси-5-
[(1R)-1-хидрокси-2-[[(1R)-2-(4-метоксифенил)-1-
метилетил]амино]етил]-2(1H)-хинолин	 монохи–
дрохлорид	 (I)	 која	 опфаќа	 кристализирање	 или	
ре-кристализирање	на	соединение	(I)	од	етанол-
вода	 мешавина	 во	 сооднос	 од	 97:3	 до	 95:5	
додадена	со	диизопропил	етер,	каде	што	етанол-
вода	мешавината	е	концентрирана	при	редуциран	
притисок	 на	 температура	 во	 опсег	 помеѓу	 30	
и	55°C	до	волумен	опфатен	помеѓу	1/2	 и	1/3	 од	
почетниот	волумен	и	додавањето	на	диизопропил	
етерот	е	изведено	во	најмалку	5	минути.	

	 Има	уште	5	патентни	барања.
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(51) C 07C 233/51,  (11) 902867
	 A	61K	31/165,		 (13)	 Т1
 A 61P 25/28 (22) 16/07/2008
(21)  2008/209 (45) 31/08/2009
(30) 20040425604  03/06/2004  EP
(96)	 26/07/2005	EP05767873.2
(97) 02/07/2008 EP1778623
(73) CHIESI	FARMACEUTICI	S.p.A.,
	 	I-43100	Parma,	IT
(74)	 БИНПРО	 ДООЕЛ	 СКОПЈЕ	 ул.	 ‘’Ленинова’’	

бр.15а-13,	1000,	Скопје
(72)	 RAVEGLIA,	Luca;	
	 PERETTO,IIaria;	
	 RADAELLI,	Stefano;	
	 IMBIMBO,	Bruno,	Pietro;	
	 RIZZI,	Andrea	and	
	 VILLETTI,	Gino
(54)	 ДЕРИВАТИ	НА	1-ФЕНИЛАЛКАНКАРБОКСИЛНИ	

КИСЕЛИНИ	 ЗА	 ТРЕТИРАЊЕ	 НА	 НЕВРОДЕ–
ГЕНЕРАТИВНИ	ЗАБОЛУВАЊА

(57)	 1.		Соединенија	со	општата	формула	(I):	

 

 назначени со тоа што:
	 B	 е	 H	 или	 страничниот	 ланец	 на	 алфа-амино	

киселина;
	 R	 и	R1 се	 исти	 и	 се	 линеарен	 или	 разгранет	C1-

C4	 алкил;	 или	 тие	 формираат	 прстен	 со	 3	 до	 6	
јаглеродни	атоми	со	 јаглеродниот	атом	со	кој	се	
поврзани;

 R2	e	H,	CF3,	O	CF3	или	халоген	одбран	од	групата	
на	F,	Cl,	Br,	I,	подобро	флуор.

	 Ar	е	фенил	супституиран	со	една	или	повеќе	групи	
R3	каде	што	R3	претставува:

	 -	халоген	како	што	е	претходно	дефинирано;	CF3;	
C3-C8	 циклоалкил	 евентуално	 супституиран	 со	
една	 или	 повеќе	 C1-C4	 алкил	 и/или	 оксо	 групи;	
CH=CH2;	 NO2;	 CH2OH;	 CN;	 метилендиокси;	
етилендиокси;

	 -	 фенил	 евентуално	 супституиран	 со	 една	 или	
повеќе	 од	 следниве	 групи;	 халоген	 како	 што	 е	
претходно	дефинирано;	CF3;	OCF3;	OH;	линеарен	
или	разгранет	C1-C4	алкил;	заситен	хетероцикл	со	
барем	4	јаглеродни	атоми	и	барем	1	хетероатом;	
C3-C8	 циклоалкил	 евентуално	 супституиран	 со	
една	или	повеќе	линеарни	или	разгранети	C1-C4 
алкил	групи,	CF3 и/или	OH;

	 -	OR4 или	NHCOR4	 каде	што	R4	 е	CF3,	 линеарен	
или	разгранет	C2-C6 алкенил	или	алкинил;	бензил;	
фенил	 евентуално	 супституиран	 со	 една	 или	
повеќе	 од	 следниве	 групи:	 халоген	 како	 што	 е	
претходно	дефинирано,	CF3,	OCF3,	OH,	линеарен	
или	 разгранет	 C1-C4	 алкил;	 заситен	 хетероцикл	
со	 барем	 4	 јаглеродни	 атоми	 и	 барем	 еден	
1	 хетероатом;	 C3-C8	 циклоалкил	 евентуално	
супституиран	 со	 една	 или	 повеќе	 линеарни	 или	
разгранети	C1-C4	алкил	групи,	CF3	и/или	OH;

	 -	SR5,	SO2R5	или	COR5	каде	што	R5	е	линеарен	или	
разгранет	C1-C6	алкил;

	 или	 Ar	 е	 хетероцикл	 одбран	 од	 групата	 која	 се	
состои	од	пирол,	пиразол,	фуран,	тиофен,	индол,	
изоиндол,	 бензофуран,	 бензотиофен,	 имидазол,	
оксазол,	 изоксазол,	 тиазол,	 бензоимидазол,	
бензоксазол,	 бензотиазол,	 пиримидин,	 пиразин,	
хинолин,	 изохинолин,	 хиназолин,	 хиноксалин,	
дибензофуран,	 дибензотиофен,	 тиантрен,	
карбазол,	 пиридазин,	 цинолин,	 фталазин,	
1,5-нафтиридин,	 1,3-диоксол,	 1,3-бензодиоксол,	
наведениот	 хетероцикл	 е	 евентуално	
супституиран	 со	 една	 или	 повеќе	 групи	 R3	 како	
што	е	дефинирано	горе;	

	 Има	уште	10	патентни	барања.
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(51) C 07C 217/74,  (11) 902879
	 A	61K	31/215,		 (13)	 Т1
 C 07C 213/10 (22) 21/08/2008
(21)  2008/263 (45) 31/08/2009
(30)	 0108562		28/06/2001		FR
(96)	 27/06/2002	EP02780917.7
(97) 06/08/2008 EP1404641
(73) Sanofi-Aventis
	 174,	Avenue	de	France,	75013	Paris,	FR
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(72)	 	MONNIER,	Olivier	;		
	 ROCHE,	Jerome;	
	 ZIRI,	Isabelle;	
	 OBERT,	Sabrina	and	
	 CARON,	Antoine

(54) КРИСТАЛНА	ФОРМА	НА	ФЕНИЛЕТАНОЛАМИН,	
НЕГОВО	 ДОБИВАЊЕ	 И	 ФАРМАЦЕВТСКИ	
СОСТАВИ	КОИ	ГО	СОДРЖАТ

(57)	 1.	B	форма	на	етил[(7S)-7-[(2R)-2-(3-хлорофенил)-
2-хидроксиетиламино]-5,6,7,8-тетрахидронафт-2-
илокси]ацетат	 хидрохлорид,	 чијшто	 инфрацрвен	
спектар	 ги	 покажува	 следните	 карактеристични	
врвни	вредности	на	апсорпција:	2780,	2736,	1722,	
1211	cm-1.	

	 Има	уште	10	патентни	барања.

СЛИКА	1
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 (51) (51) osnoven (11,13)  (51)                 (51) osnoven         (11,13)

Pregledi

pregledi

PREGLED NA objavENI PATENTI SPORED ME\UNARODNATA KLASIFIKACIJA NA PATENTITE 

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

C07J7/00	 C07J7/00	 902840	T1
A61K31/56	 C07J7/00	 902840	T1
A61P5/30	 C07J7/00	 902840	T1
C07K19/00	 C07K19/00	 902839	T1
C12N15/62	 C07K19/00	 902839	T1
C12N15/70	 C07K19/00	 902839	T1
C12N1/21	 C07K19/00	 902839	T1
E02D31/00	 E02D31/00	 902819	T1
02D17/20	 E02D31/00	 902819	T1
A61K31/485	 A61K31/485	 902813	T1
A61K9/70	 A61K31/485	 902813	T1
B61L1/16	 B61L1/16	 902814	T1
A61F7/00	 A61F7/00	 902817	T1
A47K13/00	 A61F7/00	 902817	T1
A61K38/00	 A61K38/00	 902815	T1
A61K47/48	 A61K38/00	 902815	T1
A61K38/09	 A61K38/00	 902815	T1
G01N33/52	 G01N33/52	 902841	T1
G01N33/487	 G01N33/52	 902841	T1
B01L3/00	 G01N33/52	 902841	T1
C12Q1/54	 G01N33/52	 902841	T1
C07D213/74	 C07D213/74	 902825	T1
C07D213/85	 C07D213/74	 902825	T1
C07D239/42	 C07D213/74	 902825	T1
C07D237/20	 C07D213/74	 902825	T1
C07D241/20	 C07D213/74	 902825	T1
C07D285/06	 C07D213/74	 902825	T1
A61K31/496	 C07D213/74	 902825	T1
A61K31/4965	 C07D213/74	 902825	T1
A61K31/501	 C07D213/74	 902825	T1
A61K31/506	 C07D213/74	 902825	T1
A61P29/00	 C07D213/74	 902825	T1
C07D401/12	 C07D401/12	 902833	T1
C07D417/12	 C07D401/12	 902833	T1
C07D413/12	 C07D401/12	 902833	T1
A61K31/445	 C07D401/12	 902833	T1
A61P25/28	 C07D401/12	 902833	T1

C07C235/34	 C07C235/34	 902827	T1
C07C323/62	 C07C235/34	 902827	T1
A61K31/19	 C07C235/34	 902827	T1
A61P3/06	 C07C235/34	 902827	T1
A61P3/10	 C07C235/34	 902827	T1
À61Ê31/47	 À61Ê31/47	 902831	T1
A61P29/00	 À61Ê31/47	 902831	T1
C07D215/26	 À61Ê31/47	 902831	T1
A47J31/40	 A47J31/40	 902826	T1
A61K39/04	 A61K39/04	 902868	T1
A61K31/445	 A61K39/04	 902868	T1
A61K31/7048	 A61K39/04	 902868	T1
A61K31/498	 A61K39/04	 902868	T1
C07D401/12	 C07D401/12	 902834	T1
A61K31/44	 C07D401/12	 902834	T1
A61P1/04	 C07D401/12	 902834	T1
B65F3/04	 B65F3/04	 902860	T1
F16P3/14	 B65F3/04	 902860	T1
E04B2/86	 E04B2/86	 902870	T1
A61K31/435	 A61K31/435	 902836	T1
A61P25/04	 A61K31/435	 902836	T1
H01R29/00	 H01R29/00	 902838	T1
C07F9/09	 C07F9/09	 902837	T1
C07D471/04	 C07F9/09	 902837	T1
A61K31/437	 C07F9/09	 902837	T1
A61P31/18	 C07F9/09	 902837	T1
A61K31/00	 A61K31/00	 902865	T1
A61K31/554	 A61K31/00	 902865	T1
A61P1/10	 A61K31/00	 902865	T1
C07C67/347	 C07C67/347	 902828	T1
C07C69/003	 C07C67/347	 902828	T1
C07C69/017	 C07C67/347	 902828	T1
C07C69/743	 C07C67/347	 902828	T1
C07C69/753	 C07C67/347	 902828	T1
C07C61/04	 C07C67/347	 902828	T1
C07C69/96	 C07C67/347	 902828	T1
C07C233/58	 C07C67/347	 902828	T1
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C07C243/12	 C07C243/12	 902829	T1
C07C53/00	 C07C243/12	 902829	T1
A61K31/205	 C07C243/12	 902829	T1
C07D305/14	 C07D305/14	 902830	T1
C07D471/08	 C07D471/08	 902832	T1
C07D417/12	 C07D417/12	 902835	T1
C07D405/12	 C07D417/12	 902835	T1
C07D413/12	 C07D417/12	 902835	T1
C07D277/46	 C07D417/12	 902835	T1
C07D417/14	 C07D417/12	 902835	T1
C07D491/08	 C07D417/12	 902835	T1
A61K31/427	 C07D417/12	 902835	T1
A61K31/4439	 C07D417/12	 902835	T1
A61K31/454	 C07D417/12	 902835	T1
A61K31/495	 C07D417/12	 902835	T1
A61P3/10	 C07D417/12	 902835	T1
C07D309/04	 C07D417/12	 902835	T1
C07D277/40	 C07D417/12	 902835	T1
C07D491/04	 C07D491/04	 902880	T1
C07D519/00	 C07D491/04	 902880	T1
A61K31/517	 C07D491/04	 902880	T1
A61P35/00	 C07D491/04	 902880	T1
C07D487/22	 C07D487/22	 902821	T1
C07D519/00	 C07D487/22	 902821	T1
A61K31/409	 C07D487/22	 902821	T1
A61P31/00	 C07D487/22	 902821	T1
A61P35/00	 C07D487/22	 902821	T1
A61K49/00	 C07D487/22	 902821	T1
C07D209/52	 C07D209/52	 902855	T1
C07D403/12	 C07D209/52	 902855	T1
8A61K31/403	 C07D209/52	 902855	T1
A61K31/4178	 C07D209/52	 902855	T1
C07D303/04	 C07D209/52	 902855	T1
A61K31/4184	 A61K31/4184	 902823	T1
C07D235/30	 A61K31/4184	 902823	T1
C07D235/32	 A61K31/4184	 902823	T1
C07D401/12	 A61K31/4184	 902823	T1
C07D401/14	 A61K31/4184	 902823	T1
C07D403/12	 A61K31/4184	 902823	T1
C07D405/12	 A61K31/4184	 902823	T1
C07D409/12	 A61K31/4184	 902823	T1
A61P35/00	 A61K31/4184	 902823	T1
A61K31/425	 A61K31/425	 902845	T1
A61K47/12	 A61K31/425	 902845	T1
A61K47/02	 A61K31/425	 902845	T1
A61P35/00	 A61K31/425	 902845	T1

C07D417/12	 C07D417/12	 	 902864	T1
C07D413/12	 C07D417/12	 	 902864	T1
07D403/12	 C07D417/12	 	 902864	T1
C07D401/12	 C07D417/12	 	 902864	T1
A61K31/495	 C07D417/12	 	 902864	T1
A61P29/00	 C07D417/12	 	 902864	T1
A61P13/00	 C07D417/12	 	 902864	T1
A61K31/445	 A61K31/445	 	 902869	T1
C07D211/34	 A61K31/445	 	 902869	T1
C07D211/62	 A61K31/445	 	 902869	T1
A61P3/06	 A61K31/445	 	 902869	T1
A61P9/10	 A61K31/445	 	 902869	T1
A61K31/57	 A61K31/57	 	 902862	T1
A61P11/06	 A61K31/57	 	 902862	T1
A61K9/72	 A61K9/72	 	 902866	T1
A61K31/58	 A61K9/72	 	 902866	T1
A61K31/557	 A61K31/557	 	 902846	T1
A61P11/00	 A61K31/557	 	 902846	T1
C07D405/12	 C07D405/12	 	 902871	T1
C07D239/26	 C07D405/12	 	 902871	T1
A61K31/44	 C07D405/12	 	 902871	T1
A61K31/505	 C07D405/12	 	 902871	T1
A61K31/506	 C07D405/12	 	 902871	T1
A61K9/36	 A61K9/36	 	 902852	T1
C07D307/87	 C07D307/87	 	 902872	T1
C10M157/04	 C10M157/04	 	 902873	T1
C10M173/00	 C10M157/04	 	 902873	T1
C10M161/00	 C10M157/04	 	 902873	T1
A61K31/4412	 A61K31/4412	 	 902824	T1
C07D213/82	 A61K31/4412	 	 902824	T1
C07D401/12	 A61K31/4412	 	 902824	T1
C07D241/24	 A61K31/4412	 	 902824	T1
C07D401/06	 A61K31/4412	 	 902824	T1
C07D333/20	 A61K31/4412	 	 902824	T1
A61K31/4427	 A61K31/4412	 	 902824	T1
A61P3/04	 A61K31/4412	 	 902824	T1
C07C43/20	 A61K31/4412	 	 902824	T1
A43B7/08	 A43B7/08	 	 902859	T1
B29D31/508	 B29D31/508	 	 902858	T1
A43B7/12	 B29D31/508	 	 902858	T1
A43B9/02	 B29D31/508	 	 902858	T1
B29D31/515	 B29D31/508	 	 902858	T1
B29D31/50	 B29D31/508	 	 902858	T1
B29C45/26	 B29D31/508	 	 902858	T1
B04B13/00	 B04B13/00	 	 902822	T1
F26B25/22	 B04B13/00	 	 902822	T1

 (51) (51) osnoven (11,13)  (51) (51) osnoven (11,13)
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F26B11/04	 B04B13/00	 902822	T1
A61K31/198	 A61K31/198	 902861	T1
A61M15/00	 A61K31/198	 902861	T1
A61K31/44	 A61K31/44	 902851	T1
A61K31/4439	 A61K31/44	 902851	T1
A61P1/04	 A61K31/44	 902851	T1
C07D401/12	 C07D401/12	 902874	T1
A61K31/47	 C07D401/12	 902874	T1
A61K39/39	 A61K39/39	 902853	T1
A61K39/02	 A61K39/39	 902853	T1
A61K39/102	 A61K39/39	 902853	T1
A61K39/12	 A61K39/39	 902853	T1
H05B3/34	 H05B3/34	 902875	T1
B60N2/56	 H05B3/34	 902875	T1
A61K47/48	 A61K47/48	 902848	T1
A61K51/10	 A61K47/48	 902848	T1
A12N9/78	 C12N9/78	 902849	T1
A61K38/50	 C12N9/78	 902849	T1
A61K31/495	 A61K31/495	 902850	T1
A61P37/00	 A61K31/495	 902850	T1
C07D401/06	 C07D401/06	 902876	T1
A61K31/4184	 C07D401/06	 902876	T1
C07D413/14	 C07D401/06	 902876	T1
A61P11/00	 C07D401/06	 902876	T1
A61P31/12	 C07D401/06	 902876	T1
C07K7/56	 C07K7/56	 902856	T1
C12P21/06	 C07K7/56	 902856	T1
C07D209/46	 C07D209/46	 902857	T1
C07C233/66	 C07D209/46	 902857	T1
C07D457/06	 C07D457/06	 902847	T1
C07D209/12	 C07D209/12	 902878	T1
C07D209/14	 C07D209/12	 902878	T1
C07D295/06	 C07D209/12	 902878	T1
C07D215/22	 C07D209/12	 902878	T1
C07D217/16	 C07D209/12	 902878	T1
A61K31/495	 C07D209/12	 902878	T1
G01J5/04	 G01J5/04	 902843	T1
C07D453/02	 C07D453/02	 902844	T1
A61K31/439	 C07D453/02	 902844	T1
A61P11/00	 C07D453/02	 902844	T1
A61P13/00	 C07D453/02	 902844	T1
C07D233/88	 C07D233/88	 902854	T1
C07D417/14	 C07D233/88	 902854	T1
A61K31/4164	 C07D233/88	 902854	T1
A61P25/28	 C07D233/88	 902854	T1

A61K31/47	 A61K31/47	 	 902863	T1
C07D207/48	 A61K31/47	 	 902863	T1
C07D215/26	 A61K31/47	 	 902863	T1
C07D215/60	 A61K31/47	 	 902863	T1
C07C233/51	 C07C233/51	 	 902867	T1
A61K31/165	 C07C233/51	 	 902867	T1
A61P25/28	 C07C233/51	 	 902867	T1
C07C217/74	 C07C217/74	 	 902879	T1
C07C213/10	 C07C217/74	 	 902879	T1
A61K31/215	 C07C217/74	 	 902879	T1

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

Pregledi
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PREGLED PO NOSITELI NA objavENI PATENTI

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

(73) GEOX	S.p.A.	
(51)	 A	43B	7/08	 (11,13)	 	 902859

 Hausbrandt	Trieste	1892	SPA	
	 A	47J	31/40	 	 	 902826

 KCI	Licensing,	Inc.	
	 A	61F	7/00,	
	 A	47K	13/00	 	 	 902817

 AstraZeneca	AB
	 A	61K	31/00,	31/554,	
 A 61P 1/10   902865

 Uni-Pharma	 Kleon	 Tsetis	 Pharmaceutical	
Laboratories	S.A	

	 A	61K	31/198,	
	 A	61M	15/00	 902861

 Aventis	Pharma	S.A. 
	 A	61K	31/4184,	
	 A	61P	35/00,	
	 C	07D	235/30,	
	 235/32,	401/12,	401/14,	
	 403/12,	405/12,	409/12	 	 902823

	 Bristol-Myers	Squibb	Company 
	 A	61K	31/425,	
	 47/02,	47/12,	
 A 61P 35/00   902845

 Nycomed	Danmark	ApS	
	 A	61K	31/435,	
 A 61P 25/04   902836

 AstraZeneca	AB	
	 A	61K	31/44,	31/4439,	
 A 61P 1/04   902851

 ELI	LILLY	AND	COMPANY	
	 A	61K	31/4412,	31/4427,	

	 A	61P	3/04,	
	 C	07C	43/20,	
	 C	07D	213/82,	
	 241/24,	333/20,	
	 401/06,	401/12	 	 	 902824

 Aventis	Pharmaceuticals	Inc. 
	 A	61K	31/445	 	 	 902877

 JANSSEN	PHARMACEUTICA	N.V.	
	 A	61K	31/445,	
	 A	61P	3/06,	9/10,	
	 C	07D	211/34,	211/62	 	 902869
 
 CHIESI	FARMACEUTICI	S.p.A.,	
	 A	61K	31/47,
	 C	07D	207/48,	
	 215/26,	215/60	 	 	 902863

	 Euro-Celtique	S.A. 
	 A	61K	31/485,	9/70	 	 902813

	 UCB	FARCHIM	S.A. 
	 A	61K	31/495,
  A 61P 37/00   902850

	 Nycomed	GmbH 
	 A	61K	31/557,	
 A 61P 11/00   902846

	 AstraZeneca	AB	
	 A	61K	31/57,	
 A 61P 11/06   902862

	 Praecis	Pharmaceuticals	Incorporated	
	 A	61K	38/00,	
	 38/09,	47/48	 	 	 902815

	 Borody,	Thomas	Julius	
	 A	61K	39/04,	31/445,	
	 31/498,	31/7048	 	 	 902868
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(73) Merial	Limited 
(51)	 A	61K	39/39,	39/02,	
	 39/102,	39/12	 	 (11,13)	 902853

 SIGMA-TAU	 Industrie	 Farmaceutiche	 Riunite	
S.p.A.	

	 A	61K	47/48,	51/10	 	 902848

 Pfizer	Products	Inc.	
	 A	61K	9/36	 	 	 902852

	 AstraZeneca	AB	
	 A	61K	9/72,	31/58		 	 902866

	 Aventis	Pharma	Deutschland	GmbH 
	 B	04B	13/00,	
	 F	26B	11/04,	25/22	 	 902822

 GEOX	S.p.A. 
	 B	29D	31/508,
	 	A	43B	7/12,	9/02,	
	 B	29C	45/26,	
	 B	29D	31/50,	31/515	 	 902858

	 Ansaldo	 Segnalamento	 Ferroviario	
S.p.A. 

 B 61L 1/16   902814

	 Zoller-Kipper	GmbH 
	 B	65F	3/04,	
	 F	16P	3/14	 	 	 902860

	 Sanofi-Aventis	
	 C	07C	217/74,	
	 A	61K	31/215,	
 C 07C 213/10   902879

	 CHIESI	FARMACEUTICI	S.p.A., 
	 C	07C	233/51,	
	 A	61K	31/165,	
 A 61P 25/28   902867

	 AstraZeneca	AB	
	 C	07C	235/34,	
	 A	61K	31/19,	
	 A	61P	3/06,	3/10,	
 C 07C 323/62   902827

(73) Joint	Stock	Company	Grindeks 
(51)	 C	07C	243/12,	
	 A	61K	31/205,	
	 C	07C	53/00	 	 (11,13)	 902829

  AstraZeneca	AB	
	 C	07C	67/347,	233/58,	
	 61/04,	69/003,	69/017,	
	 69/743,	69/753,	69/96	 	 	

902828

 H.	LUNDBECK	A/S	
	 C	07D	209/12,	
	 A	61K	31/495,	
	 C	07D	209/14,	215/22,
	 217/16,	295/06	 	 	 902878

	 Aventis	Pharma	Deutschland	GmbH 
	 C	07D	209/46,	
 C 07C 233/66   902857

	 Pfizer	Products	Inc. 
	 C	07D	209/52,	
	 A	61K	31/403,	31/4178,	
	 C	07D	303/04,	403/12	 	 902855
 
 EURO-CELTIQUE		S.A.	
	 C	07D	213/74,	
	 A	61K	31/496,	31/4965,	
	 31/501,	31/506,	
	 A	61P	29/00,	
	 C	07D	213/85,	
	 237/20,	239/42,	
	 241/20,	285/06	 	 	 902825

 Pfizer	Products	Incorporated 
	 C	07D	233/88,	
	 A	61K	31/4164,	
	 A	61P	25/28,	
 C 07D 417/14   902854

 Aventis	Pharma	S.A.
 C 07D 305/14   902830

 H.	LUNDBECK	A/S 
 C 07D 307/87   902872

Pregledi
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(73)	 Tibotec	Pharmaceuticals	Ltd. 
(51)	 C	07D	401/06,	
	 A	61K	31/4184,	
	 A	61P	11/00,	31/12,	
	 C	07D	413/14	 	 (11,13)	 902876

 Takeda	 Pharmaceutical	 Company	
Limited 

	 C	07D	401/12,	
	 A	61K	31/44,	
 A 61P 1/04   902834

	 RICHTER	 GEDEON	 VEGYESZETI	 GYAR	
RT 

	 C	07D	401/12,	
	 A	61K	31/445,	
	 A	61P	25/28,	
	 C	07D	413/12,	417/12	 	 902833

	 AEterna	Zentaris	GmbH	
	 C	07D	401/12,	
	 A	61K	31/47	 	 	 902874

	 Targacept,	Inc.	
	 C	07D	405/12,	
	 A	61K	31/44,	
	 31/505,	31/506,	
 C 07D 239/26   902871

	 Prosidion	Limited	
	 C	07D	417/12,	
	 A	61K	31/427,	
	 31/4439,	31/454,	31/495,	
	 A	61P	3/10,	
	 C	07D	277/40,	
	 277/46,	309/04,	405/12,	
	 413/12,	417/14,	491/08	 	 902835

	 EURO-CELTIQUE	S.A.	
	 C	07D	417/12,	
	 A	61K	31/495,	
	 A	61P	13/00,	29/00,	
	 C	07D	401/12,	
	 403/12,	413/12	 	 	 902864

	 Laboratorios	Almirall,	S.A. 
	 C	07D	453/02,	
	 A	61K	31/439,	

Pregledi

	 A	61P	11/00,	13/00	 	 902844

 Resolution	Chemicals	Limited	
 C 07D 457/06   902847

(73)	 Sanofi	-	Aventis	
(51)	 C	07D	471/08	 	 (11,13)	 902832

 L.MOLTENI	&	C.DEI	FRATELLI	ALITTI	SOCIETA	
'	DI	ESERCIZIO	SOCIETA	'	PER	AZIONI	

	 C	07D	487/22,	
	 A	61K	31/409,	49/00,	
	 A	61P	31/00,	35/00,	
 C 07D 519/00   902821

	 AstraZeneca	AB 
	 C	07D	491/04,	
	 A	61K	31/517,	
	 A	61P	35/00,	
 C 07D 519/00   902880

	 Bristol-Myers	Squibb	Company	
	 C	07F	9/09,	
	 A	61K	31/437,	
	 A	61P	31/18,	
 C 07D 471/04   902837

	 NORTON	HEALTHCARE	LIMITED 
	 C	07J	7/00,	
	 A	61K	31/56,	
 A 61P 5/30   902840

	 AMGEN	INC.,	
	 C	07K	19/00,	
	 C	12N	1/21,	
	 15/62,	15/70	 	 	 902839

	 Aventis	Pharma	Deutschland	GmbH 
	 C	07K	7/56,	
 C 12P 21/06   902856

	 Theunissen,	Helmut	
	 C	10M	157/04,	161/00,	
 173/00 902873

 ACTIAL	Farmaceutica	Lda. 
	 C	12N	9/78,	
	 A	61K	38/50	 	 	 902849
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(73)	 TENCATE	GEOSYNTHETICS	FRANCE	
	 and	MDB	Texinov	S.A.	
(51)	 E	02D	31/00,	17/20	 (11,13)	 902819

 POLYFINANCE	COFFOR	HOLDING	S.A.	
 E 04B 2/86   902870

	 Tenova	S.p.A.	
	 G	01J	5/04	 	 	 902843

	 Egomedical	Swiss	AG 
	 G	01N	33/52,	
	 B	01L	3/00,	
	 C	12Q	1/54,	
	 G	01N	33/487	 	 	 902841

(73) ADC	GMBH,	
(51)	 H	01R	29/00	 	 (11,13)	 902838

	 Kufner	Textilwerke	GmbH	
	 H	05B	3/34,	
	 B	60N	2/56	 	 	 902875

	 Istituto	Luso	Farmaco	d'Italia	S.p.A. 
	 А	61К	31/47,	
	 A	61P	29/00,	
 C 07D 215/26   902831

 Global	Geothermal	Limited  
	 F01K	25/06    902818

Pregledi
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(11) 901150
(73) FUMAPHARM	AG
	 c/o	Ernst	Young	AG	 	Tribschenstrasse	7	 	CH-6002	

Luzern,	CH

(11) 901311
(73) Zentaris	IVF	GmbH
	 Weismullerstrasse	50,		D-60314	Frankfurt,	DE

(11) 901636
(73) EURO-CELTIQUE	S.A.
	 2,	Avenue	Charles	de	Gaulle		1653	Luxembourg,	LU

(11) 900485 
(73)	 ARACARIA	B.V.
	 Spiegelracht	15		NL-1017	JP	Amsterdam,	NL

(11) 900949
(73)	 Roche	Palo	Alto	LLC
	 3431	Hillview	Avenue	Palo	Alto,	California	94304,	US

(11) 901094
(73) LABORATORIOS	ALMIRALL,	S.A.
	 Ronda	del	General	Mitre,	151			08022	Barcelona,	ES

(11) 901311  
(73) Zentaris	IVF	GmbH
	 Weismullerstrasse	50,		D-60314	Frankfurt,	DE

(11) 901739
(73)	 Roche	Palo	Alto	LLC
	 3431	 Hillview	 Avenue	 Palo	 Alto,	 California	

94304,	US

(11) 902233
(73) Eisai	R&D	Management	Co.,	Ltd.
	 6-10,	Koishikawa	4-chome,	Bunkyo-ku	,	Tokyo		112-

8088,	JP

PROMENA

PRENOS
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 Industri ski  di zajn

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

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

(11)             Registarski broj na dokumentot

(18) Datum na va`ewe na industriski dizajn

(21) Broj na prijavata     

(22)  Data na podnesuvawe

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

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

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

(45)  Data na objavuvawe

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

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

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

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

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

(72)  Avtor

(73)  Nositel na pravoto

(74)  Zastapnik

__________________________________

* Internationally agreed Numbers for the Indentification of Data
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00583

(11) 00583 (45) 31/08/2009
(21) 20050021 (22) 17/06/2005
  (18) 17/06/2010
(28)	 1(еден)	дизајн,	тродимензионален
(72)	 СТОЈАНОВСКИ,	Александар	(Битола)
(73)	 Макминерал	Битола
	 Епинал	51,	Битола,	MK
(51) 09-01
(54) ШИШЕ
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(11) 00585 (45) 31/08/2009
(21) 20080011 (22) 27/06/2008
  (18) 27/06/2013
(28) 1(еден)	дизајн,	тродимензионален
(30) 911797  08/04/2008  CT
(72) SHEARSBY Graham (Swindon Wiltshire SN1 3DR); 

HAYWARD Antonia (Swindon Wiltshire SN1 3DR); 
 TRIGGS Nicky (Swindon Wiltshire SN1 3DR); 
 PARR Will (Swindon Wiltshire SN1 3DR) and 
 DOUGLIS Evan (Brooklyn New York 11222)
(73) Chivas Holdings (IP) Limited and Chivas Holdings (IP) 

Limited
	 111-113	Renfrew	Road,	Paisley,		Renfrewshire	PA3	4DY,	

UK	and	111-113	Renfrew	Road,	Paisley,		Renfrewshire	
PA3	4DY,	UK

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

(51) 09-03
(54) ЛИМЕН КОНТЕЈНЕР

00585



Glasnik, 16/4  str. 84-97 avgust 2009 Skopje

Industriski dizajn

87

(11) 00578 (45) 31/08/2009
(21) 20080012 (22) 07/07/2008
  (18) 07/07/2013
(28)	 1(еден)	дизајн,	тродимензионален
(72)	 Ненад	Токалиќ		Шарски	Одреди	7	б/	8,	Скопје
(73)	 Ненад	Токалиќ
	 Шарски	Одреди	7	б/	8,	Скопје,	MK
(51) 06-01
(54) ДВОНАМЕНСКO ЛЕГЛО

00578
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(11) 00587 (45) 31/08/2009
(21) 20080019 (22) 09/10/2008
  (18) 09/10/2013
(28)	 2(дизајна,	дводимензионален
(72)	 Виктор	Цоковски	(ул.”Ругер	Бошкович”	бр.9/2-17,	

1000	Скопје)
(73)	 ДПТУ	„КЕНДИ”	дооел	експорт-импорт
	 ул.”518”	бр.	1/2,	1000	Скопје,	MK
(51) 19-08
(54) ПРЕКРИВКА И ЛЕПЕНКА ЗА КАПАЧЕ

00587
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(11) 00584 (45) 31/08/2009
(21) 20080020 (22) 24/10/2008
  (18) 24/10/2013
(28) 1(еден)	дизајн,	тродимензионален
(30)	 29/317,343		28/04/2008		US
(72)	 Robert	M.Friedman	(7,	RidgeRoad,	Easton,	PA	18045);	

Lawrence	A.Bone	(R.R.	1	box		759,	152	Heather	Hill	
Road,	 Dinghams	 Ferry,	 PA	 18328	 )	 and	 Sherry	 M,	
Weaver	(3021	S.Bonfield	St.,	Chicago,	IL	60608)

(73)	 MARS,	INCORPORATED
	 6885	Elm	Street,	McLean,	Virginia	22101-3883,	US
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	Скопје		ул.	Народен	Фронт	7/4	1000	

Скопје
(51) 09-03
(54) ПАКУВАЊЕ ЗА ЧОКОЛАДНА ТАБЛА

00584
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(11) 00582 (45) 31/08/2009
(21) 20080027 (22) 20/11/2008
  (18) 20/11/2013
(28)  1(еден)	дизајн,	дводимензионален
(72) авторот	не	сака	да	биде	наведен	во	пријавата
(73)	 МПЦ	-	Дебарско-Кичевска	епархија
	 Бигорски	Манастир	 „Свети	 Јован	 Крстител”	 	 1254	

с.Ростуше,	MK
(51) 06-13
(54) АПЛИКАЦИЈА ЗА ПОКРОВ

00582
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(11) 00579 (45) 31/08/2009
(21) 20080028 (22) 01/12/2008
  (18) 01/12/2013
(28)	 2(два)	дизајна,	тодимензионален
(72)	 Васил	Пишев	(ул.”Маршал	Тито”	бр.189,	Струмица)
(73)	 Трговско	друштво	за	производство,	трговија	и	услуги	

„АЛ-МАКС”	ДОО
	 ул.”Гоце	Делчев”	бб,	Струмица,	MK
(74)	 БЕРИН	Д.О.О	Скопје		ул.	Јани	Лукровски	5/1/32	1000	

Скопје
(51) 09-01
(54) САД ЗА СКЛАДИРАЊЕ ТЕЧНОСТ

00579
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(11) 00581 (45) 31/08/2009
(21) 20080029 (22) 04/12/2008
  (18) 04/12/2013
(28)	 8(осум)	дизајни,тродимензионален
(72)	 Благоја	 Бајдевски	 ул.Ѓорче	 Петров	 бр.4,	 1300	

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

1.1 1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3
4.1

4.2

00581
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4.3
5.1 5.2

5.3

6.1

6.2

6.3

7.1

7.2 7.3

8.1

8.2
8.3

00581
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(11) 00580 (45) 31/08/2009
(21) 20080030 (22) 04/12/2008
  (18) 04/12/2013
(28)	 1(еден)	дизајн,	тродимензионален
(72)	 Чупаркоски	 Блаже	 	 ул.	 Шишка	 	 бр.	 37,	 1430	

Кавадарци
(73)	 КОЖУВЧАНКА	ДОО
	 ул.Шишка	бр.37,	1430	Кавадарци,	MK
(74)	 БЕРИН	 Д.О.О	 Скопје	 	 ул.	 Јани	 Лукровски	 5/1/32	

1000	Скопје
(51) 09-01
(54) ШИШЕ

00580
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(11) 00586 (45) 31/08/2009
(21) 20080032 (22) 17/12/2008
  (18) 17/12/2013
(28)	 1(еден)	дизајн,	тродимензионален
(72)	 Kyriakos	 Sarantis	 (Amarousiou-Chalandriou	 26,	

15125	Amarousio)
(73)	 GR.SARANTIS	 ANONYMI	 VIOMICHANIKI	 &	

EMPORIKI	 ETAIRIA	 KALLYNTIKON,	 ENDYMATON,	
OIKIAKON	&	PHARMAKEFTIKON	EIDON

	 Amarousiou-Chalandriou	26,	15125	Amarousio,	GR
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	Скопје	ул.	Ленинова	15а-13	1000	

Скопје
(51) 09-03
(54) КУТИЈА ЗА САДОВИ СО ПАРФЕМИ

Слика	1.1
Слика	1.2

Слика	1.3

Слика	1.4

00586
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Industri ski  di zajn

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

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

Pregledi

PREGLEDI

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

PREGLED PO NOSITELI NA OBJAVENI DIZAJNI

 09-01   20050021
 09-03   20080011
 06-01   20080012
 19-08   20080019
 09-03   20080020

 06-13   20080027
 09-01   20080028
 09-05   20080029
 09-01   20080030
 09-03   20080032

 (51)                    (11)   (51)                     (11)

(73) "Макминерал" Битола 
(11) 00583  (21) 20050021

 Chivas Holdings (IP) Limited and Chivas  
 Holdings (IP) Limited 
 00585   20080011

 Ненад Токалиќ 
 00578   20080012

 ДПТУ "КЕНДИ" дооел експорт-импорт 
 00587   20080019

 MARS, INCORPORATED 
 00584   20080020

(73) МПЦ - Дебарско-Кичевска епархија  
(11) 00582  (21) 20080027

 Трговско друштво за производство,  
 трговија и услуги "АЛ-МАКС" ДОО 
 00579   20080028

 ДПТУ ЕКСТРА МЕИН БОРИС    
 ДООЕЛ  
 00581   20080029

 КОЖУВЧАНКА ДОО 
 00580   20080030

 GR.SARANTIS ANONYMI VIOMICHANIKI  
 & EMPORIKI ETAIRIA KALLYNTIKON,  
 ENDYMATON, OIKIAKON &    
 PHARMAKEFTIKON EIDON 
 00586   20080032
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PRODOL@UVAWE

Prodol`uvawa, promeni, prenosi

            (111) (186)

00054     09/06/2014
00054     09/06/2014 
00421     27/05/2014
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PRIJAVi  na Industri ski  di zajn

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

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

(21) Broj na prijavata    

(22)  Datum na podnesuvawe

(23)  Datum na izlo`ba, saem

(45)  Datum na objavuvawe

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

  (dvodimenzionalen/trodimenzionalen)

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

(51)  Me|unarodna klasifikacija na industriski dizajn (od Lokarno)

(54)  Naziv na dizajnot

(55)  Prikazi na industriskiot dizajn

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

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

(73)  Podatoci za podnositelot na prijavata

(74)  Podatoci za zastapnik

__________________________________

* Internationally agreed Numbers for the Indentification of Data
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(21) 20090010 (45) 31/08/2009
  (22) 20/03/2009
(28)	 1(еден)	дизајн,	тродимензионален
(72)	 Андоновски	Вангел
(73)	 Андоновски	Вангел
	 ул.Ружа	Делчева	бр.13-16	Битола,	MK
(51) 21-01
(54)	 ЅВЕЗДЕСТА	КОЦКА

20090010
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(21) 20090011 (45) 31/08/2009
	 	 (22)	 26/03/2009
(28)	 1(еден)	дизајн,	тродимензионален
(72)	 Дејан	Зотовиќ
(73)	 Дејан	Зотовиќ
	 ул.Иво	Лола	Рибар	бр.124-5	1000	Скопје,	MK	
(51) 06-01
(54) КЛУПА

20090011
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20090012

(21) 20090012 (45) 31/08/2009
	 	 (22)	 26/03/2009
(28)	 1(еден)	дизајн,	тродимензионален	
(72)	 Дејан	Зотовиќ
(73)	 Дејан	Зотовиќ
	 ул.Иво	Лола	Рибар	бр.124-5	1000	Скопје,	MK
(51) 26-05
(54) ЛИРИ	ЗА	ЕКСТЕРИЕРНО	ОСВЕТЛУВАЊЕ
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20090016

(21) 20090016 (45) 31/08/2009
  (22) 07/05/2009
(28)	 1(еден)	дизајн,	тродимензионален
(73)	 Митровски	Бојан
	 ул.Димче	Лахчански	бр.62,	7000	Битола,	MK
(51) 12-05
(54)	 ИНДУСТРИСКА	РОБОТСКА	РАКА

1.1

1.2

1.3

1.4
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20090018

(21) 20090018 (45) 31/08/2009
  (22) 27/05/2009
(28)	 3(три)	дизајни,	тродимензионален
(72)	 авторот	не	сака	да	биде	наведен	во	пријавата
(73)	 Трговско	друштво	за	вработување	на	инвалидни	

лица,	производство,	промет	и	услуги	
	 ТЕХНОКООП	ДООЕЛ	Скопје
	 ул.Првомајска	бб,	1000	Скопје,	MK
(74)	 АГЕНЕЦИЈА	 ЗА	 ИНТЕЛЕКТУАЛНА	 СОПСТ–

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

(51) 06-01
(54) ФОТЕЉА
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20090020

(21) 20090020 (45) 31/08/2009
	 	 (22)	 16/06/2009
(28)	 1(еден)	дизајн,	тродимензионален
(72)	 Здравески,	Александар
(73)	 АТА		МЕТАЛОТЕХНИКА		доо
	 ул.”Марксова”	бр.23,	Прилеп,	MK
(74)	 БЕРИН	 Д.О.О	 Скопје	 ул.	 Јани	 Лукровски	 5/1/32	

1000	Скопје
(51) 23-02
(54) ПАТНА	РЕШЕТКА
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PREGLED NA PRIJAVI NA DIZAJN SPORED ME\UNARODNATA KLASIFIKACIJA NA INDUSTRISKI 
DIZAJN

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

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

PREGLED PO NOSITELI NA PRIJAVI NA DIZAJN

PREGLEDI

Pregledi

	 20090010	 21-01
	 20090011	 06-01
	 20090012	 26-05

	 20090016	 12-05
	 20090018	 06-01
	 20090020	 23-02

(73) Андоновски	Вангел 
(21) 20090010

(73) Дејан	Зотовиќ	
(21) 20090011

(73) Дејан	Зотовиќ 
(21) 20090012

(73)	 Митровски	Бојан 
(21)	 20090016

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

(73) АТА		МЕТАЛОТЕХНИКА		доо	
(21) 20090020

 (21) (51)  (21) (51)
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Vo soglasnost so ~lenot 147 od Zakonot za industriskata sopstvenost (“Slu`ben 
vesnik na Republika Makedonija”, br.47/02, 42/03 i 09/04), Dr`avniot zavod za  industriska 
sopstvenost gi objavuva podatocite za priznaenite prava na trgovski marki.

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

(151) Data na registrirawe

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

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

(210) Broj na prijavata    

(220) Data na podnesuvawe

(230) Data na izlo`beno ili saemsko prvenstvo  

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

(450) Data na objavuvawe

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

 (Ni~anska) i spisok na proizvodite i uslugite

(540)  Izgled na trgovskata marka, transkripcija i prevod

(551)  Oznaka za prijava na kolektivena trgovska marka

(560)  Oznaka za trodimenzionalena trgovska marka

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

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

(600) Podatoci za prijavata podnesena do SZP na SFRJ

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

(732) Nositel na pravoto

(740) Zastapnik

(770) Ime i adresa na prethodniot nositel

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

____________________

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

TRGOVSKI MARKItrGOVski  MaRKI
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16240

(111) 16240 (151) 04/06/2009
(210) TM  2001/1142 (220) 11/12/2001
  (181) 11/12/2011
  (450) 31/08/2009
(732) Бањански Сашо ул. „Лесноска” бр. 9, 1000 

Скопје, MK
(540) 

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл. 34 	цигари

(111) 16305 (151) 06/07/2009
(210) TM  2002/714 (220) 26/09/2002
  (181) 26/09/2012
  (450) 31/08/2009
(732) DRAGON PHARMACEUTICALS, Inc Suite 1900-

1055 West Hastings Street, Vancouver, British 
Columbia, Canada V6E 2E9, CA

(740)	 БИЛЈАНА		ПАНОВА	ВИДЕСКИ,	адвокат	Ул.”Васил	
Ѓоргов”	бр.	34/	1-	6,	1000,	Скопје

(540) 

EPOGLOBIN

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 5	 	 	 фармацевтски,	 ветеринарни	 и	 санитарни	
препарати;	диететски	супстанции	што	се	користат	
во	 медицината;	 храна	 за	 бебиња;	 фластери,	
материјали	за	завои;	материјали	за	пломбирање	
заби	и	забарски	смоли;	средства	за	дезинфекција;	
препарати	за	уништување	штетници;	фунгициди,	
хербициди	
кл.	 10	 	 	 медицински,	 хируршки,	 забарски	 и	
ветеринарни	 апарати	 и	 инструменти;	 вештачки	
екстремитети,	очи	и	заби;	ортопедски	производи;	
хируршки	материјали	за	шиење

(111) 16255 (151) 04/06/2009
(210) TM  2005/13 (220) 12/01/2005
  (181) 12/01/2015
  (450) 31/08/2009
(732) Бањански Димитар ул. „Лесновска”, бр. 9, 

1000 Скопје, MK
(540) 

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

кл.	34 	цигари

(111) 16256 (151) 04/06/2009
(210) TM  2005/14 (220) 12/01/2005
  (181) 12/01/2015
  (450) 31/08/2009
(732) Бањански Димитар ул. „Лесновска”, бр. 9, 

1000 Скопје, MK
(540) 

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

кл.	34		цигари	

(111) 16306 (151) 06/07/2009
(210) TM  2003/200 (220) 04/04/2003
  (181) 04/04/2013
  (450) 31/08/2009
(732) AL-MAK FLOWER Inc. B.O. Box 3901 Syrakuse, 

New York 13220, US
(740)	 БИЛЈАНА		ПАНОВА	ВИДЕСКИ,	адвокат	Ул.”Васил	

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

(591)	 црна,	белa	и	зелена
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	5 	 диететски	 супстанции	што	 се	 користат	 во	
медицината	
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(111) 16257 (151) 04/06/2009
(210) TM  2005/17 (220) 12/01/2005
  (181) 12/01/2015
  (450) 31/08/2009
(732) Бањански Сашо ул. „Лесновска” бр. 9, 1000 

Скопје, MK
(540) 

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл. 34 	цигари	

(111) 16258 (151) 04/06/2009
(210) TM  2005/18 (220) 12/01/2005
  (181) 12/01/2015
  (450) 31/08/2009
(732) Бањански Сашо ул. „Лесновска” бр. 9, 1000 

Скопје, MK
(540) 

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	34		цигари

(111) 16259 (151) 04/06/2009
(210) TM  2005/20 (220) 12/01/2005
  (181) 12/01/2015
  (450) 31/08/2009
(732) Бањански Сашо ул. „Лесновска” бр. 9, 1000 

Скопје, MK
(540) 

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	34		цигари

 (111) 16260 (151) 04/06/2009
(210) TM  2005/21 (220) 12/01/2005
  (181) 12/01/2015
  (450) 31/08/2009
(732) Бањански Сашо ул. „Лесновска” бр. 9, 1000 

Скопје, MK
(540) 

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	34		цигари	

(111) 16288 (151) 22/06/2009
(210) TM  2005/297 (220) 27/04/2005
  (181) 27/04/2015
  (450) 31/08/2009
(732) ФЕИМ ТАХИРИ ул. Места 50 1000 Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540) 

GLOBAL

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 3	 	 абразиви	 /средства	 за	 брусење/,	 алишта	
(производи	 за	 закиснување	 алишта),	 алишта	
(синило	 за	 алишта),	 алишта	 (средства	 за	
парфемирање	на	алиштата),	амбра	/парфимерија/	
,	амонијак	што	се	користи	како	средство	за	миење,	
анисово	дрво	(етерични	масла	од	анисово	дрво),	
апретура	 (скробна	 апретура)	 /штирка/,	 аромати	
(етарични	 масла),	 бадемов	 сапун,	 бадемово	
масло,	бадемово	млеко	за	козметичка	употреба,	
белење	 (сода	 за	 белење),	 белење	 (соли	 за	
белење),	 белила	 /деколоранти/	 за	 козметичка	
употреба,	 бергамота	 /стебло/	 (масти	 на	
бергамота),	бои	(производи	за	отстранување	бои),	
бои	 (средства	 за	 отстранување	 на	 боите),	 бои	
(хемиски	 производи	 за	 оживување	 на	 боите)	 за	
употреба	во	домаќинството	 /чистилници/,	бои	 за	
тоалетна	употреба,	брада	(антисептички	камења	
за	бричење	брада),	брада	(бои	за	брада),	брада	
(сапуни	 за	 брада),	 бричење	 (паста	 за	 ремени	
за	 бричење),	 бричење	 (производи	 за	 бричење),	
брусна	 хартија	 /абразив/,	 брусно	 платно,	 веѓи	
(козметички	 средства	 за	 веѓи),	 веѓи	 (моливи	 за	
веѓи),	 вештачки	 мустаќи,	 бради,	 коса	 (лепила	
за	 зацврстување	 на	 вештачки	 мустаќ,	 бради	 и	
коса),	вештачки	нокти,	вештачки	трепки,	вештачки	
трепки	(лепила	за	вештачки	трепки),	виткана	коса	
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(препарати	 за	 виткање	 на	 косата),	 виткана	 коса	
(средства	за	израмнување	на	природно	витканата	
коса),	 влакненца	 (средства	 за	 отстранување	
влакненца),	водороден	супероксид	за	козметичка	
употреба,	восок	за	во	кројачкиот	занает,	восок	за	
л’скање,	восок	за	мустаќи,	восок	за	отстранување	
влакненца,	восок	за	паркети,	восок	за	постоларски	
занает,	восок	за	чистилници,	врзувачки	средства	/
анстригенси/	 за	 козметичка	 употреба,	 вулканска	
пепел	за	чистење,	голтерија	(масла	од	голтерија)	
/растенија	од	Северна	Америка/,	дезодоранси	за	
лична	 употреба	 /парфимерија/,	 дезодорирачки	
сапуни,	 депилатори,	 детергенти	 различни	 од	
оние	што	се	користат	во	медицината	или	во	текот	
на	 производни	 процеси,	 дијаманти	 (абразивно	
средство),	 екстракти	 од	 цвеќе	 /парфимерија/,	
етерични	 екстракти	 /есенции/,	 етерични	 масти,	
жавелова	 вода	 /хромен	 раствор/,	 жераниол,	
забни	протези	(препарати	за	чистење	на	забните	
протези),	 забни	 протези	 (препарати	 за	 нега	 на	
забните	 протези),	 забни	 протези	 (препарати	 за	
полирање	 на	 забните	 протези),	 закиснување	
алишта	 (средства	за	закиснување	на	алиштата),	
избелување	(производи	за	избеливање)	/алкалии/,	
јаглерод	на	терпентински	топ,	 јасмин	 (јасминово	
масло),	 јонон	 (парфимерија),	 хемиски	 материи	
со	 мирис	 на	 темјанушки,	 кадење	 (производи	 за	
кадење)	 /мириси/,	 камен	 за	 мазнење,	 капење	
(козметички	 препарати	 за	 капење),	 капење	
(соли	за	капење)	не	се	за	медицинска	употреба,	
капилари	(лосион	за	капилари),	кожа	(козметички	
производи	 за	 нега	 на	 кожата),	 кожа	 (креми	 за	
кожни	 производи),	 кожа	 (креми	 за	 чистење	 на	
кожата),	 кожа	 (препарати	 за	 чистење	 на	 кожни	
производи),	 кожа	 (производи	 за	 заштита	 на	
кожата),	 кожни	 производи	 (средства	 за	 чистење	
на	 кожни	 производи),	 козметика	 (украсни	
детали	 за	 козметичка	 употреба),	 козметички	
бои,	 козметички	 креми,	 козметички	 лосиони	
(шамичиња	 натопени	 во	 козметички	 лосиони),	
козметички	 препарати	 за	 животни,	 козметички	
прибор,	 козметички	 производи,	 колонска	 вода,	
конзервирање	кожа	(производи	за	конзервирање	
на	кожата)	/лустра/,	кора	килаи	/вид	растение/	за	
чистење,	 корозија	 (производи	 за	 симнување	 на	
корозијата),	 корозија	 (средства	 за	 отстранување	
на	 корозијата),	 корунд	 /абразивно	 средство/,	
коса	(бои	за	коса),	коса	(препарати	за	боење	на	
косата),	 коса	 (препарати	 за	 виткање	 на	 косата),	
коса	 (средства	 за	 израмнување	 на	 природно	
виткана	коса),	креда	за	чистење,	крема	за	кожени	
ремени	 за	 бричење,	 креми	 за	 кожа,	 креми	 за	
козметичка	употреба,	креми	за	полирање,	креми	
/пасти/	за	чевли,	кројачки	восок,	куќни	миленици	
(шампони	 за	 куќните	 миленици),	 лавандина	
водичка,	 лак	 (производи	 за	 отстранување	 на	
лакот),	 лак	 за	 нокти,	 лаштити	 (производи	 за	
л’скање),	 лепила	 врз	 основа	 на	 скроб,	 лепила	
за	 зацврснување	 на	 уметнички	 украси,	 перики,	
мустаќи,	 брада,	 лимон	 (етерични	 масла	 	 	 	 на	
лимон),	 лице	 (белило,	 црвенило	 за	 лице),	
лосион	 за	 козметичка	 употреба,	 лустра	 /масти/	
за	 подови,	 лустро	 /бикс/,	 шамичиња	 натопени	
во	козметички	лосиони,	маски	за	убавина,	масла	
за	 парфимерија,	 масла	 за	 чистење,	 масла	 /

етерични	масла/,	масло	(бадемово	масло),	масло	
за	 козметичка	 употреба,	 масло	 од	 голтерија	 /
растение	 од	 С.Америка/,	 масти	 за	 козметичка	
употреба,	медицински	сапуни,	метални	јаглероди	
/абразиви/,	 миризлива	 водичка,	 миризливо	
дрво,	мириси	 /парфеми/,	моливи	 (за	 козметичка	
употреба),	мошус	 /парфимерија/,	мустаќи	 (восок	
за	 мустаќи),	 нане	 (екстракти	 од	 нане),	 нане	 за	
парфимерија,	 натриумови	 кристали	 за	 чистење,	
нафтени	желиња	за	козметичка	употреба,	нега	на	
кожа	 (козметички	 производи	 за	 нега	 на	 кожата),	
нега	на	уста	(производи	за	нега	на	устата),	не	се	
за	 медицинска	 употреба,	 нокти	 (лак	 за	 нокти),	
нокти	(производи	за	нега	на	ноктите),	оживување	
на	 бои	 (хемиски	 производи	 за	 оживување	 на	
боите)	за	употреба	во	домаќинството,	смекнувачи,	
освежување	 (сапуни	 за	 освежување),	 острење	
(производи	за	острење),	одзатнување	на	одводни	
цевки	 (препарати	 за	 одзатнување	 на	 одводните	
цевки),	очи	(хартиени	помагала	за	шминкање	на	
очите),	 памук	 за	 козметичка	 употреба,	 паркети	
(восок	 за	 л’скање	 паркет),	 парфимериски	
производи,	парфимирање	на	алишта	(производи	
за	парфимирање	на	алиштата),	перење	(средства	
за	 белење),	 перење	 (средства	 за	 перење),	
перење	 алишта	 (правила	 за	 перење),	 перење	 /
чистење/	 (производи	 за	 чистење	 со	 триење),	
пијалоци	(аромати	за	пијалоци)	/етерични	масла/,	
плавење	 (средства	 за	 плавење	 на	 алиштата),	
плавец	 за	 полирање	 (камен	 од	 вулканско	
потекло),	 платно	 (брусно	 платно),	 полирање	
(брусна	 хартуја	 за	 полирање),	 полирање	 (камен	
за	полирање),	полирање	(камења	за	полирање),	
полирање	 (платнена	 шмиргла),	 полирање	
(препарати	 за	 полирање),	 полирање	 на	 забни	
протези	 (препарати	 за	 полирање	 на	 забните	
протези),	прашок	за	ремени,	пудра	за	шминкање,	
растворувачи	 (сапуни	 за	 растворување),	
растворувачи	 за	 бои,	 ремен	 за	 бричење	 (крема	
за	 ремен	 за	 бричење),	 розово	 масло,	 сапуни,	
сапуни	за	дезинфекција,	сапуни	за	дезодорирање	
сапуни	 за	 миење,	 сапуни	 за	 оживување	 на	
бојата	 на	 текстилот,	 сапуни	 против	 потење,	
сафрол,	 силициумов	 карбид	 /абразив/,	 синило	
за	 алишта,	 сјаење	 (производи	 за	 постигнување	
сјај),	сјај	(производи	за	постигнување	сјај),	скроб	
/штиркање/,	 слабеење	 (козметички	 препарати	
за	 слабеење),	 слатки	 (аромати	 за	 слатки)	 /
етерични	 масла/,	 смина	 /ситнозрнест	 корунд/,	
сода	 (раствор	 за	 перење	 /лукшија/),	 сода	 за	
белење	алишта,	соли	за	белење,	соли	за	капење	
/не	се	за	медицинска	употреба/,	сонце	(препарати	
за	 заштита	 од	 сонце)	 /козметички	 препарати	
за	 заштита	 од	 црнење/,	 средства	 за	 нега	 на	
забите	 средства	 за	 отстранување	 каменец	 /за	
домаќинството/,	стакла	на	автомобили	(течности	
за	 перење	 на	 автомобилски	 стакла),	 стаклена	
хартија	 /шмиргла	 за	 хартија/,	 стаклено	 платно	 /
брусно	 платно/,	 стапала	 (сапуни	 против	 потење	
на	 стапалата),	 стапчиња	 обложени	 со	 памук	 за	
козметичка	 употреба,	 статички	 електрицитет	
(средства	 за	 неутрализација	 на	 статичкиот	
електрицитет)	 за	 домаќинство,	 стипса	 (камена	
стипса)	/антисептик/,	столарска	смола,	столарски	
восок,	 талк	 за	 тоалета,	 тапети	 (производи	 за	
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чистење	на	тапети),	темјан,	терпентин	/производ	
за	 одмастување/,	 терпентин	 /средство	 за	
одмастување/,	тоалетна	вода,
тоалетни	 масла,	 тоалетни	 млека,	 тоалетни	
производи,	тоалетни	производи	/против	потење/,	
трепки	(козметички	производи	за	трепки),	трипал	
за	 полирање	 /вид	 на	 камен/,	 убавина	 (маски	 за	
убавина),	украсни	детали	за	козметичка	употреба,	
усни
(црвила	 за	 усни),	 уста	 (производи	 за	 нега	 на	
устата)	 не	 се	 за	 медицинска	 употреба,	 дамки	
(средства	за	чистење	дамки),	дамки	од	мрснотии	
(производи	 за	 чистење	 дамки	 од	 мрснотии)	
(различни	 од	 оние	што	 се	 користат	 во	 текот	 на	
процесот	на	производството),	хартија	(абразивна	
/брусена/	 хартија),	 хартија	 (хартија	 за	 триење),	
хартија	 за	 полирање	 /мазнење/,	 хартија	 за	
шмирглање,	 хелиотропински	 супстанции,	
хидроген	 (водороден	 пероксид)	 за	 козметичка	
употреба,	 цвеќе	 (бази	 за	 цветни	 мириси),	 цвеќе	
(екстракт	 од	 цвеќе)	 /парфимерија/,кедрово	
етерично	 масло,	 црвила	 за	 усни,	 црвило	 за	
сјаење,	 црнење	 /бронзирање/	 (производи	 за	
црнење	 на	 кожата),	 чевли	 (креми	 за	 чевли),	
чевли	 (лустра	за	чевли),	 чистење	 (производи	за	
чистење),	 чистење	 забни	 протези	 (препарати	 за	
чисгење	на	забните	протези),	чистилница	(восок	
за	чистилници),	шампони,	шампони	за	домашни	
миленици,	 шилење	 (производи	 за	 шилење),	
шминка	(производи	за	симнување	на	шминката),	
шминкање	(производи	за	шминкање),	шминкање	
очи	(хартиено	помагало	за	шминкање	на	очите),	
штирак	за	мазнење	(пеглање)	
кл. 5 	 абразивни	 средства	 за	 забарството,	
алгициди	 /средства	 за	 уништување	 на	 алгите;	
алдехиди	 за	 фармацевтска	 употреба,	 алкални	
јодиди	за	фармацевтска	употреба,	алкалоиди	за	
медицинска	 употреба,	 алкалоиди	 од	 модар	
клобук,	алуминиумов	триоксид	/глиница/	(ацетати	
на	 алуминиумов	 триоксид)	 за	 фармацевтска	
употреба,	 амонијак	 (пастили	 на	 амонијаковите	
соли),	 англиски	 фластери,	 ангостура	 /грмолика-
растение	од	Јужна	Америка/,	кора	на	ангостура,	
анестетици,	 антиасматик	 (чај	 против	 асма),	
антиревматски	 нараквици,	 антиревматски	
прстени,	 антисептици,	 антисептички	 памук,	
апсорбирачки	 памук	 (вата),	 апчиња	 за	
фармацевтска	 употреба,	 асептичен	 памук,	
ацетати	 за	 фармацевтска	 употреба,	 бадеми	
(бадемово	 млеко)	 за	 фармацевтска	 употреба,	
бактерии	 (култура-бацил	 за	 бактериологија),	
бактериолошки	 препарати	 за	 медицинска	 или	
ветеринарна	 употреба,	 бактериски	 отров,	
бактериски	 препарати	 за	 медицинска	 или	
ветеринарна	 употреба,	 балзам	 за	 медицински	
употреба,	 балзам	 од	 гургума	 за	 медицинска	
употреба,	 балзамици,	 бањи	 (соли	 за	 бањи)	 за	
медицинска	употреба,	бањи	(кал	за	бањи),	бањи	
(морска	 вода	 за	 бањи),	 бањи	 (терапевтски),	
препарати	 за	 бањи),	 бањи	 со	 кислород,	 бебе	
(храна	 за	 бебе),	 бела	 вода	 /раствор	 на	 базичен	
оловен	 ацетат	 /за	 нега	 на	 изгореници	 и	 слично,	
белтачини	(намирници	врз	основа	на	белтачини)	
за	медицинска	употреба,	белтачини	препарати	за	

медицинска	 употреба,	 белтачини	 /албуминско	
млеко/,	 бизмут	 (бизмутски	 препарати)	 за	
фармацевтска	 употреба,	 бизмут	 (субнитрати	 на	
бизмут)	 за	 фармацевтска	 употреба,	 биолошки	
препарати	 за	 ветеринарна	 употреба,	 биолошки	
препарати	 за	 медицинска	 употреба,	 биоциди,	
благородни	 метали	 (легури	 на	 благородни	
метали)	за	забарството,	бомбони	за	фармацевтска	
употреба,	брадавици	(моливи	за	оттргнување	на	
брадавиците),	 брашно	 за	 фармацевтска	
употреба,	 бременост	 (хемиски	 препарати	 за	
дијагностицирање	 на	 бременоста),	 бром	 за	
фармацевтска	употреба,	вакцини,	вар	(производи	
врз	 основа	 на	 вар)	 за	 фармацевтска	 употреба,	
варени	 сокови	 /декокти/	 за	 фармацевтска	
употреба,	 весиканти	 (средства	 што	
предизвикуваат	создавање	меурчиња	на	кожата),	
вештачко	 оплодување	 (сперма	 за	 вештачко	
оплодување),	винова	лоза	(хемиски	производи	за	
обработка	 на	 виновата	 лоза),	 витамински	
препарати,	воздух	(производи	за	освежување	на	
воздухот),	воздух	(производи	за	прочистување	на	
воздухот),	 восок	 за	 моделирање	 за	 забна	
употреба,	 гадинки	 (средства	 за	 уништување	
гадинки),	газа	за	завиткување,	газа	за	медицинска	
употреба,	 гајакол	 (супстанција	 од	 растението	
гајакол)	 за	фармацевтска	употреба,	 гармициди	 /
средства	 за	 уништување	 бацили/,	 гас	 за	
медицинска	 употреба,	 главоболка	 (производи	
против	 главоболка),	 гликоза	 за	 медицинска	
употреба,	 глисти	 (средства	 против	 глисти),	
глицерин	 за	 медицинска	 употреба,	
глицерофосфати,	 глувци	 (производи	 за	
уништување	 на	 глувци),	 горкун	 /растение/	 за	
медицинска	употреба,	грозница	(средства	против	
грозница),	 гума	 за	 забарска	 употреба,	 гума	 за	
медицинска	 употреба,	 гуми	 за	 џвакање	 за	
медицинска	 употреба,	 гумигут	 /жолта	 смола/	 за	
медицинска	употреба,	 гургу	 (балзам	на	гургу)	за	
медицинска	 употреба,	 дезодорирачки	 средства	
различни	од	оние	за	лична	употреба,	детерѓенти	
за	 медицинска	 употреба,	 дигиталин,	 диететски	
намирници	 за	 медицинска	 употреба,	 диететски	
напивки	за	медицинска	употреба,	диетил	етери	за	
фармацевтска	 употреба,	 дијабетичари	 (леб	 за	
дијабетичари),	 дијагностицирање	 (производи	 за	
дијагностицирање)	 за	 медицинска	 употреба,	
добивање	 заби	 (препарати	 за	 олеснување	 на	
растењето	 на	 забите),	 добиток	 (средства	 за	
миење	 на	 добитокот),	 додатоци	 за	 крма,	 за	
медицинска	 употреба,	 дрвен	 јаглен	 за	
фармацевтска	 употреба,	 дрога	 за	 медицинска	
употреба,	 електроди	 на	 електрокардиографија	
(хемиски	 водач	 за	 електроди	 во	
електрокардиографијата),	еликсир	(фармацевтски	
препарат),	 ензими	 за	 ветеринарна	 употреба,	
ензими	 за	 медицинска	 употреба,	 ензимски	
препарати	 за	 ветеринарна	 употреба,	 ензимски	
препарати	 за	 медицинска	 употреба,	 енцијан	 за	
фармацевтска	 употреба,	 еукалиптус	 за	
фармацевтска	употреба,	жежок	облог,	желатин	за	
медицинска	 употреба,	 животни	 (производи	 за	
перење	 на	 животните),	 животни	 (цемент	 за	
животински	 копита),	 жита	 (остатоци	 од	
обработката	на	зрната	на	житата)	/за	медицинска	
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употреба/,	 жолт	шеќер	 за	 медицинска	 употреба,	
забен	кит,	забен	лак,	забен	цемент,	заби	(лепила	
за	 забни	 протези),	 заби	 (материјали	 за	
пломбирање	 заби),	 забни	 амалгами,	 забни	
протези	(лепила	за	забни	протези),	забни	протези	
(порцелан	 за	 забни	 протези),	 завои,	 завои	 /
компресивни/,	 закрепнувачки	 лекови,	 запек	
(лекови	против	запек),	заштита	за	гаќи	/хигиенски	
производи/,	 заштита	 од	 сонце	 (масти	 против	
изгореници	 од	 сонце),	 земјиште	 (производи	 за	
стерилизација	 на	 земјиштето),	 злато	 (забни	
супстанции	 од	 злато),	 изгореници	 (производи	 за	
заштита	 од	 изгореници),	 изгореници	 од	 сонце	
(масти	против	изгореници),	инсекти	(средства	за	
одбивање	на	инсектите),	инсектициди,	ирска	мов	
за	медицинска	употреба,	 јаглен	 (дрвен	 јаглен	за	
фармацевтска	употреба),	 јалапа	/пургатив/,	 јетра	
од	 бакалар	 (масло	 од	 јетра	 од	 бакалар),	 јод	 за	
фармацевтска	употреба,	јодити	за	фармацевтска	
употреба,	 јодна	 тинктура,	 јодоформ,	 кадење	
(производи	 за	 кадење),	 калиумови	 соли	 за	
медицинска	 употреба,	 каломел,	 камфор,	
камфорно	 масло,	 кантарид	 /шпанска	 мушичка/	
(прашок	 од	 кантарид),	 капсули	 за	 медицинска	
употреба,	 карбонил	 /против	 паразитн/,	 каустици	
за	 фармацевтска	 употреба,	 кашу	 /екстракт	 на	
акација/	 за	 фармацевтска	 употреба,	 квасец	 за	
фармацевтска	употреба,	кебрачо	/растение/	(дрво	
за	 медицинска	 употреба),	 кинин	 за	 медицинска	
употреба,	кининова	кора	за	медицинска	употреба,	
кинолин	 за	 медицинска	 употреба,	 киселина	 од	
шишарки	за	фармацевтска	употреба,	киселини	за	
фармацевтска	 употреба,	 кожа	 (фармацевтски	
производи	за	нега	на	кожата),	кокаин,	колодион	за	
фармацевтска	употреба,	коморач	за	медицинска	
употреба,	коморачева	водичка,	комплексни	етери	
за	фармацевтска	употреба,	кондуранго	растение	
(кора	од	кондуранго),	 контактни	леќи	 (препарати	
за	чистење	на	контактните	леќи),	контактни	леќи	
(раствор	 за	 контактни	 леќи),	 контрацепција	
(хемиски	 производи	 за	 контрацепција),	 кора	 за	
фармацевтска	 употреба,	 корициди	 (средства	 за	
оттргнување	 на	 плускавци),	 крв	 за	 медицинска	
употреба,	крвна	плазма,	крема	од	вински	камен	/
бирса/	 за	 фармацевтска	 употреба,	 креозот	 за	
фармацевтска	 употреба,	 криптогами	 (средства	
против	криптогами),	крма	(додатоци	на	крмата)	за	
медицинска	 употреба,	 кротон	 (кора	 од	 кротон),	
култура	на	бацили	за	бактериологија,	култура	на	
микроорганизми	за	ветеринарна	или	медицинска	
употреба,	 кураре	 /отров/,	 кучиња	 (лосион	 за	
кучиња),	 кучиња	 (производи	 за	 миење	 на	
кучињата),	 кучиња	 (средства	 за	 одбивање	 на	
кучиња)	 /репулзиви/,	 ларви	 (средство	 за	
уништување	 на	 ларвите),	 леб	 за	 дијабетичари,	
легури	 на	 благородни	 метали	 за	 забарството,	
лекови	 за	 ветеринарна	 употреба,	 лекови	 за	
забарска	 употреба,	 лекови	 за	 зајакнување	 на	
нервите,	лекови	за	прочистување	на	крвта,	лекови	
за	 хумана	 медицина,	 лековита	 кал,	 лековити	
корења,	лековити	треви,	лековити	чаеви,	ленено	
брашно	за	фармацевтска	употреба,	ленено	семе	
за	фармацевтска	употреба,	ленти	(лепливи	ленти	
за	 медицинска	 употреба),	 лепила	 за	 забни	
протези,	лепливи	ленти	за	медицинска	употреба,	

лецитин	 за	 медицинска	 употреба,	 лосион	 за	
ветеринарна	употреба,	лосион	за	фармацевтска	
употреба,	лупулин	/жолт	прав	добиен	од	хмел/	за	
фармацевтска	 употреба,	 магнезиум	 за	
фармацевтска	 употреба,	 мангово	 дрво	 (кора	 од	
мангово	дрво)	за	фармацевтска	употреба,	масла	
за	 медицинска	 употреба,	 масла	 против	 коњски	
муви,	масло	(канфорно	масло),	масло	од	хепарот	
на	 бакалар,	 масло	 од	 рицинус	 за	 медицинска	
употреба,	 маст	 од	 жива,	 масти	 за	 ветеринарна	
употреба,	 масти	 за	 медицинска	 употреба,	
материјал	 за	 забни	 отисоци,	 матична	 млеч	 за	
медицинска	 употреба,	 матичник	 /растение/	
(матичникова	 водичка)	 за	 фармацевтска	
употреба,	 медицински	 алкохол,	 медицински	
бањи,	медицински	инфузии,	медицински	напивки,	
медицински	 чај,	 менструација	 (завој	 за	
менструација),	 менструација	 (тампони	 за	
менструација),	 ментол,	 микроелементи	
(препарати	 на	 микроелементи)	 за	 човечка	 и	
животинска	исхрана,	микроорганизми	(култури	на	
микроорганизми)	 за	 медицинска	 и	 ветеринарна	
цел,	минерални	води	(соли	на	минерални	води	за	
бањи),	 минерални	 води	 (соли	 на	 минерални	
води),	 минерални	 води	 за	 медицински	 цели,	
минерални	 бањи	 (соли	 за	 минерални	 бањи),	
миризливи	 соли,	мироболан	 /растение/	 (кора	од	
мироболан)	за	фармацевтска	употреба,	млеко	од	
белтачини,	 млеко	 од	 слад	 за	 медицинска	
употреба,	млечен	шеќер	 /лактоза/,	млечна	маст,	
млечни	 ферменти	 за	 фармацевтска	 употреба,	
млечно	 брашно	 /за	 доенчиња/,	 мокроорганизми	
(хранливи	 материјали	 за	 микроорганизми),	
моливи	 (за	 оттргнување	 брадавици),	 моливи	
(каустични	 /изгризувачки/	 моливи),	 моливи	 од	
шеќер	за	медицинска	употреба,	молци	(средства	
против	молци),	мочка	(хигиенски	гаќи	за	впивање	
на	мочката),	мочка	(хигиенски	пелени	за	впивање	
на	 мочката),	 муви	 (средства	 за	 уништување	 на	
мувите),	 муволовки	 /хартиени	 лепливи	 ленти/,	
нагризувачки	 средства	 за	 семе,	 нане	 за	
фармацевтска	 употреба,	 нараквици	 за	
медицинска	 употреба,	 наркотици,	 настинки	
(балзам	 против	 настинки)	 за	 фармацевтска	
употреба,	настинки	(производи	против	настинки),	
натопувачи	 за	 тргање	 на	 англиски	 фластер,	
натриумова	сол	за	медицинска	употреба,	нафтено	
желе	 за	 медицинска	 употреба,	 несвестица	
(средства	 против	 несвестица),	 облоги	 за	 рани	
(сунѓери	за	облоги	за	рани),	облоги	 /мелеми/	од	
сачици,	 огрлици	 против	 паразити	 за	 животни,	
одбивање	 на	 кучиња	 (средства	 за	 одбивање	 на	
кучињата)	 /репулзиви/,	 омамувачки	 средства,	
опиум,	опиумски	лекови	/опивање/,	опотераписки	
производи,	остатоци	од	обработка	на	житата	(за	
медицинска	употреба),	отров	за	стаорци,	отрови,	
памук	за	медицинска	употреба,	паразити	(огрлици	
против	паразити)	за	животни,	паразити	(производи	
против	 паразити),	 патување	 (рачна	 аптека	 за	
патување),	 пектини	 за	 фарма	цевтска	 употреба,	
пепсини	 за	фармацевтска	 употреба,	 пептони	 за	
фармацевтска	употреба,	пероксид	за	медицинска	
употреба,	 пероноспора	 (хемиски	 производи	 за	
обработка
на	 	перо		но		спори),	 пестициди,	 пијавици	 за	
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медицинска	 употреба,	 плускавци	 (производи	
против	плускавци),	плускавци	на	нозе	 (средства	
против	 плускавци	 на	 нозете),	 повои	 за	 рамо	
за	 хируршка	 употреба,	 појаси	 за	 хигиенски	
влошки,	 полжави	 (производи	 за	 уништување	
на	 полжавите),	 порцелан	 за	 забни	 протези,	
потење	 (лекови	 против	 потење),	 прашоци	 за	
фармацевтска	 употреба,	 првут	 (фармацевтски	
производи	 против	 првут),	 преврзување	 рани	
(производи	за	преврзување	на	раните),	прирачна	
аптека,	 производи	 против	 создавање	 мочни	
киселини,	 против	 мигрени,	 прочистување	
на	 воздух	 (производи	 за	 прочистување	 на	
воздухот),	 прстени	 за	 плускавци	 на	 стапалата,	
прстени	 против	 плускавци,	 прстени	 против	
реума,	 пургативи,	 пушење	 (треви	 за	 пушење)	
за	 медицинска	 употреба,	 рабарбара	 /растение/	
(кора	на	рабарбара)	за	фармацевтска	употреба,	
радиоактивни	 производи	 за	 медицинска	
употреба,	радиолошки	контрасти	 (супстанции	за	
радиолошки	контрасти)	за	медицинска	употреба,	
радиум	 за	 медицинска	 употреба,	 растворливи	
средства	 за	 хигиенска	 употреба,	 растителни	
влакна	за	јадење	/не	се	хранливи/,	реума,	реума	
(прстени	 против	 реума),	 ’рж	 за	 фармацевтска	
употреба	 (за	 запирање	 на	 крварењето),	
рицинусово	 масло	 за	 медицинска	 употреба,	
салсапарија	 /растение/	за	медицинска	употреба,	
седативи,	 серуми,	 серумотерапевтски	 лекови,	
сикативи	/средства	за	брзо	сушење/	за	медицинска	
употреба,	синап	(масло	од	синап)	за	медицинска	
употреба,	 синап	 за	 фармацевтска	 употреба,	
сируп	 за	 фармацевтска	 употреба,	 скроб	 за	
диететска	или	фармацевтска	употреба,	слабеење	
(медицински	препарати	за	слабеење),	слабеење	
(чај	за	слабеење)	за	медицинска	употреба,	слад	
(корени	 од	 слад)	 за	 фармацевтска	 употреба,	
слад	 за	 фармацевтска	 употреба,	 смирувачки	
средства,	 сода	 бикарбона	 за	 фармацевтска	
употреба,	 соли	 за	 медицинска	 употреба,	 соли	
против	несвестици,	сончаница	(производи	против	
сончаница)	за	фармацевтска	употреба,	сперма	за	
вештачко	оплодување,	срдовица	/чичимак/	(паста	
од	 срдовица),	 средства	 за	 барење	 на	 храната	
за	 фармацевтска	 употреба,	 средство	 за	 миење	
на	 очите,	 средства	 за	 стегнување	 /стиптички	
средства/,	 средства	 за	 ублажување	 болка	 /
аналгетици/,	 средства	 за	 успивање,	 средства	
за	 чистење	 /пургативи/,	 стапала	 (лекови	 против	
потење	на	стапалата),	стерилизација	(производи	
за	стерилизација),	стрихнин,	сулфамиди	/лекови/,	
сулфурен	 прав	 за	 фармацевтска	 употреба,	
сулфурни	ленти	за	дезинфекција,	сунѓер	за	рани,	
таблети	 за	 фарнацевтска	 употреба,	 тампони	
за	 менструација,	 таргог	 (прашок	 од	 таргог),	
термални	 води,	 терпентин	 за	 фармацевтска	
употреба,	 тимол	 за	 фармацевтска	 употреба,	
тинктури	 за	 медицинска	 употреба,	 ткаенини	 за	
завиткување,	трулење	на	дрво	(средства	против	
трулење	на	градежното	дрво),	тутун	(екстракт	на	
тутун)	 /инсектициди/,	 фармацевтски	 производи,	
фенол	за	фармацевтска	употреба,	ферменти	 за	
фармацевтска	 употреба,	 филоксера	 (хемиски	
производи	 за	 обработка	 на	 филоксерата),	
фластери,	фластери,	формалин	за	фармацевтска	

употреба,	 фосфати	 за	 фармацевтска	 употреба,	
фунгициди,	хартија	за	облоги	од	слачица,	хартија	
против	 молци,	 хемиски	 водич	 за	 електроди	
на	 елекртокардиографија,	 хемиски	 препарати	
за	 ветеринарна	 употреба,	 хемиски	 препарати	
за	 медицинска	 употреба,	 хемиски	 препарати	
за	 фармацевтска	 употреба,	 хемиски	 реагенси	
за	 медицинска	 или	 ветеринарна	 употреба,	
хемиско-фармацевтски	 производи,	 хемоглобин,	
хемороиди	(средства	против	хемороиди),
хемо							статски	 моливи,	 хемостатски	 моливи	
(за	 спречување	 на	 крварењето),	 хербициди,	
хигиенски	 гаќи,	 хигиенски	 гаќи	 за	 впивање	 на	
мочката,	 хигиенски	 завои,	 хигиенски	 пелени	 за	
впивање	 на	 мочката,	 хигиенски	 шамивчиња,	
хидрастин,
хидриран	 хлорал	 за	 фарма		цевтска	 употреба,	
хидроген	 за	 медицинска	 употреба,	 хидрстинин,	
хируршки	 ткаенини,	 хлороформ,	 хмел	 (екстракт	
на	хмелот)	за	медицинска		употреба,	хормони	за	
медицинска	употреба,	храна	за	доенчиња
/бебиња/,	 целулоза	 (целулозни	 етери)	 за	
фармацевтска	 употреба,	 цемент	 за	 животински	
копита,	 цигари	 /без	 тутун/	 за	 медицинска	
употреба,	 црн	 емајл	 (хемиски	 производ	
за	 обработка	 на	 црн	 емајл),	 црн	 шеќер	 за	
фармацевтска	 употреба,	 чепчиња	 за	 анусот,	
чистење	 (производи	 за	 чистење)	 /лаксативи/,	
шарпија,	 штетници	 (производи	 за	 уништување	
на	 штетниците),	 џвакање	 (гуми	 за	 џвакање)	 за	
медицинска	употреба	
кл.	35		услуги	при	продажба	на	големо	и	мало	со:	
абразиви	 /средства	 за	 брусење/,	 алишта	
(производи	 за	 закиснување	 алишта),	 алишта	
(синило	 за	 алишта),	 алишта	 (средства	 за	
парфемирање	 на	 алиштата),	 амбра	 /
парфимерија/,	 амонијак	 користен	 како	 средство	
за	 миење,	 анисово	 дрво	 (етерични	 масла	 од	
анисово	 дрво),	 апретура	 (скробна	 апретура)	 /
штирка/,	 аромати	 (етерични	 масла),	 бадемов	
сапун,	 бадемово	 масло,	 бадемово	 млеко	 за	
козметичка	 употреба,	 белење	 (сода	 за	белење),	
белење	(соли	за	белење),	белила	 /деколоранти/	
за	 козметичка	 употреба,	 бергамота	 /стебло/	
(масти	 на	 бергамота),	 бои	 (производи	 за	
отстранување	 бои),	 бои	 (средства	 за	
отстранување	на	бои),	бои	(хемиски	производи	за	
оживување	 на	 боите)	 за	 употреба	 во	
домаќинството	 /чистилници/,	 бои	 за	 тоалетна	
употреба,	 брада	 (антисептички	 камења	 за	
бричење	 брада),	 брада	 (бои	 за	 брада),	 брада	
(сапуни	за	брада),	бричење	(паста	за	ремени	за	
бричење),	 бричење	 (производи	 за	 бричење),	
брусна	 хартија	 /абразив/,	 брусно	 платно,	 веѓи	
(козметички	 средства	 за	 веѓи),	 веѓи	 (моливи	 за	
веѓи),	вештачки	мустаќи,	бради,	коса	(лепила	за	
зацврстување	на	вештачки	мустаќ,	бради	и	коса),	
вештачки	 нокти,	 вештачки	 трепки,	 вештачки	
трепки	(лепила	за	вештачки	трепки),	виткана	коса	
(препарати	 за	 виткање	 коса),	 виткана	 коса	
(средства	за	израмнување	на	природно	витканата	
коса),	 влакненца	 (средства	 за	 отстранување	
влакненца),	водороден	супероксид	за	козметичка	
употреба,	восок	за	во	кројачкиот	занает,	восок	за	
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л’скање,	восок	за	мустаќи,	восок	за	отстранување	
влакненца,	восок	за	паркети,	восок	за	постоларски	
занает,	восок	за	чистилници,	врзувачки	средства	/
анстригенси/	 за	 козметичка	 употреба,	 вулканска	
пепел	за	чистење,	голтерија	(масла	од	голтерија)	
/растенија	од	Северна	Америка/,	дезодоранси	за	
лична	 употреба	 /парфимерија/,	 дезодорирачки	
сапуни,	депилатори,	детергенти	различни	од	оние	
кои	 се	 користат	 во	 медицината	 или	 во	 текот	 на	
производни	 процеси,	 дијаманти	 (абразивно	
средство),	 екстракти	 од	 цвеќе	 /парфимерија/,	
етерични	 екстракти	 /есенции/,	 етерични	 масти,	
жавелова	вода	/хромен	раствор/,	жераниол,	забни	
протези	 (препарати	 за	 чистење	 забни	 протези),	
забни	 протези	 (препарати	 за	 нега	 на	 забни	
протези),	забни	протези	(препарати	за	полирање	
забни	протези),	закиснување	алишта	(средства	за	
закиснување	 на	 алиштата),	 избелување	
(производи	за	избеливање)	/алкалии/,	јаглерод	на	
терпентински	топ,	јасмин	(јасминово	масло),	јонон	
(парфимерија),	 хемиски	 материи	 со	 мирис	 на	
темјанушки,	 кадење	 (производи	 за	 кадење)	 /
мириси/,	 камен	за	мазнење,	 капење	 (козметички	
препарати	 за	 капење),	 капење	 (соли	 за	 капење)	
не	се	за	медицинска	употреба,	капилари	(лосион	
за	капилари),	кожа	(козметички	производи	за	нега	
на	 кожата),	 кожа	 (креми	 за	 кожни	 производи),	
кожа	 (креми	 за	 чистење	 на	 кожата),	 кожа	
(препарати	за	чистење	на	кожни	производи),	кожа	
(производи	за	заштита	на	кожа),	кожни	производи	
(средства	 за	 чистење	 на	 кожни	 производи),	
козметика	 (украсни	 детали	 за	 козметичка	
употреба),	 козметички	 бои,	 козметички	 креми,	
козметички	 лосиони	 (шамичиња	 натопени	 во	
козметички	 лосиони),	 козметички	 препарати	 за	
животни,	 козметички	 прибор,	 козметички	
производи,	колонска	вода,	конзервирање	на	кожа	
(производи	за	конзервирање	на	кожата)	/лустра/,	
кора	 килаи	 /вид	 растение/	 за	 чистење,	 корозија	
(производи	за	симнување	на	корозијата),	корозија	
(средства	за	отстранување	на	корозијата),	корунд	
/абразивно	 средство/,	 коса(бои	 за	 коса),	 коса	
(препарати	за	боење	на	косата),	коса	(препарати	
за	 виткање	 на	 косата),	 коса	 (средства	 за	
израмнување	на	природно	витканата	коса),	креда	
за	чистење,	крема	за	кожени	ремени	за	бричење,	
креми	 за	 кожа,	 креми	 за	 козметичка	 употреба,	
креми	 за	 полирање,	 креми	 /пасти/	 за	 чевли,	
кројачки	восок,	куќни	миленици	(шампони	за	куќни	
миленици),	лавандина	водичка,	лак	(производи	за	
отстранување	 на	 лакот),	 лак	 за	 нокти,	 лаштила	
(производи	 за	 л’скање),	 лепила	 врз	 основа	 на	
скроб,	 лепила	 за	 зацврснување	 на	 уметнички	
украси,	перики,	мустаќи,	брада,	лимон	(етерични	
масла	 на	 лимон),	 лице	 (белило,	 црвенило	 за	
лице),	 лосион	 за	 козметичка	 употреба,	 лустра	 /
масти/	 за	 подови,	 лустро	 /бикс/,	 шамичиња	
натопени	 во	 козметички	 лосиони,	 маски	 за	
убавина,	 масла	 за	 парфимерија,	 масла	 за	
чистење,	 масла	 /етерични	 масла/,	 масло	
(бадемово	масло),	масло	за	козметичка	употреба,	
масло	 од	 голтерија	 /растение	 од	 С.	 Америка/,	
масти	 за	 козметичка	 употреба,	 медицински	
сапуни,	метални	јаглероди	/абразиви/,	миризлива	
водичка,	 миризливо	 дрво,	 мириси	 /парфеми/,	

моливи	 (за	 козметичка	 употреба),	 мошус	 /
парфимерија/,	 мустаќи	 (восок	 за	 мустаќи),	 нане	
(екстракти	 од	 нане),	 нане	 за	 парфимерија,	
натриумови	 кристали	 за	 чистење,	 нафтени	
желиња	 за	 козметичка	 употреба,	 нега	 на	 кожа	
(козметички	производи	за	нега	на	кожата),	нега	на	
уста	 (производи	 за	 нега	 на	 устата),	 не	 се	 за	
медицинска	употреба,	нокти	(лак	за	нокти),	нокти	
(производи	за	нега	на	ноктите),	оживување	на	бои	
(хемиски	 производи	 за	 оживување	 на	 боите)	 за	
употреба	 во	 домаќинството,	 омекнувачи,	
освежување	 (сапуни	 за	 освежување),	 острење	
(производи	за	острење),	одзатнување	на	одводни	
цевки	 (препарати	 за	 одзатнување	 на	 одводните	
цевки),	очи	(хартиени	помагала	за	шминкање	на	
очите),	 памук	 за	 козметичка	 употреба,	 паркети	
(восок	 за	 л’скање	 паркет),	 парфимериски	
производи,	парфимирање	на	алишта	(производи	
за	парфимирање	на	алиштата),	перење	(средства	
за	 белење),	 перење	 (средства	 за	 перење),	
перење	 алишта	 (правила	 за	 перење),	 перење	 /
чистење/	 (производи	 за	 чистење	 со	 триење),	
пијалоци	(аромати	за	пијалоци)	/етерични	масла/,	
плавење	 (средства	 за	 плавење	 на	 алиштата),	
плавец	 за	 полирање	 (камен	 од	 вулканско	
потекло),	 платно	 (брусно	 платно),	 полирање	
(брусна	хартија	 за	полирање),	 полирање	 (камен	
за	полирање),	полирање	(камења	за	полирање),	
полирање	 (платнена	 шмиргла),	 полирање	
(препарати	 за	 полирање),	 полирање	 на	 забни	
протези	 (препарати	 за	 полирање	 на	 забни	
протези),	прашок	за	ремени,	пудра	за	шминкање,	
растворувачи	 (сапуни	 за	 растворување),	
растворувачи	за	бои,	ремен	за	бричење	(крема	за	
ремен	за	бричење),	розово	масло,	сапуни,	сапуни	
за	 дезинфекција,	 сапуни	 за	 дезодорирање,	
сапуни	за	миење,	сапуни	за	оживување	на	бојата	
на	 текстилот,	 сапуни	 против	 потење,	 сафрол,	
силициумов	карбид	/абразив/,	синило	за	алишта,	
сјаење	 (производи	 за	 постигнување	 сјај),	 сјај	
(производи	 за	 постигнување	 сјај),	 скроб	 /
штиркање/,	 слабеење	 (козметички	 препарати	 за	
слабеење),	слатки	(аромати	за	слатки)	/етерични	
масла/,	 смирак	 /ситнозрнест	 корунд/,	 сода	
(раствор	 за	 перење	 /лукшија/),	 сода	 за	 белење	
алишта,	соли	за	белење,	соли	за	капење	/не	се	за	
медицинска	 употреба/,	 сонце	 (препарати	 за	
заштита	 од	 сонце)	 /козметички	 препарати	 за	
заштита	 од	 црнење/,	 средства	 за	 нега	 на	 заби,	
средства	 за	 отстранување	 каменец	 /за	
домаќинството/,	стакла	на	автомобили	(течности	
за	 перење	 на	 автомобилски	 стакла),	 стаклена	
хартија	 /шмиргла	 за	 хартија/,	 стаклено	 платно	 /
брусно	 платно/,	 стапала	 (сапуни	 против	 потење	
на	 стапалата),	 стапчиња	 обложени	 со	 памук	 за	
козметичка	 употреба,	 статички	 електрицитет	
(средства	 за	 неутрализација	 на	 статичкиот	
електрицитет)	 за	 домаќинство,	 стипса	 (камена	
стипса)	/антисептик/,	столарска	смола,	столарски	
восок,	 талк	 за	 	 тоалета,	 тапети	 (производи	 за	
чистење	 на	 тапетите),	 темјан,	 терпентин	 /
производ	 за	 одмастување/,	 терпентин	 /средство	
за	одмастување/,	тоалетна	вода,	тоалетни	масла,	
тоалетни	 млека,	 тоалетни	 производи,	 тоалетни	
производи	 /против	 потење/,	 трепки	 (козметички	
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производи	 за	 трепки),	 трипал	 за	 полирање	 /вид	
на	 камен/,	 убавина	 (маски	 за	 убавина),	 украсни	
детали	за	козметичка	употреба,	усни	 (црвила	за	
усни),	уста	(производи	за	нега	на	устата)	не	се	за	
медицинска	 употреба,	 дамки	 (средства	 за	
чистење	 дамки),	 дамки	 од	 мрснотии	 (производи	
за	 чистење	 дамки	 од	 мрснотии)	 (различни	 од	
оние	 што	 се	 користат	 во	 текот	 на	 процесот	 на	
производството),	 хартија	 (абразивна	 /брусена/	
хартија),	 хартија	 (хартија	 за	 триење),	 хартија	 за	
полирање	 /мазнење/,	 хартија	 за	 шмирглање,	
хелиотропински	супстанции,	хидроген	(водороден	
пероксид)	за	козметичка	употреба,	цвеќе	(бази	за	
цветни	 мириси),	 цвеќе	 (екстракт	 од	 цвеќе)	 /
парфимерија/,	 кедрово	 етерично	 масло,	 црвила	
за	усни,	црвило	за	сјаење,	црнење	/бронзирање/	
(производи	 за	 црнење	на	 кожата),	 чевли	 (креми	
за	 чевли),	 чевли	 (лустра	 за	 чевли),	 чистење	
(производи	 за	 чистење),	 чистење	 на	 забни	
протези	 (препарати	 за	 чисгење	 на	 забните	
протези),	 чистилница	 (восок	 за	 чистилници),	
шампони,	 шампони	 за	 домашни	 миленици,	
шилење	 (производи	 за	 шилење),	 шминка	
(производи	 за	 симнување	 на	 шминката),	
шминкање	(производи	за	шминкање),	шминкање	
очи	(хартиено	помагало	за	шминкање	на	очите),	
штирак	 за	 мазнење	 (пеглање),	 абразивни	
средства	 за	 забарството,	 алгициди	 /средства	 за	
уништување	 алги/,	 алдехиди	 за	 фармацевстка	
употреба,	 алкални	 јодиди	 за	 фармацевтска	
употреба,	 алкалоиди	 за	 медицинска	 употреба,	
алкалоиди	 од	 модар	 клобук,	 алуминиумов	
триоксид	 /глиница/	 (ацетати	 на	 алуминиумов	
триоксид)	 за	 фармацевтска	 употреба,	 амонијак	
(пастили	 на	 амонијаковите	 соли),	 англиски	
фластери,	 ангостура	 /грмолика-растение	 од	
Јужна	Америка),	 кора	на	ангостура,	 анестетици,	
антиасматски	 (чај	 против	 астма),	 антиревматски	
нараквици,	антиревматски	прстени,	антисептици,	
антисептички	 памук,	 апсорбирачки	 памук	 (вата),	
апчиња	 за	 фармацевтска	 употреба,	 асептична	
памук,	 ацетати	 за	 фармацевтска	 употреба,	
бадеми	 (бадемово	 млеко)	 за	 фармацевтска	
употреба,	 бактерии	 (култура-бацил	 за	
бактериологија),	 бактериолошки	 препарати	 за	
медицинска	 или	 ветеринарна	 употреба,	
бактериски	 отров,	 бактериски	 препарати	 за	
медицинска	 или	 ветеринарна	 употреба,	 балзам	
за	 медицински	 употреба,	 балзам	 од	 гургума	 за	
медицинска	употреба,	балзамици,	бањи	(соли	за	
бањи)	 за	 медицинска	 употреба,	 бањи	 (кал	 за	
бањи),	 бањи	 (морска	 вода	 за	 бањи),	 бањи	
(терапевтски),	 препарати	 за	 бањи),	 бањи	 со	
кислород,	 бебе	 (храна	 за	 бебе),	 бела	 вода/
раствор	 на	 базичен	 оловен	 ацетат/	 за	 нега	 на	
изгореници	и	слично,	белтачини	(намирници	врз	
основа	 на	 белтачини)	 за	 медицинска	 употреба,	
белтачини	 препарати	 за	 медицинска	 употреба,	
белтачини	/албуминско/	млеко,	бизмут	(бизмутски	
препарати)	 за	 фармацевтска	 употреба,	 бизмут	
(субнитрати	на	бизмут)	за	фармацевска	употреба,	
биолошки	 препарати	 за	 ветеринарска	 употреба,	
биолошки	 препарати	 за	 медицинска	 употреба,	
биоциди,	 благородни	 метали	 (легури	 на	
благородни	метали)	 за	 забарството,	 бонбони	 за	

фармацевтска	 употреба,	 брадавици	 (моливи	 за	
оттргнување	 на	 брадавици),	 брашно	 за	
фармацевтска	 употреба,	 бременост	 (хемиски	
препарати	за	дијагностицирање	на	бременоста),	
бром	 за	 фармацевтска	 употреба,	 вакцини,	 вар	
(производи	врз	основа	на	вар)	за	фармацевтска	
употреба,	 варени	 сокови	 /декокти/	 за	
фармацевтска	употреба,	весиканти	(средства	кои	
предизвикуваат	создавање	меурчиња	на	кожата),	
вештачко	 оплодување	 (сперма	 за	 вештачко	
оплодување),	винова	лоза	(хемиски	производи	за	
обработка	 на	 виновата	 лоза),	 витамински	
препарати,	воздух	(производи	за	освежување	на	
воздухот),	воздух	(производи	за	прочистување	на	
воздухот),	 восок	 за	 моделирање	 за	 забна	
употреба,	 гадинки	 (средства	 за	 уништување	
гадинки),	газа	за	завиткување,	газа	за	медицинска	
употреба,	 гајакол	 (супстанција	 од	 растението	
гајакол)	 за	фармацевтска	употреба,	 гармициди	 /
средства	 за	 уништување	 бацили/,	 гас	 за	
медицинска	 употреба,	 главоболка	 (производи	
против	 главоболка),	 гликоза	 за	 медицинска	
употреба,	 глисти	 (средства	 против	 глисти),	
глицерин	 за	 медицинска	 употреба,	
глицерофосфати,	 глувци	 (производи	 за	
уништување	 на	 глувци),	 горкун	 /растение/	 за	
медицинска	употреба,	грозница	(средства	против	
грозница),	 гума	 за	 забарска	 употреба,	 гума	 за	
медицинска	 употреба,	 гуми	 за	 џвакање	 за	
медицинска	 употреба,	 гумигут	 /жолта	 смола/	 за	
медицинска	употреба,	 гургу	 (балзам	на	гургу)	за	
медицинска	 употреба,	 дезодорирачки	 средства	
различни	од	оние	за	лична	употреба,	детерѓенти	
за	 медицинска	 употреба,	 дигиталин,	 диететски	
намирници	 за	 медицинска	 употреба,	 диететски	
напивки	за	медицинска	употреба,	диетил	етери	за	
фармацевтска	 употреба,	 дијабетичари	 (леб	 за	
дијабетичари),	 дијагностицирање	 (производи	 за	
дијагностицирање),	 за	 медицинска	 употреба,	
добивање	 заби	 (препарати	 за	 олеснување	 на	
растењето	 на	 забите),	 добиток	 (средства	 за	
миење	 на	 добитокот),	 додатоци	 за	 крма,	 за	
медицинска	 употреба,	 дрвен	 јаглен	 за	
фармацевтска	 употреба,	 дрога	 за	 медицинска	
употреба,	 електроди	 на	 електрокардиографија	
(хемиски	 водач	 за	 електроди	 во	
електрокардиографијата),	еликсир	(фармацевтски	
препарат),	 ензими	 за	 ветеринарна	 употреба,	
ензими	 за	 медицинска	 употреба,	 ензимски	
препарати	 за	 ветеринарна	 употреба,	 ензимски	
препарати	 за	 медицинска	 употреба,	 енцијан	 за	
фармацевтска	 употреба,	 еукалиптус	 за	
фармацевтска	употреба,	жежок	облог,	желатин	за	
медицинска	 употреба,	 животни	 (производи	 за	
перење	 на	 животните),	 животни	 (цемент	 за	
животински	 копита),	 жита	 (остатоци	 од	
обработката	на	зрната	на	житата)	/за	медицинска	
употреба/,	 жолт	шеќер	 за	мсдицинска	 употреба,	
забен	кит,	забен	лак,	забен	цемент,	заби	(лепила	
за	 забни	 протези),	 заби	 (материјали	 за	
пломбирање	 заби),	 забни	 амалгами,	 забни	
протези	(лепила	за	забни	протези),	забни	протези	
(порцелан	 за	 забни	 протези),	 завои,	 завои	 /
компресивни/,	 закрепнувачки	 лекови,	 запек	
(лекови	против	запек),	заштита	за	гаќи	/хигиенски	



Glasnik, 16/4  str. 106-195 avgust 2009 Skopje   

Trgovski marki

115

16288

производи/,	 заштита	 од	 сонце	 (масти	 против	
изгореници	 од	 сонце),	 земјиште	 (производи	 за	
стерилизација	 на	 земјиштето),	 злато	 (забни	
супстанции	 од	 злато),	 изгореници	 (производи	 за	
заштита	 од	 изгореници),	 изгореници	 од	 сонце	
(масти	против	изгореници),	инсекти	(средства	за	
одбивање	на	инсектите),	инсектициди,	ирска	мов	
за	медицинска	употреба,	 јаглен	 (дрвен	 јаглен	за	
фармацевтска	употреба),	 јалапа	/пургатив/,	 јетра	
од	 бакалар	 (масло	 од	 јетра	 од	 бакалар),	 јод	 за	
фармацевтска	употреба,	јодити	за	фармацевтска	
употреба,	 јодна	 тинктура,	 јодоформ,	 кадење	
(производи	 за	 кадење),	 калиумови	 соли	 за	
медицинска	 употреба,	 каломел,	 камфор,	
камфорно	 масло,	 кантарид	 /шпанска	 мупшчка/	
(прашок	 од	 кантарид),	 капсули	 за	 медицинска	
употреба,	 карбонил	 /против	 паразити/,	 каустици	
за	 фармацевтска	 употреба,	 кашу	 /екстракт	 на	
акација/	 за	 фармацевтска	 употреба,	 квасец	 за	
фармацевтска	употреба,	кебрачо	/растение/	(дрво	
за	 медицинска	 употреба),	 кинин	 за	 медицинска	
употреба,	кининова	кора	за	медицинска	употреба,	
кинолин	 за	 медицинска	 употреба,	 киселина	 од	
шишарки	за	фармацевтска	употреба,	киселини	за	
фармацевтска	 употреба,	 кожа	 (фармацевтски	
производи	за	нега	на	кожата),	кокаин	 ,	колодион	
за	 фармацевтска	 употреба,	 коморач	 за	
медицинска	 употреба,	 коморачева	 водичка,	
комплексни	 етери	 за	 фармацевтска	 употреба,	
кондуранго	 растение	 (кора	 од	 кондуранго),	
контактни	 леќи	 (препарати	 за	 чистење	 на	
контактните	 леќи),	 контактни	 леќи	 (раствор	 за	
контактни	 леќи),	 контрацепција	 (хемиски	
производи	 за	 контрацепција),	 кора	 за	
фармацевтска	 употреба,	 корициди	 (средства	 за	
оттргнување	 на	 плускавци),	 крв	 за	 медицинска	
употреба,	крвна	плазма,	крема	од	вински	камен	/
бирса/	 за	 фармацевтска	 употреба,	 креозот	 за	
фармацевтска	 употреба,	 криптогами	 (средства	
против	криптогами),	крма	(додатоци	на	крмата)	за	
медицинска	 употреба,	 кротон	 (кора	 од	 кротон),	
култура	на	бацили	за	бактериологија,	култура	на	
микроорганизми	за	ветеринарна	или	медицинска	
употреба,	 кураре	 /отров/,	 кучиња	 (лосион	 за	
кучиња),	 кучиња	 (производи	 за	 миење	 на	
кучињата),	 кучиња	 (средства	 за	 одбивање	 на	
кучиња)	 /репулзиви/,	 ларви	 (средство	 за	
уништување	ларви),	леб	за	дијабетичари,	легури	
на	благородни	метали	за	забарството,	лекови	за	
ветеринарна	 употреба,	 лекови	 за	 забарска	
употреба,	 лекови	 за	 зајакнување	 на	 нервите,	
лекови	 за	 прочистување	 на	 крвта,	 лекови	 за	
хумана	медицина,	лековита	кал,	лековити	корења,	
лековити	треви,	лековити	чаеви,	ленено	брашно	
за	 фармацевтска	 употреба,	 ленено	 семе	 за	
фармацевтска	употреба,	ленти	(лепливи	ленти	за	
медицинска	употреба),	лепила	за	забни	протези,	
лепливи	ленти	за	медицинска	употреба,	лецитин	
за	медицинска	употреба,	лосион	за	ветеринарна	
употреба,	 лосион	 за	 фармацевтска	 употреба,	
лупулин	 /жолт	 прав	 добиен	 од	 хмел/	 за	
фармацевтска	 употреба,	 магнезиум	 за	
фармацевтска	употреба,	манглово	дрво	(кора	од	
манглово	дрво)	за	фармацевтска	употреба,	масла	
за	 медицинска	 употреба,	 масла	 против	 коњски	

муви,	масло	(канфорно	масло),	масло	од	хепарот	
на	 бакалар,	 масло	 од	 рицинус	 за	 медицинска	
употреба,	 маст	 од	 жива,	 масти	 за	 ветеринарна	
употреба,	 масти	 за	 медицинска	 употреба,	
материјал	 за	 забни	 отисоци,	 матична	 млеч	 за	
медицинска	 употреба,	 матичник	 /растение/	
(матичникова	 водичка)	 за	 фармацевтска	
употреба,	 медицински	 алцохол,	 медицински	
бањи,	медицински	инфузии,	медицински	напивки,	
медицински	 чај,	 менструација	 (завој	 за	
менструација),	 менструација	 (тампони	 за	
менструација),	 ментол,	 микроелементи	
(препарати	 на	 микроелементи)	 за	 човечка	 и	
животинска	исхрана,	микроорганизми	(култури	на	
микроорганизми)	 за	 медицинска	 и	 ветеринарна	
цел,	минерални	води	(соли	на	минерални	води	за	
бањи),	 минерални	 води	 (соли	 на	 минерални	
води),	 минерални	 води	 за	 медицински	 цели,	
минерални	 бањи	 (соли	 за	 минерални	 бањи),	
миризливи	 соли,	мироболан	 /растение/	 (кора	од	
мироболан)	за	фармацевтска	употреба,	млеко	од	
белтачини,	 млеко	 од	 слад	 за	 медицинска	
употреба,	млечен	шеќер	 /лактоза/,	млечна	маст,	
млечни	 ферменти	 за	 фармацевтска	 употреба,	
млечно	 брашно	 /за	 доенчиња/,	 мокроорганизми	
(хранливи	 материјали	 за	 микроорганизми),	
моливи	 (за	 оттргнување	 брадавици),	 моливи	
(каустични	 /изгризувачки/	 моливи),	 моливи	 од	
шеќер	за	медицинска	употреба,	молци	(средства	
против	молци),	мочка	(хигиенски	гаќи	за	впивање	
на	мочката),	мочка	(хигиенски	пелени	за	впивање	
на	 мочката),	 муви	 (средства	 за	 уништување	 на	
мувите),	 муволовки	 /хартиени	 лепливи	 ленти/,	
нагризувачки	 средства	 за	 семе,	 нане	 за	
фармацевтска	 употреба,	 нараквици	 за	
медицинска	 употреба,	 наркотици,	 настинки	
(балзам	 против	 настинки)	 за	 фармацевтска	
употреба,	настинки	(производи	против	настинки),	
натопувачи	 за	 тргање	 на	 англиски	 фластер,	
натриумова	сол	за	медицинска	употреба,	нафтено	
желе	 за	 медицинска	 употреба,	 несвестица	
(средства	 против	 несвестира),	 облоги	 за	 рани	
(сунѓери	за	облоги	за	рани),	облоги	 /мелеми/	од	
сачици,	 гердани	 против	 паразити	 за	 животни,	
одбивање	 на	 кучиња	 (средства	 за	 одбивање	 на	
кучињата)	 /репулзиви/,	 омамувачки	 средства,	
опиум,	опиумски	лекови	/опивање/,	опотераписки	
производи,	остатоци	од	обработка	на	житата	(за	
медицинска	употреба),	отров	за	стаорци,	отрови,	
памук	за	медицинска	употреба,	паразити	(огрлици	
против	паразити)	за	животни,	паразити	(производи	
против	 паразити),	 патување	 (рачна	 аптека	 за	
патување),	 пектини	 за	 фармацевтска	 употреба,	
пепсини	 за	фармацевтска	 употреба,	 пептони	 за	
фармацевтска	употреба,	пероксид	за	медицинска	
употреба,	 пероноспора	 (хемиски	 производи	 за	
обработка	на	пероноспори),	пестициди,	пијавици	
за	 медицинска	 употреба,	 плускавци	 (производи	
протав	плускавци),	 плускавци	на	нозе	 (средства	
против	 плускавци	 на	 нозете),	 повои	 за	 рамо	 за	
хируршка	употреба,	појаси	за	хигиенски	влошки,	
полжави	 (производи	 за	 уништување	 на	
полжавите),	 порцелан	 за	 забни	протези,	 потење	
(лекови	 против	 потење),	 прашоци	 за	
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фармацевтска	 употреба,	 првут	 (фармацевтски	
производи	 против	 првут),	 преврзување	 рани	
(производи	 за	 преврзување	 рани),	 прирачна	
аптека,	 производи	 против	 создавање	 мочни	
киселини,	 против	 мигрени,	 прочистување	 на	
воздух	(производи	за	прочистување	на	воздухот),	
прстени	 за	 плускавци	 на	 стапалата,	 прстени	
против	 плускавци,	 прстени	 против	 реума,	
пургативи,	 пушење	 (треви	 за	 пушење)	 за	
медицинска	 употреба,	 рабарбара	 /растение/	
(кора	на	рабарбара)	за	фармацевтска	употреба,	
радиоактивни	производи	за	медицинска	употреба,	
радиолошки	 контрасти	 (супстанции	 за	
радиолошки	контрасти)	за	медицинска	употреба,	
радиум	 за	 медицинска	 употреба,	 растворливи	
средства	 за	 хигиенска	 употреба,	 растителни	
влакна	за	јадење	/не	се	хранливи/,	реума,	реума	
(прстени	 против	 реума),	 ’рж	 за	 фармацевтска	
употреба	 (за	 запирање	 на	 крварењето),	
рицинусово	 масло	 за	 медицинска	 употреба,	
салсапарија	 /растение/	за	медицинска	употреба,	
седативи,	 серуми,	 серумотерапевтски	 лекови,	
сикативи	 /средства	 за	 брзо	 сушење/	 за	
медицинска	употреба,	синап	(масло	од	синап)	за	
медицинска	 употреба,	 синап	 за	 фармацевтска	
употреба,	сируп	за	фармацевтска	употреба,	скроб	
за	 диететска	 или	 фармацевтска	 употреба,	
слабеење	(медицински	препарати	за	слабеење),	
слабеење	 (чај	 за	 слабеење)	 за	 медицинска	
употреба,	слад	(корени	од	слад)	за	фармацевтска	
употреба,	 слад	 за	 фармацевтска	 употреба,	
смирувачки	 средства,	 сода	 бикарбона	 за	
фармацевтска	 употреба,	 соли	 за	 медицинска	
употреба,	 соли	 против	 несвестици,	 сончаница	
(производи	 против	 сончаница)	 за	фармацевтска	
употреба,	 сперма	 за	 вештачко	 оплодување,	
срдовица	/чичимак/	(паста	од	срдовица),	средства	
за	барење	на	храната	за	фармацевтска	употреба,	
средство	 за	 миење	 на	 очите,	 средства	 за	
стегнување	 /стиптички	 средства/,	 средства	 за	
ублажување	 болка	 /аналгетици/,	 средства	 за	
успивање,	 средства	 за	 чистење	 /пургативи/,	
стапала	 (лекови	 против	 потење	 на	 стапалата),	
стерилизација	 (производи	 за	 стерилизација),	
стрихнин,	сулфамиди	/лекови/,	сулфурен	прав	за	
фармацевтска	 употреба,	 сулфурни	 ленти	 за	
дезинфекција,	 сунѓер	 за	 рани,	 таблети	 за	
фармацевтска	употреба,	тампони	за	менструација,	
таргог	 (прашок	 од	 таргог),	 термални	 води,	
терпентин	 за	фармацевтска	 употреба,	 тимол	 за	
фармацевтска	употреба,	тинктури	за	медицинска	
употреба,	 ткаенини	за	 завиткување,	 трулење	на	
дрво	 (средства	 против	 трулење	 на	 градежното	
дрво),	 тутун	 (екстракт	 на	 тутун)	 /инсектициди/,	
фармацевтски	производи,	фенол	за	фармацевтска	
употреба,	ферменти	за	фармацевтска	употреба,	
филоксера	 (хемиски	производи	 за	обработка	на	
филоксера),	 фластери,	 фластери,	 формалин	 за	
фармацевтска	 употреба,	 фосфати	 за	
фармацевтска	 употреба,	 фунгициди,	 хартија	 за	
облоги	од	слачица,	хартија	против	молци,	хемиски	
водич	 за	 електроди	 на	 елекртокардиографија,	
хемиски	 препарати	 за	 ветеринарна	 употреба,	
хемиски	 препарати	 за	 медицинска	 употреба,	
хемиски	 препарати	 за	 фармацевтска	 употреба,	

хемиски	реагенси	за	медицинска	или	ветеринарна	
употреба,	 хемиско-фармацевтски	 производи,	
хемоглобин,	 хемороиди	 (средства	 против	
хемороиди),	 хемостатски	 моливи,	 хемостатски	
моливи	 (за	 спречување	 на	 крварењето),	
хербициди,	 хигиенски	 гаќи,	 хигиенски	 гаќи	 за	
впивање	на	мочката,	хигиенски	завои,	хигиенски	
пелени	 за	 впивање	 на	 мочката,	 хигиенски	
шамивчиња,	 хидрастин,	 хидриран	 хлорал	 за	
фармацевтска	употреба,	хидроген	за	медицинска	
употреба,	 хидрстинин,	 хируршки	 ткаенини,	
хлороформ,	 хмел	 (екстракт	 на	 хмелот)	 за	
медицинска	 употреба,	 хормони	 за	 медицинска	
употреба,	храна	за	доенчиња	/бебиња/,	целулоза	
(целулозни	 етери)	 за	 фармацевтска	 употреба,	
цемент	за	животински	копита,	цигари	 /без	тутун/	
за	 медицинска	 употреба,	 црн	 емајл	 (хемиски	
производ	за	обработка	на	црн	емајл),	црн	шеќер	
за	 фармацевтска	 употреба,	 чепчиња	 за	 анусот,	
чистење	 (производи	 за	 чистење)	 /лаксативи/,	
шарпија,	штетници	(производи	за	уништување	на	
штетниците),	 џвакање	 (гуми	 за	 џвакање)	 за	
медицинска	употреба

(111) 16308 (151) 06/07/2009
(210) TM  2005/833 (220) 04/11/2005
  (181) 04/11/2015
  (450) 31/08/2009
(732) ЧАКМАКОВА  БИЛЈАНА, АДВОКАТ 8-ма Ударна 

бригада 43/3 1000 Скопје, MK
(740)	 ЧАКМАКОВА	 	 БИЛЈАНА,	 АДВОКАТ	 ул.”8-ма	

Ударна	бригада”	43/3	1000	Скопје,	1000,	Скопје
(540) 

МЕНС ЛЕГИС ЧАКМАКОВА АДВОКАТИ

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	42		научни	и	технолошки	услуги	и	истражувања	
и	 изработки	 поврзани	 со	 истите;	 индустриски	
анализи	 и	 пребарувачки	 услуги;	 изработка	 на	
компјутерска	опрема	и	програми;	правни	услуги	

(111) 16264 (151) 18/06/2009
(210) TM  2006/236 (220) 28/02/2006
  (181) 28/02/2016
  (450) 31/08/2009
(732) Никола Димушевски ул. „Дрезденска” 40, 1000 

Скопје, MK
 (540) 
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(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл. 9	 	 апарати	 и	 инструменти:	 научни,	
поморски,	 геодетски,	 електрични,	 фотографски,	
кинематографски,	 оптички,	 за	 мерење,	
сигнализација,	контрола	(инспекција);	спасување	
и	настава;	апарати	инструменти	за	спроведување,	
вклучување,	 трансформирање,	 акумулирање,	
регулирање	или	контролирање	на	електрицитетот,	
апарати	за	снимање,	пренос,	репродукција	на	звук	
или	слика;	магнетски	носачи	на	податоци,	дискови	
за	 снимање;	 автоматски	 машини	 и	 механизми	
за	 апаратите	 што	 се	 активираат	 со	 монети	 или	
жетони;	 регистар	 каси,	 машини	 за	 сметање	 и	
опрема	 за	 обработка	 на	 податоци	 и	 компјутери;	
апарати	за	гаснење	пожар	
кл.	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;	 сликарски	 прибор;	 четкички;	
машини	 за	 пишување	 и	 канцелариски	 прибор	
(освен	 мебел),	 материјали	 за	 инструкции	 и	
настава	(освен	апарати);	пластични	материјали	за	
пакување,	што	не	се	опфатени	во	другите	класи;	
карти	за	играње,	печатарски	букви;	клишиња	
кл.	18 	кожа	и	имитација	на	кожа	и	производите	од	
нив	што	не	се	опфатени	со	другите	класи;	кожа	од	
животни;	куфери	и	патни	торби;	чадори	за	дожд	и	
за	сонце	и	стапови	за	одење;	камшици	и	сарачки	
производи	
кл.	25 	облека,	чевли	и	капи	
кл.	 35	 	 огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	со	работи;	канцелариски	работи	
кл.	 36	 	 осигурување;	 финансиски	 работи;	
монетарни	работи;	работи	поврзани	за	недвижен	
имот	
кл.	 41	 	 образовни	 услуги;	 подготвување	 на	
настава;	забава;	спортски	и	културни	активности	
кл.	43  услуги	за	подготвување	храна	и	пијалаци;	
привремено	сместување

(111) 16379 (151) 21/07/2009
(210) TM  2006/827 (220) 16/08/2006
  (181) 16/08/2016
  (450) 31/08/2009
(732) DayMen Photo Marketing LP, an Ontario, Canada 

Limited Partnership 55 Valleywood Drive, 
Makham, Ontario L3R 5L9, CA

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

(540) 

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

кл.	 9	 	 торби,	 куфери	 со	 мека	 и	 тврда	 обвивка/
надворешност/,	 ранци,	 патни	 вреќи,	 ранци	
со	 тркалца,	 ранци	 без	 тркалца,	 торби	 за	 на	
појас,	 џебови,	 вреќи,	 рачни	 торби	 и	 торбички	
сите	 наменети	 за	 носење	 на	 фотографски,	
кинематографски,	видеографски,	оптички,	аудио,	
електронска	и	компјутерска	опрема,	организатори	
за	 филмови,	 торбички	 за	 мобилни	 телефони,	
колани	 за	 на	 појас	 и	 за	 на	 рамо	 наменети	 за	
користење	со	погоренаведените	производи,	сите	
во	класата	09

(111) 16309 (151) 06/07/2009
(210) TM  2006/858 (220) 25/08/2006
  (181) 25/08/2016
  (450) 31/08/2009
(732) Адвокатско друштво МЕНС ЛЕГИС 

ЧАКМАКОВА ул. 8-ма Ударна Бригада бр. 43/3, 
1000 Скопје, MK

(740)	 ЧАКМАКОВА	 	 БИЛЈАНА,	 АДВОКАТ	 ул.”8-ма	
Ударна	бригада”	43/3	1000	Скопје,	1000,	Скопје

(540) 

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

кл. 42		научни	и	технолошки	услуги,	истражувања	
и	работи	поврзани	со	истите;	индустриски	анализи	
и	пребарувачки	услуги;	изработка	на	компјутерска	
опрема	и	програми;	правни	услуги	
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(111) 16151 (151) 29/06/2009
(210) TM  2007/234 (220) 13/03/2007
  (181) 13/03/2017
  (450) 31/08/2009
(732)  ACE Limited ACE Global Headquarters, 17 

Woodbourne Avenue, Hamilton 08, Bermuda, KY
(740)	 СД	 ПЕТОШЕВИЌ	 ДОО	 ДРУШТВО	

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

(540) 

ESIS

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл. 36		осигурителни	услуги

(111) 16312 (151) 01/07/2009
(210) TM  2007/246 (220) 12/03/2007
  (181) 12/03/2017
  (450) 31/08/2009
(732) Трговец поединец за угостителство Пендовски 

Јован Димитри Охрид Т.П Охрид, ул. ’’Цар 
Самоил’’ 88, MK

(740)	 ДРАГАН	 ГОЏО,	 адвокат	 ул.	 „Македонски	
просветители”		бр.8,	6000,	Охрид

(540) 

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

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

 (111) 16254 (151) 04/06/2009
(210) TM  2007/429 (220) 28/05/2007
  (181) 28/05/2017
  (450) 31/08/2009
(732) CRYO - SAVE BALKANICA Ltd., Chalandris 

Attikis, Greece 296 Kifissias and 40 Navarinou, 
Chalandris Attikis, GR

(740)	 Валентина	 Јовановска	 Василева,	 адвокат	 ул.	
Маршал	Тито	бр.	53/1	1000	Скопје

(540)  

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

кл.	39		транспортни	услуги,	пакување	и	складирање	
стока,	организирање	патувања	
кл.	42		научни	и	технолошки	услуги,	истражувања	
и	 планирања	 што	 се	 однесуваат	 на	 истите;	
услуги	 за	 индустриски	 анализи	 и	 истражувања;	
проектирање	и	развој	на	компјутерски	хардвер	и
софтвер;	правни	услуги	
кл.	 44	 	 медицвнски	 услуги;	 ветеринарни	 услуги;	
хигиенска	нега	и	нега	на	убавината	на	луѓето	или	
животните;	услуги	од	областа	на	земјоделството,	
градинарството	и	шумарството	

(111) 16313 (151) 08/07/2009
(210) TM  2007/534 (220) 14/06/2007
  (181) 14/06/2017
  (450) 31/08/2009
(732) Друштво за производство, трговија и услуги 

ЕУРО ХОРМОНЕС ВАЛАНДОВО ЕХВ ДОО 
Валандово ул. „Моша Пијаде” бр. 1/1-4, 
Валандово, MK

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

(540) 

(591)	 -зелена,	сина,	тиркизна,	бела,	црна	и	сива
(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	на	штетници,	фунгициди,	
хербициди;	алдехиди	за	фармацевтска	употреба,	
алкални	 	 јодиди	 за	 фармацевтска	 употреба,	
алкалоиди	за	медицинска	употреба,	алуминиумов	
триоксид	 /глиница/	 (ацетати	 на	 алуминиумов	
триоксид)	 за	 фармацевтска	 употреба,	 амонијак,	
англиски	 фластери,	 анестетици,	 антисептици,	
антисептички	 памук,	 апсорбирачки	 памук	
(вата),	 апчињаза	 фармацевтска	 употреба,	
ацетати	 за	 фармацевтска	 употреба,	 	 	 бадеми	
(бадемово	 	 	 млеко)	 за	 фармацевтска	 употреба,	
бактериолошки	 препарати	 за	 медицинска	 или	
ветеринарна	 употреба,	 бактериски	 препарати	
за	медицинска	или	ветеринарна	употреба,	бањи	
(соли	 за	 бањи)	 за	 медицинска	 употреба,	 бањи	
(терапевтски	 препарати	 за	 бањи),	 бела	 вода	 /
раствор	 на	 базичен	 оловен	 ацетат/	 за	 нега	 на	
изгореници	 и	 слично,	 бизмут	 за	 фармацевтска	
употреба,	 бонбони	 за	 фармацевтска	 употреба,	
брашно	 за	 фармацевтска	 употреба,	 бром	
за	 фармацевтска	 употреба,	 вакцини,	 вар	 за	
медицинска	употреба,	варени	сокови	/декокти/	за	
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фармацевтска	 употреба,	 вештачко	 оплодување,	
витамински	 препарати,	 газа	 за	 завиткување,	
гајакол	 за	 фармацевтска	 употреба,	 глицерин	 за	
медицинска	 употреба,	 глицерофосфати,	 диетил	
етери	 за	 фармацевтска	 употреба,	 дрвен	 јаглен	
за	фармацевска	 употреба,	 дрога	 за	 медицинска	
употреба,	 еликсир	 (фармацевтски	 препарат),	
енцијан	 за	 фармацевтска	 употреба,	 еукалиптус	
за	фармацевтска	употреба,	 јод	за	фармацевтска	
употреба,	 јодити	 за	 фармацевтска	 употреба,	
јодоформ,	 капсули	 за	 медицинска	 употреба,	
каустици	 за	 фармацевтска	 употреба,	 кашу	 /
екстрат	 од	 акција/	 за	 фармацевтска	 употреба,	
квасец	 за	 фармацевтска	 употреба,	 кинин	 за	
медицинска	 употреба,	 киселина	 од;	 шишарки	
за	 фармацевтска	 употреба,	 киселини	 за	
фармацевтска	 употреба,	 кожа	 (фармацевтски	
производи	 за	 нега	 на	 кожата),	 колодион	 за	
фармацевтска	 употреба,	 комплексни	 етери	 за	
фармацевтска	 употреба,	 кора	 за	 фармацевтска	
употреба,	 крв	 за	 медицинска	 употреба,	 крвна	
плазма;	 крема	 од	 вински	 камен	 /бирса/	 за	
фармацевтска	употреба,	крозот	за	фармацевтска	
употреба,	 култура	 од	 микроорганизми	 за	
ветеринарна	 или	 медицинска	 употреба,	 лекови,	
ленено	брашно	за	фармацевтска	употреба,	ленено	
семе	 за	 фармацевтска	 употреба,	 магнезиум	
за	 фармацевтска	 употреба,	 манглово	 дрво	 за	
фармацевтска	 употреба,	 масти	 за	 медицинска	
употреба,	медицински	алкохол,	медицински	бањи,	
медицински	 инфузии,	 нане	 за	 фармацевтска			
употреба,	 нараквици	 за	 медицинска	 	 употреба,	
наркотици,	 пектини	 за	 фармацевтска	 употреба,	
пепсини	 за	 фармацевтска	 употреба,	 пептони	
за	 фармацевтска	 употреба,	 прашоци	 за	
фармацевтска	 употреба,	 радиум	 за	 медицинска	
употреба,	 ’рж	 за	 фармацевтска	 употреба,	
седативи,	 серуми,	 синап	 за	 фармацевтска	
употреба,	 сируп	 за	 фармацевтска	 употреба,	
слад	 за	 фармацевтска	 употреба,	 стерилизација	
(производи	 за	 стерилизација),	 сулфамиди,	
сулфурен	 прав	 за	 фармацевтска	 употреба,	
таблети	за	фармацевтска	употреба,	терпентин	за	
фармацевтска	употреба,	тимол	за	фармацевтска	
употреба,	 фармацевтски	 производи,	 фенол	
за	 фармацевтска	 употреба,	 ферменти	 за	
фармацевтска	 употреба,	 фластери,	 формалин	
за	 фармацевтска	 употреба,	 фосфати	 за	
фармацевтска	 	 употреба,	 хемиски	 препарати	 за	
фармацевтска	 употреба,	 хемиско-фармацевтски	
производи,	 хемоглобин,	 хидриран	 хлорал.	 за	
фармацевтска	 употреба,	 хлороформ,	 хормони	
за	 медицинска	 употреба,	 целулоза	 (целулозни	
етери)	за	фармацевтска	употреба						
кл.	 35 	 огласување;	 водење	 на	 работите;	
управување	со	работи;	канцелариски	работи	
кл.	 44	 	 медицински	 услуги;	 ветеринарни	 услуги;	
фармација;	фармација
(советување	за	фармација),	клиники	

  

(111) 16300 (151) 03/07/2009
(210) TM  2007/591 (220) 29/06/2007
  (181) 29/06/2017
  (450) 31/08/2009
(732) Pharmachemie BV Swensweg 5, 2031 GA 

Haarlem, NL
(740)	 ПОПОВСКИ		ДРАГАН,	адвокат	ул.	„Маршал	Тито”	

бр.	10/1-1,	1000,	Скопје
(540) 

DOXORUBIN

(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,	
хебрициди	

(111) 16155 (151) 29/06/2009
(210) TM  2007/598 (220) 04/07/2007
  (181) 04/07/2017
  (450) 31/08/2009
(732) Приватна здраствена установа - дијагностичка 

лабораторија со биохемиска и микробиолошка 
лабораторија АДРИАЛАБ - Скопје ул. Дренак 
бр. 6 , MK

(540)

АДРИАЛАБ

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 9	 	 апарати	 и	 инструменти	 за	 лабораториски	
анализи	
кл.	 44	 	 услуги	 за	 медицински	 и	 лабораториски	
анализи	на	луѓето

(111) 16156 (151) 30/06/2009
(210) TM  2007/599 (220) 04/07/2007
  (181) 04/07/2017
  (450) 31/08/2009
(732) Приватна здраствена установа - дијагностичка 

лабораторија со биохемиска и микробиолошка 
лабораторија АДРИАЛАБ - Скопје ул. Дренак 
бр. 6 , MK

(540)
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(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл. 9 	 апарати	 и	 инструменти	 за	 лабораториски	
анализи	
кл.	 44	 	 услуги	 за	 медицински	 и	 лабораториски	
анализи	на	луѓето	

(111) 16157 (151) 29/06/2009
(210) TM  2007/600 (220) 04/07/2007
  (181) 04/07/2017
  (450) 31/08/2009
(732) Приватна здраствена установа - дијагностичка 

лабораторија со биохемиска и микробиолошка 
лабораторија АДРИАЛАБ - Скопје ул. Дренак 
бр. 6 , MK

(540) 

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

кл.	 9 	 апарати	 и	 инструменти	 за	 лабораториски	
анализи	
кл.	 44	 	 услуги	 за	 медицински	 и	 лабораториски	
анализи	на	луѓето 

(111) 16178 (151) 17/06/2009
(210) TM  2007/684 (220) 18/07/2007
  (181) 18/07/2017
  (450) 31/08/2009
(732) Companhia de Bebidas das Americas - AMBEV R. 

Dr. Renato Paes de Barros, 1017 - 3 e 4 andares, 
(partes) conj. 41 e 42, do Ed. Corporate Park, 
04530-000 Sao Paulo, BR

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

(540) 

BRAHMA

(551)	 индивидуална
(510, 511)

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

(111) 16164 (151) 30/06/2009
(210) TM  2007/707 (220) 26/07/2007
  (181) 26/07/2017
  (450) 31/08/2009
(732) Г.Е.КОМПАНИ ДОО КАВАДАРЦИ Ул.Западен 

Булевар бб Кавадарци, MK
(540)

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

кл.	30		кафе	
кл.	35		услуги	при	продажба	на	мало	и	големо	со	
кафе

(111) 16150 (151) 29/06/2009
(210) TM  2007/773 (220) 10/08/2007
  (181) 10/08/2017
  (450) 31/08/2009
(732)  ACE Limited ACE Global Headquarters, 17 

Woodbourne Avenue, Hamilton 08, Bermuda, KY
(740)	 СД	 ПЕТОШЕВИЌ	 ДОО	 ДРУШТВО	

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

(540) 

ACE BERMUDA

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	36		осигурителни	услуги

(111) 16285 (151) 22/06/2009
(210) TM  2007/826 (220) 20/08/2007
  (181) 20/08/2017
  (450) 31/08/2009
(732) PODRAVKA prehrambena industrija d.d. Ante 

Starcevica 32, HR-48000 Koprivnica, HR
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(540) 

DALMATINA

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 29	 	 месо,	 риба,	 живина	 и	 дивеч;	 месни	
екстракти,	 конзервирано,	 сушено	 и	 варено	
овошје	и	зеленчук;	пифтии	(пелте,	желе);	џемови;	
компоти,	јајца;	млеко	и	млечни	производи;	масла	
и	масти	за	 јадења,	преработена	и	конзервирана	
риба	
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(111) 16298 (151) 03/07/2009
(210) TM  2007/908 (220) 19/09/2007
  (181) 19/09/2017
  (450) 31/08/2009
(732) АТАНАСОВ Миле ул. Солидарност 32 2000 

Штип, MK
(740)	 АГЕНЕЦИЈА	 ЗА	 ИНТЕЛЕКТУАЛНА	

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

(540)

KORAB

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 29	 	 месо,	 риба,	 живина	 и	 дивеч,	 месни	
преработки,	 конзервирано,	 сушено	 и	 варено	
овошје	и	зеленчук,	желе,	џемови,	 компоти,	 јајца,	
млеко	 и	 млечни	 производи,	 масла	 и	 масти	 за	
јадење	
кл.	 30	 	 брашно	 и	 производи	 од	 брашно,	 леб,	
квасец,	кондиторски	производи	
кл.	 35	 	 огласување,	 водење	 на	 работење,	
управување	 со	 работи,	 канцелариски	 работи,	
увоз-извоз	

(111) 16191 (151) 17/06/2009
(210) TM  2007/980 (220) 10/10/2007
  (181) 10/10/2017
  (450) 31/08/2009
(732) „GR. SARANTIS S.A. Industrial and Commercial 

Company of Cosmetics, Garments, House and 
Pharmaceutical Articles” Maroussi Attikis, Athens

 Str. Amarousiou-Halandriou 26, Athens, GR
(740)	 Валентина	 Јовановска	 Василева,	 адвокат	 

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

(591)	 маринско	 сина,	 црна,	 светло	 зелена,	 жолта	 и	
црвена

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	16		пластични	обвивки	за	пакување,	пластични	
кеси	за	заштита	и	конзервација	на	храна,	хартија	
за	печење,	кеси	за	замрзнување,	кеси	за	отпадоци

(111) 16190 (151) 17/06/2009
(210) TM  2007/982 (220) 10/10/2007
  (181) 10/10/2017
  (450) 31/08/2009
(732) „GR. SARANTIS S.A. Industrial and Commercial 

Company of Cosmetics, Garments, House and 
Pharmaceutical Articles” Maroussi Attikis, 
Athens Str. Amarousiou-Halandriou 26, Athens, 
GR

(740)	 Валентина	 Јовановска	 Василева,	 адвокат	 
ул.	Маршал	Тито	бр.	53/1	1000	Скопје

(540)

(591)	 жолта,	темно	и	светло	кафена	и	црвена
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	16		пластични	обвивки	за	пакување,	пластични	
кеси	за	заштита	и	конзервација	на	храна,	хартија	
за	печење,	кеси	за	замрзнување,	кеси	за	отпадоци

(111) 16189 (151) 17/06/2009
(210) TM  2007/983 (220) 10/10/2007
  (181) 10/10/2017
  (450) 31/08/2009
(732) „GR. SARANTIS S.A. Industrial and Commercial 

Company of Cosmetics, Garments, House and 
Pharmaceutical Articles” Maroussi Attikis, 
Athens Str. Amarousiou-Halandriou 26, Athens, 
GR

(740)	 Валентина	 Јовановска	 Василева,	 адвокат	 ул.	
Маршал	Тито	бр.	53/1	1000	Скопје

(540) 

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

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	16		пластични	обвивки	за	пакување,	пластични	
кеси	за	заштита	и	конзервација	на	храна,	хартија	
за	печење,	кеси	за	замрзнување,	кеси	за	отпадоци

(111) 16227 (151) 21/07/2009
(210) TM  2007/1062 (220) 05/11/2007
  (181) 05/11/2017
  (450) 31/08/2009
(300) 77/175,634  08/05/2007  US
(732) Johnson Controls Technology Company915 East 

32nd Street Holland, Michigan, US
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
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(540)

	(551)	индивидуална
(510, 511)

кл. 7		машини	и	машински	алати,	имено,	навојни	
компресори;	 гасни	 компресори;	 компресори	 за	
фрижидери;	 компресори	 за	 воздух;	 вентили	 за	
пумпи;	 контактни	 четкички	 за	 динамо;	 динамо;	
електромотори;	магнетски	и	електрични	дигалки;	
електромотори	 и	 пропелери	 за	 магнетски	 и	
електрични	 дигалки;	 машински	 спојки,	 преносни	
компоненти	 што	 не	 се	 за	 копнени	 возила,	
конкретно,	ремени	и	лежишта	
кл.	 9 	 Акумулатори;	 електрични	 акумулатори	 со	
можност	за	повторно	полнење;	акумулатори	кои	
се	 напојуваат	 со	 соларна	 енергија;	 полначи	 за	
акумулатори;	електрични	и	електронски	контролни	
системи	 за	 машини;	 електрични	 и	 електронски	
контролни	 уреди	 и	 контролни	 системи	 за	
контрола	на	управувањето	со	објекти,	конкретно,	
системи	 за	 греење,	 вентилација,	 климатизација,	
ладење,	 напојување	 со	 енергија,	 осветление,	
дојава	 на	 пожар	 и	 безбедносен	 пристап,	 како	 и	
нивни	 компоненти	 и	 заменски	 делови;	 машини	
и	 инструменти	 за	 автоматска	 контрола	 на	
притисокот,	 кои	 реагираат	 на	 температурата	 и	
притисокот	 за	 греење	 и	 климатизација;	 апарат	
за	 мерење	 и	 контрола,	 имено,	 електрични,	
електронски,	 електромеханички	 и	 пневматски	
контролери,	сензори	за	контролери,	термостати,	
хигростати;	 уреди	 за	 активирање	 на	 вентилите,	
автоматски	 вентили	 и	 пригушувачи;	 безжични	
контролни	уреди	за	набљудување	и	контрола	врз	
функционирањето	 на	 други	 електронски	 уреди;	
уреди	за	безжична	контрола	кои	се	интегрирани	
во	 возила	 или	 преносни	 примопредаватели,	 за	
активирање	 на	 уреди	 за	 отворање	 на	 гаражни	
врати,	порти,	брави	на	влезни	врати,	внатрешно	
и	 надворешно	 осветление,	 безбедносни	
системи,	 системи	 за	 греење	и	 ладење,	 системи	
за	 напојување	 и	 електрични	 уреди;	 електричен	
систем	 за	 контрола	 кој	 користи	 далечински	
примопредавател	 кој	 содржи	 предаватели	 кои	
може	 да	 се	 насочуваат,	 интерфејс	 шеми	 за	
возила,	 шеми	 за	 сијалици,	 шеми	 за	 склопки,	
шеми	 за	 контрола	 на	 вклучувањето,	 шеми	 за	
приклучни	 сијалици	 и	 индикатори	 на	 положбата	
на	 гаражните	 врати;	 електрични	 системи	 за	
внатрешноста	 на	 копнените	 возила,	 кои	 се	
состојат	од	системи	за	внатрешно	и	надворешно	
осветление,	подесување	на	седиштата,	контрола	
врз	 климата,	 безбедноста,	функционирањето	 на	
вратите	и	прозорите,	подесување	на	>	огледалата;	
компјутерски	 и	 софтвер	 за	 оперативен	 систем	
за	 работа	 на	 самото	 место,	 со	 далечинско	

управување	 и	 со	 користење	 на	 Интернет,	
наменети	 за	 функционирањето	 на	 системи	 за	
автоматска	 контрола	 на	 згради,	 имено,	 системи	
за	греење,	вентилација,	климатизација,	ладење,	
напојување	 со	 енергија,	 осветление,	 дојава	 на	
пожар	 и	 безбедносен	 пристап	 за	 индустриски,	
комерцијални	 и	 владини	 објекти;	 аудио	 системи	
и	 компоненти	 за	 аудио	 системи,	 конкретно,	
звучници,	мерни	претворувачи	на	периферија	на	
звук,	уреди	за	наснимување	на	глас	и	за	„плејбек”	
репродукција,	 уреди	 за	 репродукција	 на	 аудио	
ленти,	 пакети	 за	 касети,	 уреди	 за	 засилување	
на	 звук,	 уреди	 за	 корекција	 на	 звук	 и	 уреди	 за	
репродукција	 на	 звучни	 дискови;	 системи	 за	
сателитска	 навигација	 од	 видот	 на	 систем	 за	
глобално	одредување	на	положбата;	електрични	
компаси	за	правец	наменети	за	возила;	системи	
за	 забава	 наменети	 за	 возила,	 кои	 се	 состојат	
од	фиксни,	отстранливи	и	меѓусебно	 заменливи	
комбинации	 на	 контролни	 единици	 од	 видот	
на	 контрола	 за	 дефинирање	 на	 радио	 станици	
или	 аудио	 и	 видео	 контролни	 уреди	 кои	 се	
вградени	 во	 таблата	 со	 инструменти,	 високо	
поставени	 конзоли,	 подни	 конзоли	 и	 задните	
делови	 на	 седиштата;	 електронски	 модуларни	
системи	 за	 возила,	 кои	 се	 достапни	 како	
уред	 и	 се	 составени	 од	 меѓусебно	 заменливи	
енергетски	 и	 неенергетски	шеми,	 имено,	 високо	
поставени	 системи	 за	 возила,	 како	 и	 модули,	
конкретно,	 визири	 за	 сонце,	 држачи	 за	 раце,	
високо	 поставени	 конзоли,	 високо	 поставени	
системи	 за	 складирање	 и	 подлошки	 за	 глава;	
електронски	модуларни	системи	 за	автомобили,	
кои	 се	 достапни	 како	 уреди	 и	 се	 составени	 од	
меѓусебно	заменливи	енергетски	и	неенергетски	
шеми,	 конкретно,	 радио	 уреди,	 уреди	 за	 звучна	
и	видео	репродукција,	уреди	за	играње,	уреди	за	
репродукција	со	помош	на	ЦД,	ДВД	и	МПЗ,	уреди	
за	 навигација,	 уреди	 за	 системи	 за	 глобално	
одредување	на	положбата,	електронски	компаси,	
џепни	светилки	со	повторно	полнење,	компјутери,	
мобилни	 телефони,	 уреди	 за	 безжична	
комуникација,	 алармни	 системи,	 стартери,	
уреди	 за	 засилување,	 звучници,	 енергетски	
претворувачи,	 уреди	 за	 прочистување	 на	
воздухот	и	уреди	за	откривање	на	радари;	опрема	
за	набљудување	на	притисокот	во	пневматиците,	
имено,	уреди	за	визуелно	прикажување,	сензори	
за	тркала	и	звучни	системи	за	дојава,	како	и	делови	
за	 сите	 горенаведени	 производи;	 електрични	
релеа;	 електромагнетни	 соленоидни	 вентили;	
пригушници	 за	 печки	 на	 електромоторен	 погон;	
автоматски	 електрични	 прекинувачи,	 конкретно	
пневматски	 прекинувачи	 (склопки),	 пловни	
(подвижни)	 прекинувачи,	 вакуумски	 прекинувачи	
и	прекинувачи	за	влажност;	електронски	вентили	
за	 контрола	 на	 гас	 или	 флуиди;	 сензори,	
контролери	 и	 контролни	 системи	 за	 опрема	 за	
греење,	вентилација,	климатизација,	осветление	
и	ладење	
кл.	 11	 	 Апарат	 за	 контрола	 на	 животната	
средина,	имено,	уреди	за	греење,	вентилација	и	
климатизација,	 грејни	 пумпи,	 преносливи	 уреди	
за	 ладење	 на	 самото	 место,	 кондензаторски	
уреди	 кои	 се	 ладат	 со	 воздух	 и	 вода,	 уреди	 за	
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управување	 со	 воздух	 и	 за	 одвлажнување	 на	
воздухот;	 евапоратори;	 сепаратори,	 опрема	 за	
правење	снег,	имено,	подземна	вода	под	притисок	
и	цевки	со	компримиран	воздух,	уреди	за	ладење	
на	воздухот,	кои	се	достапни	како	уреди;	црева	и	
спојници	за	ладилници;	грејна	опрема,	конкретно,	
печки	 за	 греење;	 горилници	 на	 гас,	 топлински	
изменувачи,	 вентилациона	 опрема,	 конкретно,	
издувни	 вентилатори;	 апарат	 за	 климатизација	
и	 опрема	 за	 ладење,	 имено,	 уреди	 за	 ладење;	
вентилатори,	чилери,	разладни	калеми;	прскалки	
и	 пумпи,	 вентили	 кои	 се	 користат	 во	 системите	
за	 ладење;	 немеханички	 сепаратори	 за	 масло	
или	средства	за	ладење;	електрична	и	машинска	
опрема	за	обезбедување	на	осветление,	греење,	
производство	на	пареа,	готвење,	ладење,	сушење,	
вентилација,	водовод	и	санитарни	потреби	
кл.	 12	 	 Автомобилски	 модуларен	 систем	 за	
внатрешно	 дотерување,	 достапно	 како	 уред,	
составен	 од	 меѓусебно	 заменливи	 модели	 за	
дотерување	кои	се	прикачуваат	или	се	поврзуваат	
со	потпорен	елемент	на	вратите,	подот,	седиштата,	
товарниот	 простор	 и	 таблата	 со	 инструменти;	
складишни	 системи	 за	 возила,	 кои	 се	 состојат	
од	Уреди	за	преградување,	подови	со	преградни	
елементи,	 корпи,	 оддели	 и	 канти	 за	 создавање	
складишен	 простор	 во	 возилата,	 заради	
сместување	 на	 предмети;	 внатрешна	 седишна	
опрема	за	возила	и	делови	за	истите,	конкретно,	
потпирачи	 за	 грб,	 потпирачи	 за	 глава,	 како	 и	
механичко-пневматски	и	електромеханички	уреди	
кои	 се	 поставуваат	 во	 седиштето	 на	 возилата	 и	
делови	 за	 истите,	 конкретно,	 потпирачи	 за	 грб,	
потпирачи	 за	 глава;	 потпирачи	 за	 раце	 и	 маси	
за	монтажа	во	возилото;	 визири	 за	сонце	 кои	се	
монтираат	на	возилата	
кл.	 35	 	 Деловен	 менаџмент	 и	 консултации	
за	 менаџмент	 во	 областа	 на	 управувањето	
со	 објекти,	 имено	 менаџмент,	 конкретно,	
управување	 со	 функционирањето	 на	 системите,	
управување	 со	 деловни	 информации	 кои	
се	 наменети	 за	 индустриски,	 комерцијални,	
образовни,	 институционални	 и	 владини	 објекти,	
консултации	 во	 врска	 со	 деловни	 информации;	
услуги	 за	 деловен	 менаџмент	 и	 консултации	 за	
индустриски,	 комерцијални	 и	 владини	 објекти	
во	 областа	 на	 локацијата	 на	 работните	 места,	
канцеларискиот	 простор	 и	 персоналот;	 услуги	
за	 деловни	 консултации;	 услуги	 за	 деловни	
консултации,	 конкретно,	 изготвување	 анализи	 на	
пазарот	 насочени	 кон	 максимално	 зголемување	
на	недвижните	средства	и	услуги	за	консултација	
во	 врска	 со	 користење	 на	 просторот,	 кои	 се	
однесуваат	 за	 деловни	 активности,	 конкретно,	
воспоставување	стандардни	насоки	за	користење	
на	просторот,	спецификации	за	мебел	и	материјал;	
услуги	 за	 деловни	 консултации,	 конкретно,	
анализа,	планирање	и	следење	на	инвестициите	
во	ресурсите	за	наменски	значајни	програми	кои	се	
користат	 во	 контролните	 системи	 за	 управување	
со	системи	за	автоматска	контрола	на	опремата	за	
греење,	 вентилација,	 климатизација,	 осветление	
и	 заштита	 од	 пожар;	 услуги	 за	 управување	 со	
системи;	услуги	за	управување	со	системи	кои	се	
однесуваат	на	одржување,	поправка,	контрола	на	

животната	средина,	чистење,	заштита	и	безбедност	
на	згради,	внатрешна	поделба	на	канцеларии,	објекти	
и	опрема	за	згради;	преселба	на	деловни	активности	
и	 избор	 на	 персонал,	 конкретно,	 регрутација	 и	
поставување	 на	 кадри;	 услуги	 за	 поддршка	 на	
клиентите	во	областа	на	управувањето	со	системи;	
обезбедување	 поддршка	 на	 клиентите	 и	 услуги	 за	
решавање	на	поплаки	во	областа	на	управувањето	со	
системи,	преку	електронски,	телефонски	и	безжични	
средства;	 услуги	 за	 управување	 со	 енергија,	
конкретно,	 информациски	 услуги	 за	 управување	 на	
користењето	на	енергијата	
кл.	 36	 	 Услуги	 за	 управување	 со	 недвижен	 имот;	
услуги	за	посредување	во	недвижен	имот,	услуги	за	
финансиско	планирање	и	управување	со	финансиски	
ресурси	 за	 индустриски,	 комерцијални	 и	 владини	
објекти;	 услуги	 за	 управување	 со	 сопственоста	
врз	 недвижен	 имот	 за	 индустриски,	 комерцијални	
и	 владини	 објекти;	 услуги	 за	 изнајмување	 и	
управување	 со	 процесот	 на	 изнајмување	 за	
индустриски,	 комерцијални	 и	 владини	 објекти;	
услуги	 за	 финансирање	 во	 областа	 на	 системите	
за	контрола	на	управувањето	со	објекти,	конкретно,	
системи	 за	 греење,	 вентилација,	 климатизација,	
ладење,	напојување	со	енергија,	осветление,	дојава	
на	пожар	и	безбедносен	пристап	
кл.	 37	 	 Поставување,	 одржување	 и	 поправка	 на	
системи	 за	 контрола	 на	 животната	 средина	 за	
згради;	 поставување,	 одржување	 и	 поправка	 на	
системи	 за	 обезбедување	 на	 греење,	 вентилација,	
климатизација,	 ладење,	 напојување	 со	 енергија,	
осветление,	дојава	на	пожар	и	безбедносен	пристап	
за	 индустриски,	 комерцијални,	 владини	 објекти;	
поставување,	одржување	и	поправка	на	системи	за	
ладење,	 системи	 за	 откривање	 и	 дојава	 на	 пожар,	
системи	за	безбедносен	пристап,	како	и	компјутерски	
софтверски	системи	за	контрола	на	управувањето	со	
објекти;	 услуги	 за	 градежен	 менаџмент,	 конкретно,	
надзор	над	изградбата	и	реновирањето	на	објектите;	
услуги	 за	 градежен	 менаџмент,	 конкретно,	 надзор	
над	 изградбата	 и	 реновирањето	 на	 индустриски,	
комерцијални	 и	 владини	 објекти;	 одржување	 на	
суштинските	 услови	 на	 животната	 средина	 во	
индустриски,	 комерцијални	 и	 владини	 објекти;	
советодавни	услуги	кои	се	однесуваат	на	домарски	
услуги	
кл.	 40	 	 Услуги	 за	 производство	 за	 други	 лица,	 во	
областа	на	акумулаторите;	автомобилска	внатрешна	
опрема,	 имено,	 системи	 за	 седишта,	 контрола	 на	
климата,	електронско	внесување	податоци	и	забава	
и	 нивни	делови;	 стандардни	производни	 услуги	 	 за	
други,	во	областа	на	акумулаторите,	автомобилската	
внатрешна	 опрема,	 системи	 за	 седишта,	 контрола	
на	 климата,	 електронско	 внесување	 на	 податоци	
и	 забава	 и	 нивни	 делови;	 услуги	 за	 производство	
за	 други,	 за	 системи	 за	 обезбедување	 на	 греење,	
вентилација,	климатизација,	ладење,	напојување	со	
енергија,	осветление,	дојава	на	пожар	и	безбедносен	
пристап	 за	 индустриски,	 комерцијални	 и	 владини	
објекти	 и	 делови	 за	 истите;	 производство	 и	
склопување	на	автомобилски	делови	
кл.	 41	 	 Услуги	 за	 обука	 и	 образование	 во	 областа	
на	 акумулаторите;	 услуги	 за	 обука	 и	 образование	
во	 областа	 на	 автомобилските	 внатрешни	 системи;	
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услуги	 за	 обука	 и	 образование	 во	 областа	 на	
системите	за	греење,	вентилација,	климатизација,	
ладење,	 напојување	 со	 енергија,	 осветление,	
дојава	на	пожар	и	безбедносен	пристап	
кл.	42 	 Услуги	 за	 инженеринг	 и	 проектирање	 за	
други,	во	областа	на	системите	за	обезбедување	
на	греење,	вентилација,	климатизација,	ладење,	
напојување	 со	 енергија,	 осветление,	 дојава	
на	 пожар	 и	 безбедносен	 пристап;	 услуги	 за	
архитектонско	проектирање;	услуги	за	менаџмент	
со	 помош	 на	 систем	 достапен	 преку	 централен	
компјутер	 („online”),	 кој	 ќе	 им	 овозможи	 на	
корисниците	 далечинско	 следење	 на	 системите	
за	 обезбедување	 на	 греење,	 вентилација,	
климатизација,	ладење,	напојување	со	енергија,	
осветление,	 дојава	 на	 пожар	 и	 безбедносен	
пристап;	 обезбедување	 на	 привремено	
користење	на	„online”	софтвер	кој	не	може	да	се	
симне	 од	 мрежа,	 за	 употреба	 во	 управувањето	
со	 бази	 на	 податоци	 во	 областа	 на	 недвижниот	
имот;	консултантски	услуги	кои	се	однесуваат	на	
користење	 згради,	 имено,	 консултантски	 услуги	
во	врска	со	проектирањето	на	инфраструктурни	
системи	 за	 згради,	 планирање	 на	 згради	 и	
инфраструктурни	системи	за	згради,	нивелирање	
на	 локацијата,	 конкретно,	 премер	 и	 инженеринг,	
изведбен	проект,	градежен	инженеринг,	градежни	
стандарди,	 системи	 за	 градежен	 менаџмент,	
конкретно,	 проектирање	 и	 изведба	 на	 „online”	
компјутерски	 софтверски	 системи	 и	 интеграција	
на	 компјутерски	 системи	 и	 автоматизирање	 на	
функционирањето	 на	 зградите,	 информатичка	
технологија	 за	 згради,	 здрава	 и	 безбедна	
животна	средина	во	зградите,	режимот	на	работа	
(срединските	услови)	во	зградите,	квалитетот	на	
животната	средина	во	зградите;	проектирање	на	
компјутерски	софтверски	системи	за	контрола	на	
управувањето	со	објектите	
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кл.	 9	 	 апарати	 за	 снимање	 и	 репродукција	 на	
звук,	 видео	 и	 податоци;	 апарати	 за	 забава	 за	
употреба	 со	 или	 кои	 вклучуваат	 телефонски	 и/
или	 комуникациски	 апарати;	 електрични	 или	
електронски	 апарати	 за	 забава	 што	 работат	
со	 монети	 или	 жетони	 вклучени	 во	 класата	
9;	 електронски	 публикации	 	 	 (што	 	 	 може	 	 	 да			
се	 	 	 даунлоудираат);	 	 	 софтвер	 	 	 за	 	 	 забава;	
компјутерски	 	 	 	 	 софтвер;	 	 	 	 	 компјутерски	 	 	 	 	 и					
видео				игри;					апарати				за	компјутерски	и	видео	
игри	 како	 дополнителни	 апарати	 за	 телевизија;	
компјутерски	 и	 видео	 игри	 како	 дополнителни	
апарати	за	телевизија	;	програми		и		софтвер		за		
компјутерски		и			видео		игри			кои			може		да		се	
симнуваат	 од	 глобалната	 комуникациска	мрежа;		
компјутерски	 	 и	 	 видео	 игри	 	 (софтвер)	 	што	 се		
играат	преку		компјутерски		мрежи,		вклучително	
преку	 интернет;	 игри	 и	 апарати	 за	 игри	 за	
употреба	со	или	кои	вклучуваат	телефонски				и/
или	 	 	 	 комуникациски	 	 	 апарати	 	 	 	 вклучително			
електрични,	 електромагнетни,	 	 	 безжични	 	 	 или			
оптички	 	 	 комуникациски	 	 	мрежи,	 	 	 или	слично;			
конзоли		за	компјутерски		игри		како	дополнителни		
апарати		за	телевизија;			компјутерски			периферни			
делови;			носачи			на			податоци		со	електрично,			
магнетско			или		оптичко	снимени			податоци		за			
компјутери;	записи				на			звук,				видео			и				податоци				
(сите				вклучени				во				класа			9);	кинематографски	
филмови	 и	 фотографски	 филмови	 (изложени);	
очила	за	сонце;	 	 	апарати		 	и		 	инструменти		 	за			
инструкции	 	 	 и	 	 	 подучување;	 	 	 плочи,	 дискови,	
ленти,		касети,		картриџи,		карти	и	друго	дигитално	
носење	на	податоци	или	за	употреба	кај	носење	
на	звучни	записи,	видео	записи,	податоци,	слики,	
игри,	графика,	текст,	програми	или	информации;	
носачи	на			меморија			(дигитални);			ДВД-а,			ЦД-
а;			софтвер			за			игри;			Јава			Игри;	Броадбанд				
Игри;				ЦД-а				и				ЦД-Ромови;				магнети;				џебни				
калкулатори;	 дигитален	 	 	 	 	 звук,	 	 	 	 	 дигитална				
музика,	 	 	 	 дигитални	 	 	 	 	 слики,	 	 	 	 	 дигитални	
фотографии,				дигитални				филмови,				дигитални				
податоци,				дигитални	информации,				дигитални				
публикации,		 	 	дигитални			 	интерактивни			 	игри	
зачувани		на	носачи		на	податоци	или	обезбедени	
преку	безжична	или	жичана	телеграфија	(која	може	
да	 се	 симнува};	 телефони,	 комуникациски	 или	
телекомуникациски	апарати;	мобилни	телефони;	
делови	 и	 елементи	 за	 сите	 гореспоменати	
производи,	 сите	вклучени	во	 класа	9;	ергометри	
кл.	 16	 	 печатени	 работи;	 печатени	 публикации;	
магазини,	периодични	списанија,	книги,	стрипови,	
книги	 за	 деца,	 боенки	 за	 деца,	 билтени;	
фотографии;	 хартиени	 постери;	 канцелариски	
материјал;	 тетратки,	 дневници,	 налепници,	
картички	 со	 поздрави;	 пенкала,	 прибори	 за	
пенкала,	гуми	за	бришење,	фломастери,	маркери,	
боици,	прибори	за	боење,	креди	и	табли	за	креди;	
налепници	 за	 податоци	 за	 книги	 и	 обележувачи	
за	 книги;	 уметнички	 реквизити	 и	 материјали;	
материјали	 за	 инструкции	 и	 подучување;	
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подметачи;	 комплети	 за	 пишување;	 материјали	
и	инструменти	за	пишување	и	цртање;	линијари;	
острилки	за	моливи;	материјали	за	моделирање;	
висински	 графикони,	 пелени;	 сервиси	 за	 маса;	
чаршави	 за	 маса,	 подметки	 хартиени	 салфети	
за	маса;	 марамчиња;	 тежала	 и	 гужвана	 хартија;	
торби;	 торбички	 за	 подароци;	 материјали	 за	
пакување;	 хартија	 за	 виткање	 подароци	 и	
картички	 за	 подароци;	 календари;	 матрици,	
декалкоманија,	 врзувачи,	 папки	 и	 регистри	 за	
хартија,	 мапи;	 поштенски	 картички;	 потпирач	 на	
книги,	 тежала,	 врзивни	 траки	 за	 канцелариски	
материал	 или	 за	 употреба	 вo	 домаќинствата;	
врзивни	 материјали	 за	 канцелариски	 материал	
или	за	употреба	во	домаќинствата;	слики,	постери	
и	 фотографии;	 печатени	 печати	 за	 перничиња	
со	 мастило;	 огласни	 табли;	 шари	 за	 плетење,	
везење	 и	 облека;	 постери;	 знаменца;	 брошури;	
проспекти;	 трансфери;	 реклами	 (печатени);	
салфети;	карти	за	играње;	хартија	за	пишување;	
хартија;	 картонски	 артикли;	 албуми,	 кутии;	
дневници;	 канцелариски	 реквизити;	 етикети;	
пликоа;	шамичиња;	 спојници	 за	 хартија;	 блок	 за	
скицирање;	 таблички	 за	 пишување;	 потсетници;	
книги	за	рецепти	и	календари	
кл.	 28 	 играчки,	 	 игри	 	 и	 	 играчки	 	 предмети;		
гимнастички	 	 и	 спортски	 артикли;	 орнаменти	 и	
декорации	за	божиќни	елки	
кл. 41 	 забава,	 образование	 и	 инструкции	 преку	
или	 во	 врска	 со	 радио	 и	 телевизија;	 услуги	 за	
забава	 и	 образование;	 забава,	 образование	
и	 инструкции	 преку	 или	 во	 врска	 со	 радио	
и	 телевизија;	 продукција,	 презентација	 и	
изнајмување	 на	 телевизиски	 и	 радио	 програми	
и	 на	 филмови	 и	 звучни	 и	 видео	 записи;	
публикација,	 производство	 и	 изнајмување	 на	
материјали	 за	 едукација	 и	 инструкции;	 забава,	
едукација	и	инструкции	во	врска	со	спорт,	забава,	
едукација	 и	 инструкции	 за	 деца	 ;	 организација	
на	 натпревари,	 игри,	 квизови,	 забавни	 денови	 и	
спортски	 настани;	 организација,	 презентација	 и	
продукција	на	шоуа,	настапи	во	живо	и	настани	со	
учество	 на	 публика;	 организирање	 и	 продукција	
на	изложби	за	едукациски	и	забавни	цели;	услуги	
на	игри	за	единечни	корисници	и	услуги	на	игри	
за	мултикорисници,	вклучително	оние	услуги	кои	
се	обезбедуваат	преку	компјутерска	мрежа,	како	
што	 е	 Интернет	 и	 преку	 комуникациска	 мрежа	
или	 безжична	 ќелиска	 комуникациска	 мрежа;	
изведување	 на	 интерактивни	 игри	 и	 натпревари	
со	 гласовна	 идентификација;	 натпрева	ри	
и	 квизови	 по	 телефон	 и	 мобилен	 телефон;	
изведување	 и	 организирање	 натпревари	 со	
телефонски	 јавувања;	 натпревари,	 квизови	 и	
лотарии	 обезбедени	 он-лајн;	 изведување	 игри	 и	
натпревари	 преку	 дигитален	 сателит,	 кабловска	
или	копнена	телевизија;	дистрибуција	на	забавни	
материјали;	 дистрибуција	 на	 аудио	 записи;	
дистрибуција	 на	 видео	 записи;	 дистрибуција	
на	 информации;	 дистрибуција	 на	 слики;	
дистрибуција	 на	 игри;	 изведување	 едукациски	
семинари;	изложби

(111) 16279 (151) 16/06/2009
(210) TM  2007/1162 (220) 30/11/2007
  (181) 30/11/2017
  (450) 31/08/2009
(732) PALASTI JOSEF Mora Ferenc 10, Kunszallas 

6115, HU
(740)	 Пекопрем	ДОО	Скопје	бул.	Авној	бр.24/3-17	1000	

Скопје
(540) 

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

кл.	30		брашно	и	производи	од	жита,	леб,	тесто	за	
слатки	и	слатки	

(111) 16281 (151) 22/06/2009
(210) TM  2007/1163 (220) 30/11/2007
  (181) 30/11/2017
  (450) 31/08/2009
(732) Т.Д. „РИМЕКО” доо  ул. Анастас Митрев бр. 47 

Скопје, MK
(540) 

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл. 35		услуги	при	продажба	на	мало	и	големо	со	
фрижидери,	шпорети,	машини	за	перење,	машини	
за	сушење	алишта,	машини	за	перење	садови	

(111) 16282 (151) 22/06/2009
(210) TM  2007/1164 (220) 30/11/2007
  (181) 30/11/2017
  (450) 31/08/2009
(732) Заштитно друштво за производство, трговија и 

услуги Александар Поповски АЛПОЈО ДООЕЛ 
Охрид ул. Марко Нестороски бр.62 6000 Охрид, 
MK

(540) 

(551)	 индивидуална
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(510, 511)
кл.	29		суво	грозје-бело;	суво	грозје-полубело	
кл.	30		прашок	за	печење;	ванилин	шеќер;	бибер	
во	зрно;	бибер	мелен;	цимет;	нишесте;	шеќер	во	
прав;	 кокос;	 презла-лебни	 трошки;	 какао;	 гриз;	
црвен	пипер;	био	мирудија;	ориз;	пченка	-	пуканки;	
оригано;	лорберов	лист;	шеќер	за	угостителство;	
сода	бикарбона	 за	домашна	употрба;	лимонтус;	
винобран;	конзерванс	
кл.	31	 	кикиритки;	леблебија;	леблебија	мешана;	
сусам	
кл.	 35	 	 услуги	 при	 продажба	 на	 мало	 и	 големо	
со:	 прашок	 за	 печење;	 ванилин	 шеќер,	 бибер	
во	 зрно,	 бибер	 мелен,	 цимет,	 нишесте;	 шеќер	
во	 прав,	 кокос,	 презла,	 лебни	 трошки,	 какао,	
гриз,	 црвен	 пипер,	 био	 мирудија,	 ориз,	 пченка	
пуканка,	суво	грозје-бело,	суво	грозје-	полубело,	
кикиритки,	леблебија,	леблебија	мешана,	 сусам,	
оригано,	 лорберов	 лист,	шеќер	 за	 угостиелство,	
сода	бикарбона	за	домашна	употреба,	лимонтус,	
винобран,	конзерванс

(111) 16152 (151) 29/06/2009
(210) TM  2007/1191 (220) 07/12/2007
  (181) 07/12/2017
  (450) 31/08/2009
(732) EZILI INVESTISSEMENTS Inc. Edificio El Dorado 

Calle 52 Y Elvira Mendez, Panama, PA
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ	

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

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

кл.	11		уреди	за	осветлување,	греење,	генерирање	
пареа,	 готвење,	 ладење,	 сушење,	 вентилирање,	
снабдување	со	вода	и	санитарни	работи

(111) 16352 (151) 21/07/2009
(210) TM  2007/1260 (220) 26/12/2007
  (181) 26/12/2017
  (450) 31/08/2009
(732) Снежана Лупевска ул.Карл Хорн бр.61, Скопје, 

MK
(540) 

КОД

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	38		емитување	тв	програма,	емитување	емисии	
кл. 41	 	образовни	услуги,	подготвување	настава,	
забава,	спортски	и	културни	активности	

(111) 16344 (151) 08/07/2009
(210) TM  2008/100 (220) 30/01/2008
  (181) 30/01/2018
  (450) 31/08/2009
(732) Banana Republic (ITM) Inc 2 Folsom Street, San 

Francisco, CA 94105, US
(740)	 БИНПРО	 ДООЕЛ	 СКОПЈЕ	 ул.	 ‘’Ленинова’’	

бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540) 

BANANA REPUBLIC

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 18	 	 патни	 торби;	 торби	 за	 носење;	 рачни	
ташни;	торби	за	плажа;	цилиндрични	торби;	торби	
за	капење;	спортски	торби;	 торби;	ранци;	багаж;	
чанти;	 паричници;	 ученички	 торби;	 акт	 ташни;	
актовки;	куфери;	кутии	за	клучеви;	чадори;	кутии	
за	козметика;	торби	за	пелени;	носачи	за	бебиња	
и	 ремени;	 ремени	 за	 куче;	 покривки	 за	 куче;	
облека	за	куче;	ќебиња	за	куче;	подлоги	за	куче	
и		кутии	за	носење	што	се	закачуваат	на	кучешки	
торби	

(111) 16265 (151) 17/06/2009
(210) TM  2008/284 (220) 18/03/2008
  (181) 18/03/2018
  (450) 31/08/2009
(732) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 

trading as Nissan Motor Co., Ltd.) No. 2 Takaracho, 
Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken , JP

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

(540) 

EX37

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 12 	 автомобили,	 вагони,	 камиони,	 комбиња,	
арни	 возила,	 возила	 за	 спортска	 употреба,	
автобуси,	 возила	 за	 рекреација	 (RV),	 спортски	
коли,	тркачки	коли,	камиони,	виљушкари,	шлепери	
(трактори),	и	нивни	структурни	и	содветни	делови;	
трактори;	 аларми	 против	 кражби	 на	 возила;	
лепливи	 гумени	 парчиња	 за	 поправка	 на	 цевки	
или	 гуми;	 сите	 опфатени	 со	 интернационалната	
класа	12	

(111) 16277 (151) 22/06/2009
(210) TM  2008/307 (220) 25/03/2008
  (181) 25/03/2018
  (450) 31/08/2009
(732) HIGER BUS COMPANY LIMITED 288 Suhong East 

Road, Suzhou Industrial Park, Suzhou, Jiangsu 
Province, CN

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

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	12 	автомобили;	автомобилски	шасии;	тркала	
за	возила;	оски	за	тркала	за	возила;	автомобилски	
тела;	тапацири	за	возила;	сигнали	за	покажување	
правец	 на	 возилата;	 електрични	 возила;	
автомобили;	 автобуси	 на	 моторен	 погон;	 возила	
за	мешање	бетон	
кл.	37		одржување	и	поправка	на	моторни	возила;	
миење	 возила;	 подмачкување	 (замастување)	
возила;	 полирање	 (возила);	 полирање	 возила;	
анти-кородирачки	 третман	 за	 возила;	 станици	 за	
сервис	на	возила;	чистење	на	возила;	поправки	на	
возила;	одржување	на	возила

(111) 16206 (151) 17/06/2009
(210) TM  2008/308 (220) 25/03/2008
  (181) 25/03/2018
  (450) 31/08/2009
(732) HIGER BUS COMPANY LIMITED 288 Suhong East 

Road, Suzhou Industrial Park, Suzhou, Jiangsu 
Province, CN

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

(540) 

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	12 	автомобили;	автомобилски	шасии;	тркала	
за	возила;	оски	за	тркала	за	возила;	автомобилски	
тела;	тапацири	за	возила;	сигнали	за	покажување	
правец	 на	 возилата;	 електрични	 возила;	
автомобили;	 автобуси	 на	 моторен	 погон;	 возила	
за	мешање	бетон	
кл.	37		одржување	и	поправка	на	моторни	возила;	
миење	 возила;	 подмачкување	 (замастување)	
возила;	 полирање	 (возила);	 полирање	 возила;	
анти-кородирачки	 третманза	 возила;	 станици	 за	
сервиси	на	возила;	чистење	на	возила;	поправки	
на	возила;	одржување	на	возила

(111) 16208 (151) 29/05/2009
(210) TM  2008/393 (220) 15/04/2008
  (181) 15/04/2018
  (450) 31/08/2009
(732) Друштво за производство, трговија и услуги 

М и А БЕВЕРИЏИС ДООЕЛ експорт - импорт 
Скопје ул. Новопроектирана б.б. Кисела Вода, 
MK

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

(540) 

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

(551)	 индивидуална
(510, 511)

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

(111) 16225 (151) 17/06/2009
(210) TM  2008/394 (220) 15/04/2008
  (181) 15/04/2018
  (450) 31/08/2009
(732) Друштво за производство, трговија и услуги 

М и А БЕВЕРИЏИС ДООЕЛ експорт - импорт 
Скопје ул. Новопроектирана б.б. Кисела Вода, 
MK

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

(540) 

(591)	 зелена,	црвена,	жолта,	кафена,	сива,	сина,	црна,	
портокалова,	розова	и	виолетова

(551)	 индивидуална
(510, 511)

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

(111) 16278 (151) 08/07/2009
(210) TM  2008/399 (220) 15/04/2008
  (181) 15/04/2018
  (450) 31/08/2009
(732) „BALKANPHARMA TROYAN” A.D. ul. Krairechna 

1, Troian 5600, BG
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540) 

IMOPER

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	5 	фармацевтски	производи
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16154

(111) 16183 (151) 18/06/2009
(210) TM  2008/410 (220) 17/04/2008
  (181) 17/04/2018
  (450) 31/08/2009
(732) Друштво за производство, трговија и услуги 

на големо и мало МУЛТИПРОМ ДООЕЛ СКОПЈЕ 
ул. „ИНДУСТРИСКА” б.б. , Источна индустриска 
зона - 1040 Маџари, MK

(540) 

BELLA DONNA STRUDLA

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	30		кондиторски	производи

(111) 16182 (151) 18/06/2009
(210) TM  2008/411 (220) 17/04/2008
  (181) 17/04/2018
  (450) 31/08/2009
(732) Друштво за производство, трговија и услуги 

на големо и мало МУЛТИПРОМ ДООЕЛ 
СКОПЈЕ ул. „ИНДУСТРИСКА” б.б. , Источна 
индустриска зона - 1040 Маџари, MK

(540)

GRANCHITOS

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	30 	кондиторски	производи

(111) 16148 (151) 29/06/2009
(210) TM  2008/525 (220) 14/05/2008
  (181) 14/05/2018
  (450) 31/08/2009
(732) Друштво за производство, трговија и услуги 

МЕДИА ДОО експорт-импорт ул. Митрополит 
Теодосиj Гологанов 59-1/6-15, 1000 Скопје, MK

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

(540) 

ACTIVE PLUS

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	21		четки	за	заби,	електрични	четки	за	заби

(111) 16149 (151) 29/06/2009
(210) TM  2008/550 (220) 21/05/2008
  (181) 21/05/2018
  (450) 31/08/2009
(732) China Chengdu Eastern - Tech Industrial Co., Ltd.

Section F-64, Tech Industrial Area, 11 # Gaopeng 
Avenue, Hi-Tech district, Chengdu, Sichuan, CN

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

(540) 
      

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 12	 	 самонамастувачки	 лагери;	 куглични	
лагери;	 лгери	 (делови	 од	 машини);	 лагери	 за	
преносни	 оски;	 валчести	 лагери;	 втркалезни	
прстени	за	лагери;	лежишта	(делови	од	машини);	
противтриечки	 лагери	 за	 машини;	 спојки	
(универзални)	-	кардан	спојки;	преноси	за	машини	

(111) 16153 (151) 30/06/2009
(210) TM  2008/557 (220) 22/05/2008
  (181) 22/05/2018
  (450) 31/08/2009
(732) Dr. Oetker, d.o.o. Gmajna 15, 1236 Trzin, SI
(740)	 БИНПРО	 ДООЕЛ	 СКОПЈЕ	 ул.	 ‘’Ленинова’’	

бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540) 

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

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл. 30		шеќер,	шеќер	во	прав

(111) 16154 (151) 30/06/2009
(210) TM  2008/558 (220) 22/05/2008
  (181) 22/05/2018
  (450) 31/08/2009
(732) Dr. Oetker, d.o.o. Gmajna 15, 1236 Trzin, SI
(740)	 БИНПРО	 ДООЕЛ	 СКОПЈЕ	 ул.	 ‘’Ленинова’’	

бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540) 

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

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	30 	шеќер,	шеќер	во	прав
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16275

(111) 16275 (151) 26/06/2009
(210) TM  2008/581 (220) 28/05/2008
  (181) 28/05/2018
  (450) 31/08/2009
(732) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 

trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION) 1, 
Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP

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

(540)

IQ

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	12 	автомобили	и	структурни	делови	за	истите

(111) 16271 (151) 26/06/2009
(210) TM  2008/582 (220) 28/05/2008
  (181) 28/05/2018
  (450) 31/08/2009
(732) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 

trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION) 1, 
Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP

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

(540) 

DYNA

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	12		автомобили	и	структурни	делови	за	истите

(111) 16272 (151) 26/06/2009
(210) TM  2008/591 (220) 29/05/2008
  (181) 29/05/2018
  (450) 31/08/2009
(732) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 

trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION) 1, 
Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP

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

(540) 

LS460

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	12		автомобили	и	структурни	делови	за	истите

(111) 16273 (151) 26/06/2009
(210) TM  2008/592 (220) 29/05/2008
  (181) 29/05/2018
  (450) 31/08/2009
(732) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 

trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION) 1, 
Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP

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

(540) 

LS600H

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	12		автомобили	и	структурни	делови	за	истите

(111) 16274 (151) 26/06/2009
(210) TM  2008/593 (220) 29/05/2008
  (181) 29/05/2018
  (450) 31/08/2009
(732) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 

trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION) 1, 
Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP

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

(540) 

GS300

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл. 12  автомобили	и	структурни	делови	за	истите

(111) 16270 (151) 26/06/2009
(210) TM  2008/594 (220) 29/05/2008
  (181) 29/05/2018
  (450) 31/08/2009
(732) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 

trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION) 1, 
Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP

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

(540) 

GS450H

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	12		автомобили	и	структурни	делови	за	истите
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(111) 16269 (151) 26/06/2009
(210) TM  2008/595 (220) 29/05/2008
  (181) 29/05/2018
  (450) 31/08/2009
(732) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 

trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION) 1, 
Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP

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

(540) 

SC430

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	12		автомобили	и	структурни	делови	за	истите

(111) 16267 (151) 26/06/2009
(210) TM  2008/596 (220) 29/05/2008
  (181) 29/05/2018
  (450) 31/08/2009
(732) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 

trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION) 1, 
Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP

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

(540) 

IS220D

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	12		автомобили	и	структурни	делови	за	истите

(111) 16268 (151) 26/06/2009
(210) TM  2008/597 (220) 29/05/2008
  (181) 29/05/2018
  (450) 31/08/2009
(732) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 

trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION) 1, 
Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP

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

(540)

IS250

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	12 	автомобили	и	структурни	делови	за	истите

(111) 16348 (151) 09/07/2009
(210) TM  2008/604 (220) 03/06/2008
  (181) 03/06/2018
  (450) 31/08/2009
(732) Societe des Produits Nestle S.A. 1800 Vevey, CH
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)

(554)	 тродимензионална
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 30	 	 чоколада,	 производи	 од	 чоколада,	
слаткарски	 производи,	 слаткарски	 производи	
од	шеќер,	бонбони;	пекарски	производи,	 слатки;	
бисквити,	торти,	колачиња,	обланди,	карамели

(111) 16262 (151) 26/06/2009
(210) TM  2008/609 (220) 04/06/2008
  (181) 04/06/2018
  (450) 31/08/2009
(732) ALFA ALFA ENERGY AVEE Paralia Aspropyrgou, 

19300 Aspropyrgos, GR
(740)	 СД	 ПЕТОШЕВИЌ	 ДОО	 ДРУШТВО	

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

(540) 

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

кл.	 1	 	 хемиски	 производи	 за	 индустријата,	
науката,	фотографиите,	 како	 и	 за	 земјоделието,	
градинарството	и	шумарството;	сурови	вештачки	
смоли,	 сурови	 пластични	 материи;	 вештачки	
ѓубриња;	смеши	за	гаснење	пожар;	препарати	за	
калење	и	заварување	метали;	хемиски	производи	
за	 конзервирање	 прехранбени	 производи;	
материи	за	штавење;	адхезиви	(лепливи	материи)	
наменети	за	индустријата	
кл.	17	 	 каучук,	 гутаперка,	 гума,	 азбест,	 лискун	 и	
производи	од	нив	што	не	се	опфатени	во	другите	
класи;	полуфабрикати	од	пластични	материјали;	
материјали	 за	 подлошки,	 за	 затнување	 и	 за	
изолација;	свитливи	неметални	цевки	
кл.	 19	 	 неметални	 градежни	 материјали;	 цврсти	
неметални	цевки	за	 градба;	асфалт,	црна	смола	
и	 битумен;	 неметални	 преносни	 конструкции;	
споменици	што	не	се	од	метал	

16262
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16263

(111) 16263 (151) 26/06/2009
(210) TM  2008/610 (220) 04/06/2008
  (181) 04/06/2018
  (450) 31/08/2009
(732) ALFA ALFA ENERGY AVEE Paralia Aspropyrgou, 

19300 Aspropyrgos, GR
(740)	 СД	 ПЕТОШЕВИЌ	 ДОО	 ДРУШТВО	

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

(540) 

(591)	 зелена	и	бела
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 1	 	 хемиски	 производи	 за	 индустријата,	
науката,	 фотографиите,	 како	 и	 за	 земјоделието,	
градинарството	и	шумарството;	сурови	вештачки	
смоли,	 сурови	 пластични	 материи;	 вештачки	
ѓубриња;	смеши	за	гаснење	пожар;	препарати	за	
калење	и	заварување	метали;	хемиски	производи	
за	 конзервирање	 прехранбени	 производи;	
материи	за	штавење;	адхезиви	(лепливи	материи)	
наменети	за	индустријата	
кл.	 17	 	 каучук,	 гутаперка,	 гума,	 азбест,	 лискун	 и	
производи	од	нив	што	не	се	опфатени	во	другите	
класи;	 полуфабрикати	 од	 пластични	материјали;	
материјали	 за	 подлошки,	 за	 затнување	 и	 за	
изолација;	свитливи	неметални	цевки	
кл.	 19	 	 неметални	 градежни	 материјали;	 цврсти	
неметални	цевки	 за	 градба;	 асфалт,	 црна	 смола	
и	 битумен;	 неметални	 преносни	 конструкции;	
споменици	што	не	се	од	метал

(111) 16307 (151) 06/07/2009
(210) TM  2008/635 (220) 05/06/2008
  (181) 05/06/2018
  (450) 31/08/2009
(732) Сузана Спасовска ул. Иво Рибар Лола 72 б/30, 

1000 Скопје, MK
(540) 

БАКРДАН

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 35	 	 рекламирање;	 водење	 на	 работењето;	
управување	со	работата;	канцелариски	работи	
кл.	41 	образовни	услуги,	oбука;	забава;	спортски	
и	културни	активности	
кл.	43 	услуги	за	подготвување	храна	и	пијалоци;	
привремено	сместување	

(111) 16238 (151) 04/06/2009
(210) TM  2008/636 (220) 05/06/2008
  (181) 05/06/2018
  (450) 31/08/2009
(732) NOBEL ILAC SANAYII, VE TICARET A.S. Barbaros, 

Bulvari No: 76-78, 34353 Besiktas, Istanbul, TR
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ	 

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

MELOX

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 5 	 фармацевтски	 и	 ветеринарни	 препарати;	
санитарни	 препарати	 за	 медицински	 цели;	
фармацевтски	производи

(111) 16239 (151) 04/06/2009
(210) TM  2008/637 (220) 05/06/2008
  (181) 05/06/2018
  (450) 31/08/2009
(732) NOBEL ILAC SANAYII, VE TICARET A.S. Barbaros, 

Bulvari No: 76-78, 34353 Besiktas, Istanbul, TR
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ	 

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

MELOX FORT

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 5	 	 фармацевтски	 и	 ветеринарни	 препарати;	
санитарни	 препарати	 за	 медицински	 цели;	
фармацевтски	производи	

(111) 16346 (151) 09/07/2009
(210) TM  2008/676 (220)  16/06/2008
  (181) 16/06/2018
  (450) 31/08/2009
(732) КИРИЛ АРСОВ ул. Стефка Тасев бр. 25, 2300 

Кочани, MK
(540)

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

кл.	5		фармацевтски	производи/препарати	
кл.	35 	услуги	при	продажба	на	мало	и	големо	со	
фармацевтски	производи
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(111) 16276 (151) 16/06/2009
(210) TM  2008/713 (220) 24/06/2008
  (181) 24/06/2018
  (450) 31/08/2009
(732) Koшаркарски клуб „ВАРДАР 2000” ул. Трета 

Македонска бригада бр. 72 1000 Скопје, MK
(740)	 АГЕНЕЦИЈА	 ЗА	 ИНТЕЛЕКТУАЛНА	

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

(540) 

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

кл. 25		облека,	обувки	и	капи	
кл.	 35	 	 огласување,	 водење	 на	 работење,	
управување	со	работи,	канцелариски	работи	
кл.	41		образовни	услуги,	подготвување		настава,	
забава,	спортски	и	културни	активности

(111) 16145 (151) 29/06/2009
(210) TM  2008/720 (220) 26/06/2008
  (181) 26/06/2018
  (450) 31/08/2009
(732) ДЕ НОВО ГРОУП - Друштво за трговија и услуги 

доо Скопје ул. Коле Неделковски бр. 20 Скопје, 
MK

(540)

BUENO

(551)	 индивидуална
(510, 511)

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

(111) 16146 (151) 29/06/2009
(210) TM  2008/721 (220) 26/06/2008
  (181) 26/06/2018
  (450) 31/08/2009
(732) ДЕ НОВО ГРОУП - Друштво за трговија и услуги 

доо Скопје ул. Коле Неделковски бр. 20 Скопје, 
MK

(540)

RIVER

(551)	 индивидуална
(510, 511)

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

(111) 16147 (151) 29/06/2009
(210) TM  2008/723 (220) 26/06/2008
  (181) 26/06/2018
  (450) 31/08/2009
(732) ДЕ НОВО ГРОУП - Друштво за трговија и услуги 

доо Скопје ул. Коле Неделковски бр. 20 Скопје, 
MK

(540) 

COPACABANA

(551)	 индивидуална
(510, 511)

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

(111) 16175 (151) 17/06/2009
(210) TM  2008/769 (220) 02/07/2008
  (181) 02/07/2018
  (450) 31/08/2009
(732) Solvay Pharma 42, rue Rouget de Lisle - BP 22, 

92151 Suresness, FR
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ	

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

COLOSPA RETARD

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	5	 	фармацевтски	производи	и	фармацевтски	
препарати

(111) 16194 (151) 17/06/2009
(210) TM  2008/779 (220) 03/07/2008
  (181) 03/07/2018
  (450) 31/08/2009
(732) Shimano Inc. 3-77 Oimatsucho, Sakai-ku, Sakai 

City, Osaka, JP
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

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

SEIS

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 12	 	 електрични	 велосипеди,	 велосипеди	 и	
нивни	делови	и	опрема,	имено	главини,	 главини	
на	 внатрешен	 запчаник,	 главини	 за	 динамо	 на	
велосипеди,	 полуги	 за	 брзо	 ослободување	 на	
главина,	уреди	за	брзо	ослободување	на	главина,	
полуги	 за	 ослободување	 на	 запчаник,	 рачки	 за	
подесување	 на	 брзина,	 предни	 менувачи	 на	
брзина,	 задни	 менувачи	 на	 брзина,	 водилки	 на	
синџир,	 група	 на	 запчаници	 врзани	 за	 задниот	
менувач	на	брзина,	 запчаници,	 тркала	 („pullies”),	
синџири,	лежишта	за	синџири,	сајли,	лостови	за	
педали,	сет	лостови	за	педали,	запчесто	тркало,	
педали,	 држачи	 за	 стапала,	 рачни	 сопирачки,	
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предни	 сопирачки,	 задни	 сопирачки,	 сајли	 на	
сопирачки,	педала	на	сопирачки,	обрачи,	тркала,	
спици	 на	 тркала	 („ѕрокеѕ”),	 спојница	 на	 тркало,	
долни	 потпирачи,	 потпорен	 столб	 на	 седиште,	
потпорен	столб	на	седиште	со	брзо	подесување,	
главни	 делови	 на	 вилушката	 на	 велосипедот,	
амортизери,	 управувачи,	 држачи	 на	 управувач,	
рачки	 на	 управувач,	 седишта,	 компјутерски	
контролирани	 менувачи	 на	 брзини,	 навлаки	 за	
тркала	на	велосипеди,	покажувачи	на	брзини	за	
велосипеди	

(111) 16193 (151) 17/06/2009
(210) TM  2008/782 (220) 04/07/2008
  (181) 04/07/2018
  (450) 31/08/2009
(732) Land Rover Banbury Road, Gaydon, Warwick, 

Warwickshire CV35 0RR, UK
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

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

RANGE ROVER

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл. 12	 	 моторни	 возила	 за	 движење	 по	 земја	
(копнени)	и	нивни	делови	и	опрема

(111) 16180 (151) 17/06/2009
(210) TM  2008/783 (220) 04/07/2008
  (181) 04/07/2018
  (450) 31/08/2009
(732) Land Rover Banbury Road, Gaydon, Warwick, 

Warwickshire CV35 0RR, UK
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

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

LAND ROVER

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 12	 	 моторни	 возила	 за	 движење	 по	 земја	
(копнени)	и	нивни	делови	и	опрема

(111) 16181 (151) 17/06/2009
(210) TM  2008/784 (220) 04/07/2008
  (181) 04/07/2018
  (450) 31/08/2009
(732) Land Rover Banbury Road, Gaydon, Warwick, 

Warwickshire CV35 0RR, UK
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

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

DEFENDER

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 12	 	 моторни	 возила	 за	 движење	 по	 земја	
(копнени)	и	нивни	делови	и	опрема

(111) 16373 (151) 21/07/2009
(210) TM  2008/786 (220) 07/07/2008
  (181) 07/07/2018
  (450) 31/08/2009
(732) ГАЛАФАРМ дооел Скопје ул. 51, бр. 23 

Стопански двор - Волково, Скопје, MK
(540) 

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

кл.	 5	 	 фармацевтски	 препарати;	 диететски	
производи

(111) 16192 (151) 18/06/2009
(210) TM  2008/794 (220) 08/07/2008
  (181) 08/07/2018
  (450) 31/08/2009
(732) Д.С.У. ПАНАДА ДООЕЛ С. ОРЕШАНИ Орешани 

бб. 1053 Зелениково, Скопје, MK
(540)

ПАНАДА

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	43 	услуги	за	подготвување	храна	и	пијалоци;	
привремено	сместување,	старечки	домови	
кл.	 44	 	 медицински	 услуги;	 ветеринарни	 услуги;	
хигиенска	нега	и	нега	на	убавината	на	луѓето	или	
животните;	услуги	од	областа	на	земјоделството,	
градинарството	и	шумарството	
кл.	 45	 	 правни	 услуги;	 безбедносни	 услуги	 за	
заштита	на	имот	и	лица;	лични	и	социјални	услуги	
што	 ги	 даваат	 трети	 лица	 за	 задоволување	 на	
потребите	на	поединци

(111) 16201 (151) 17/06/2009
(210) TM  2008/804 (220) 10/07/2008
  (181) 10/07/2018
  (450) 31/08/2009
(732) КРАСНАЈА ДОО Скопје ул.Никола Парапунов 

бб,  1000 Скопје, MK
(740)	 ГАВРИЛОВСКА	 АЛЕКСАНДРА,	 адвокат	 бул.	

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

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

кл.	33		алкохолни	пијалаци,	вино



Glasnik, 16/4  str. 106-195 avgust 2009 Skopje

Trgovski marki

134

16177

(111) 16314 (151)   08/07/2009
(210) TM  2008/813 (220) 14/07/2008
  (181) 14/07/2018
  (450) 31/08/2009
(732) ДПТУ „ВЕДРО МИЛК” ДООЕЛ увоз-извоз 

Куманово ул. Тоде Думба бр. 76, 1300 Куманово, 
MK

(540)

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

кл.	29		млеко	и	млечни	производи

 (111) 16211 (151) 17/06/2009
(210) TM  2008/816 (220) 15/07/2008
  (181) 15/07/2018
  (450) 31/08/2009
(732) ДТПУ „Беатина” ул. Маршал Тито бр. 21/1-1 

1000 Скопје, MK
(740)	 БИНПРО	 ДООЕЛ	 СКОПЈЕ	 ул.	 ‘’Ленинова’’	

бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)

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

кл.	18 	кожа	и	имитација	на	кожа	и	производите	од	
нив	што	не	се	опфатени	со	другите	класи;	кожа	од	
животни;	куфери	и	патни	торби;	чадори	за	дожд	и	
за	сонце	и	стапови	за	одење;	камшици	и	сарачки	
прозводи	
кл.	25		облека,	обувки	и	капи	
кл.	 35	 	 огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	 со	 работи;	 канцелариски	 работи,	 а	
особено	 големопродажба	 и	 малопродажба	 на	
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,	облека,	обувки	и	капи

(111) 16174 (151) 21/07/2009
(210) TM  2008/821 (220) 15/07/2008
  (181) 15/07/2018
  (450) 31/08/2009
(732) Друштво за производство, трговија и услуги М 

и М КОМЕРЦ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул. Иво 
Лола Рибар бр. 70/1-15, Скопје, MK

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

(540)

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

кл.	 29	 	 месо,	 риба,	 живина	 и	 дивеч,	 месни	
преработки,	 млеко	 и	 млечни	 производи,	
конзервирано	сушено	и	варено	овошје	и	зеленчук,	
јајца	
кл.	31	 	храна	за	животни,	животни/живи,	живина	
за	одгледување	
кл.	 43	 	 сместување	 на	 животни,	 пансион	 за	
животни,	 кантини,	 угостителски	 услуги	 (храна	 и	
пиење),	ресторани	
кл.	44  одгледување	животни

(111) 16179 (151) 17/06/2009
(210) TM  2008/822 (220) 16/07/2008
  (181) 16/07/2018
  (450) 31/08/2009
(732) Societa Cosmetici S.p.A. Via San Francesco D’ 

Assisi 14, 10122 Torino, IT
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

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

 KERAMINE H

(551)	 индивидуална
(510, 511)

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

 (111) 16177 (151) 17/06/2009
(210) TM  2008/826 (220) 18/07/2008
  (181) 18/07/2018
  (450) 31/08/2009
(732) Land Rover Banbury Road, Gaydon, Warwick, 

Warwickshire CV35 0RR, UK
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

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

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 12	 	 моторни	 возила	 за	 движење	 по	 земја	
(копнени),	делови	и	опрема	
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(111) 16167 (151) 18/06/2009
(210) TM  2008/838 (220) 23/07/2008
  (181) 23/07/2018
  (450) 31/08/2009
(732) ОФИС ПЛУС д.о.о.ел. - Скопје ул.Индустриска 

бр.4, Скопје, MK
(540) 

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

кл. 6		метални	преносни	конструкции,	браварски	
производи,	 мали	 метални	 производи,	 каси,	
производи	 од	 метал,	 што	 не	 се	 опфатени	 со	
другите	класи,	руди	
кл.	8		рачен	алат	и	направи,	прибор	за	јадење	
кл.	9		апарати	и		инструменти:	научни,	поморски,	
геодетски,	 	 	 	 фотографски,	 кинематографски,	
оптички,	 за	 вагање,	 за	 мерење,	 сигнализација,	
контрола	 (инспекција),	 спасување	 и	 	 	 	 настава;	
апарати	 и	 инструменти	 за	 спроведување,	
вклучување,	 трансформирање,	 акумулирање,	
регулирање	или	контролирање		на	електрицитетот;	
апарати	 за	 снимање,	 пренос	 и	 репродукција	 на	
звук	 или	 слика,	 магнетски	 носчи	 на	 податоци,	
дискови	 за	 снимање,	 автоматски	 машини	 и	
механизми	 за	 апаратите	 што	 се	 активираат	 со	
монети	 	 или	 жетони,	 регистар	 каси,	 машини	 за	
сметање	 и	 опрема	 за	 обработка	 на	 податоци	 и	
компјутери,	апарати	за	гаснење	пожар	
кл.	 11	 	 апарати	 за	 осветлување,	 греење,	
производство	 на	 пареа,	 варење	 (готвење),	
ладење,	 сушење,	 вентилација,	 снабдување	 со	
вода	и	за	санитарни	намени	
кл.	 16	 	 хартија,	 картон	 и	 производите	 од	 нив	
што	не	се	опфатени	со	другите	класи,	печатени	
работи,	 книговезнички	 материјал,	 фотографии,	
канцелариски	материјал,	лепила	за	канцелариска	
и	 куќна	 употреба;	 материјали	 кои	 ги	 користат	
уметниците,	 сликарски	 четки,	 машини	 за	
пишување	и	канцелариски	прибор	(освен	мебел);	
материјали	 за	 обука	 и	 настава	 (освен	 апарати);	
пластични	 материјали	 за	 пакување	 што	 не	 се	
опфатени	 во	 другите	 класи;	 печатарски	 букви,	
клишиња	
кл.	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	сонце	и	стапови	за	одење,	камшици	и	сарачки	
производи	
кл.	30 	кафе,	чај,	какао,	шеќер	
кл.	 32	 	 минерална	 и	 сода	 вода	 и	 други	
безалкохолни	 пијалаци,	 пијалаци	 од	 овошје	 и	
овошни	сокови	
кл.	 35	 	 огласување,	 водење	 на	 работење;	
управување	со	работи;	канцелариски	работи

(111) 16261 (151) 02/06/2009
(210) TM  2008/840 (220) 24/07/2008
  (181) 24/07/2018
  (450) 31/08/2009
(732) ХОЛДЕР ДООЕЛ ул.Козле 120-б, 1000 Скопје, 

MK
(540) 

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	18		кожа	и	имитација	на	кожа	и	производи	од	
нив	што	не	се	опфатени	со	другите	класи,	кожа	од	
животни,	куфери	и	патни	торби	
кл.	25		облека,	чевли	и	капи	
кл.	40		обработка	на	материјали

(111) 16381 (151) 21/07/2009
(210) TM  2008/841 (220) 24/07/2008
  (181) 24/07/2018
  (450) 31/08/2009
(732) Друштво за организирање на туристички 

патувања и продажба на билети ВОЈАЖЕР 
ТУРИСТИК СЕРВИС ДОО Скопје Бул. АВНОЈ 
бр. 106-4/6, 1000 Скопје, MK

(740)	 БИЛЈАНА		ПАНОВА	ВИДЕСКИ,	адвокат	Ул.”Васил	
Ѓоргов”	бр.	34/	1-	6,	1000,	Скопје

(540) 
 

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

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	39		транспортни	услуги;	пакување	и	складирање	
стока;	организирање	патувања	
кл.	43		услуги	за	подготвување	храна	и	пијалаци;	
привремено	сместување

(111) 16359 (151) 21/07/2009
(210) TM  2008/844 (220) 24/07/2008
  (181) 24/07/2018
  (450) 31/08/2009
(732) БЈ ТОБАКО Бул.Крсте Мисирков б.б., 1000 

Скопје, MK
(740)	 ЈОАНИДИС	ЈОВАН,	АДВОКАТ		ул.”Орце	Николов”	

155б,	1000,	Скопје
(540)

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл. 9		апарати	и	инструменти;	опрема	за	обработка	
на	 податоци	 и	 компјутери;	 ПОС	 терминали	 и	
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16366

(111) 16369 (151) 21/07/2009
(210) TM  2008/845 (220) 24/07/2008
  (181) 24/07/2018
  (450) 31/08/2009
(732) БЈ ТОБАКО Бул.Крсте Мисирков б.б., 1000 

Скопје, MK
(740)	 ЈОАНИДИС	ЈОВАН,	АДВОКАТ		ул.”Орце	Николов”	

155б,	1000,	Скопје
(540)

(591)	 сива	и	бела
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	9		апарати	и	инструменти;	опрема	за	обработка	
на	 податоци	 и	 компјутери;	 ПОС	 терминали	 и	
вендинг	машини	
кл.	35		обезбедување	и	извршување	на	активности	
во	 областа	 на	 малопродажба,	 големопродажба,	
застапништво	 и	 дистрибуција	 на	 припејд	 и	
постпејд	производи	и	услуги,	телекомуникациски	
производи,	тобако,	лотариски	услуги	
кл.	 36	 	 осигурување,	 финансиски	 работи,	
монетарни	работи,	работи	поврзани	за	недвижен	
имот	
кл.	38  телекомуникации	
кл.	 42	 	 изработка	 на	 програми	 за	 компјутери,	
процесирање	 податоци	 и	 електронско	
надополнување	сметки	(е-ваучер)		   

(111) 16378 (151) 21/07/2009
(210) TM  2008/846 (220) 24/07/2008
  (181) 24/07/2018
  (450) 31/08/2009
(732) БЈ ТОБАКО Бул.Крсте Мисирков б.б., 1000 

Скопје, MK
(740)	 ЈОАНИДИС	ЈОВАН,	АДВОКАТ		ул.”Орце	Николов”	

155б,	1000,	Скопје
(540) 

вендинг	машини	
кл.	35		обезбедување	и	извршување	на	активности	
во	 областа	 на	 малопродажба,	 големопродажба,	
застапништво	 и	 дистрибуција	 на	 припејд	 и	
постпејд	производи	и	услуги,	телекомуникациски	
производи,	тобако,	лотариски	услуги	
кл.	 36	 	 осигурување,	 финансиски	 работи,	
монетарни	работи,	работи	поврзани	за	недвижен	
имот	
кл.	38		телекомуникации	
кл.	 42	 	 изработка	 на	 програми	 за	 компјутери,	
процесирање	 податоци	 и	 електронско	
надополнување	сметки	(е-ваучер)

(591)	 црна	и	златна
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	9 	апарати	и	инструменти;	опрема	за	обработка	
на	 податоци	 и	 компјутери;	 ПОС	 терминали	 и	
вендинг	машини	
кл.	35  обезбедување	и	извршување	на	активности	
во	 областа	 на	 малопродажба,	 големопродажба,	
застапништво	 и	 дистрибуција	 на	 припејд	 и	
постпејд	производи	и	услуги,	телекомуникациски	
производи,	тобако,	лотариски	услуги	
кл.	 36	 	 осигурување,	 финансиски	 работи,	
монетарни	работи,	работи	поврзани	за	недвижен	
имот	
кл.	38		телекомуникации	
кл.	 42	 	 изработка	 на	 програми	 за	 компјутери,	
процесирање	 податоци	 и	 електронско	
надополнување	сметки	(е-ваучер)

(111) 16366 (151) 21/07/2009
(210) TM  2008/847 (220) 24/07/2008
  (181) 24/07/2018
  (450) 31/08/2009
(732) БЈ ТОБАКО Бул.Крсте Мисирков б.б., 1000 

Скопје, MK
(740)	 ЈОАНИДИС	ЈОВАН,	АДВОКАТ		ул.”Орце	Николов”	

155б,	1000,	Скопје
(540)

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл. 9		апарати	и	инструменти;	опрема	за	обработка	
на	 податоци	 и	 компјутери;	 ПОС	 терминали	 и	
вендинг	машини	
кл.	35  обезбедување	и	извршување	на	активности	
во	 областа	 на	 малопродажба,	 големопродажба,	
застапништво	 и	 дистрибуција	 на	 припејд	 и	
постпејд	производи	и	услуги,	телекомуникациски	
производи,	тобако,	лотариски	услуги	
кл.	 36	 	 осигурување,	 финансиски	 работи,	
монетарни	работи,	работи	поврзани	за	недвижен	
имот	
кл.	38		телекомуникации	
кл.	 42	 	 изработка	 на	 програми	 за	 компјутери,	
процесирање	 податоци	 и	 електронско	
надополнување	сметки	(е-ваучер)	
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16355

(111) 16355 (151) 21/07/2009
(210) TM  2008/848 (220) 24/07/2008
  (181) 24/07/2018
  (450) 31/08/2009
(732) БЈ ТОБАКО Бул.Крсте Мисирков б.б., 1000 

Скопје, MK
(740)	 ЈОАНИДИС	ЈОВАН,	АДВОКАТ		ул.”Орце	Николов”	

155б,	1000,	Скопје
(540)
 

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

кл.	9		апарати	и	инструменти;	опрема	за	обработка	
на	 податоци	 и	 компјутери;	 ПОС	 терминали	 и	
вендинг	машини	
кл.	35		обезбедување	и	извршување	на	активности	
во	 областа	 на	 малопродажба,	 големопродажба,	
застапништво	 и	 дистрибуција	 на	 припејд	 и	
постпејд	производи	и	 услуги,	 телекомуникациски	
производи,	тобако,	лотариски	услуги	
кл.	 36	 	 осигурување,	 финансиски	 работи,	
монетарни	работи,	работи	поврзани	за	недвижен	
имот	
кл.	38		телекомуникации	
кл.	 42	 	 изработка	 на	 програми	 за	 компјутери,	
процесирање	 податоци	 и	 електронско	
надополнување	сметки	(е-ваучер)

(111) 16358 (151) 21/07/2009
(210) TM  2008/849 (220) 24/07/2008
  (181) 24/07/2018
  (450) 31/08/2009
(732) БЈ ТОБАКО Бул.Крсте Мисирков б.б., 1000 

Скопје, MK
(740)	 ЈОАНИДИС	ЈОВАН,	АДВОКАТ		ул.”Орце	Николов”	

155б,	1000,	Скопје
(540)

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	9		апарати	и	инструменти;	опрема	за	обработка	
на	 податоци	 и	 компјутери;	 ПОС	 терминали	 и	
вендинг	машини	
кл.	35		обезбедување	и	извршување	на	активности	
во	 областа	 на	 малопродажба,	 големопродажба,	
застапништво	 и	 дистрибуција	 на	 припејд	 и	
постпејд	производи	и	 услуги,	 телекомуникациски	
производи,	тобако,	лотариски		услуги	
кл.	 36	 	 осигурување,	 финансиски	 работи,	
монетарни	работи,	работи	поврзани	за	недвижен	
имот	
кл.	38		телекомуникации	
кл.	 42	 	 изработка	 на	 програми	 за	 компјутери,	
процесирање	 податоци	 и	 електронско	
надополнување	сметки	(е-ваучер)

(111) 16367 (151) 21/07/2009
(210) TM  2008/850 (220) 24/07/2008
  (181) 24/07/2018
  (450) 31/08/2009
(732) БЈ ТОБАКО Бул.Крсте Мисирков б.б., 1000 

Скопје, MK
(740)	 ЈОАНИДИС	ЈОВАН,	АДВОКАТ		ул.”Орце	Николов”	

155б,	1000,	Скопје
(540)

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл. 9		апарати	и	инструменти;	опрема	за	обработка	
на	 податоци	 и	 компјутери;	 ПОС	 терминали	 и	
вендинг	машини	
кл.	35		обезбедување	и	извршување	на	активности	
во	 областа	 на	 малопродажба,	 големопродажба,	
застапништво	 и	 дистрибуција	 на	 припејд	 и	
постпејд	производи	и	услуги,	телекомуникациски	
производи,	тобако,	лотариски	услуги	
кл.	 36	 	 осигурување,	 финансиски	 работи,	
монетарни	работи,	работи	поврзани	за	недвижен	
имот	
кл.	38 	телекомуникации	
кл.	 42	 	 изработка	 на	 програми	 за	 компјутери,	
процесирање	 податоци	 и	 електронско	
надополнување	сметки	(е-ваучер)

(111) 16370 (151) 21/07/2009
(210) TM  2008/851 (220) 24/07/2008
  (181) 24/07/2018
  (450) 31/08/2009
(732) БЈ ТОБАКО Бул.Крсте Мисирков б.б., 1000 

Скопје, MK
(740)	 ЈОАНИДИС	ЈОВАН,	АДВОКАТ		ул.”Орце	Николов”	

155б,	1000,	Скопје
(540)

(551)	 индивидуална

(510, 511)
кл.	9 	апарати	и	инструменти;	опрема	за	обработка	
на	 податоци	 и	 компјутери;	 ПОС	 терминали	 и	
вендинг	машини	
кл.	35		обезбедување	и	извршување	на	активности	
во	 областа	 на	 малопродажба,	 големопродажба,	
застапништво	 и	 дистрибуција	 на	 припејд	 и	
постпејд	производи	и	услуги,	телекомуникациски	
производи,	тобако,	лотариски	услуги	
кл.	 36	 	 осигурување,	 финансиски	 работи,	
монетарни	работи,	работи	поврзани	за	недвижен	
имот	
кл.	38		телекомуникации	
кл.	 42	 	 изработка	 на	 програми	 за	 компјутери,	
процесирање	 податоци	 и	 електронско	
надополнување	сметки	(е-ваучер)	
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16353

(111) 16357 (151) 21/07/2009
(210) TM  2008/852 (220) 24/07/2008
  (181) 24/07/2018
  (450) 31/08/2009
(732) БЈ ТОБАКО Бул.Крсте Мисирков б.б., 1000 

Скопје, MK
(740)	 ЈОАНИДИС	ЈОВАН,	АДВОКАТ		ул.”Орце	Николов”	

155б,	1000,	Скопје
(540) 

(591)	 сива	и	бела
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл. 9		апарати	и	инструменти;	опрема	за	обработка	
на	 податоци	 и	 компјутери;	 ПОС	 терминали	 и	
вендинг	машини	
кл.	35		обезбедување	и	извршување	на	активности	
во	 областа	 на	 малопродажба,	 големопродажба,	
застапништво	 и	 дистрибуција	 на	 припејд	 и	
постпејд	производи	и	услуги,	телекомуникациски	
производи,	тобако,	лотариски	услуги	
кл.	 36  осигурување,	 финансиски	 работи,	
монетарни	работи,	работи	поврзани	за	недвижен	
имот	
кл.	38		телекомуникации	
кл.	 42	 	 изработка	 на	 програми	 за	 компјутери,	
процесирање	 податоци	 и	 електронско	
надополнување	сметки	(е-ваучер)

(111) 16354 (151) 21/07/2009
(210) TM  2008/853 (220) 24/07/2008
  (181) 24/07/2018
  (450) 31/08/2009
(732) БЈ ТОБАКО Бул.Крсте Мисирков б.б., 1000 

Скопје, MK
(740)	 ЈОАНИДИС	ЈОВАН,	АДВОКАТ		ул.”Орце	Николов”	

155б,	1000,	Скопје
(540) 

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	9		апарати	и	инструменти;	опрема	за	обработка	
на	 податоци	 и	 компјутери;	 ПОС	 терминали	 и	
вендинг	машини	
кл.	35		обезбедување	и	извршување	на	активности	
во	 областа	 на	 малопродажба,	 големопродажба,	
застапништво	 и	 дистрибуција	 на	 припејд	 и	
постпејд	производи	и	услуги,	телекомуникациски	
производи,	тобако,	лотариски	услуги	
кл.	 36	 	 осигурување,	 финансиски	 работи,	
монетарни	работи,	работи	поврзани	за	недвижен	
имот	
кл.	38		телекомуникации	
кл.	 42	 	 изработка	 на	 програми	 за	 компјутери,	
процесирање	 податоци	 и	 електронско	
надополнување	сметки	(е-ваучер)

(111) 16363 (151) 21/07/2009
(210) TM  2008/854 (220) 24/07/2008
  (181) 24/07/2018
  (450) 31/08/2009
(732) БЈ ТОБАКО Бул.Крсте Мисирков б.б., 1000 

Скопје, MK
(740)	 ЈОАНИДИС	ЈОВАН,	АДВОКАТ		ул.”Орце	Николов”	

155б,	1000,	Скопје
(540) 

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	9 	апарати	и	инструменти;	опрема	за	обработка	
на	 податоци	 и	 компјутери;	 ПОС	 терминали	 и	
вендинг	машини	
кл.	35			обезбедување	и	извршување	на	активности	
во	 областа	 на	 малопродажба,	 големопродажба,	
застапништвои	 дистрибуција	 на	 припејд	 и	
постпејд	производи	и	услуги,	телекомуникациски	
производи,	тобако,	лотариски	услуги	
кл.	 36  осигурување,	 финансиски	 работи,	
монетарни	работи,	работи	поврзани	за	недвижен	
имот	
кл.	38		телекомуникации	
кл.	 42	 	 изработка	 на	 програми	 за	 компјутери,	
процесирање	 податоци	 и	 електронско	
надополнување	сметки	(е-ваучер)	

(111) 16353 (151) 21/07/2009
(210) TM  2008/855 (220) 24/07/2008
  (181) 24/07/2018
  (450) 31/08/2009
(732) БЈ ТОБАКО Бул.Крсте Мисирков б.б., 1000 

Скопје, MK
(740)	 ЈОАНИДИС	ЈОВАН,	АДВОКАТ		ул.”Орце	Николов”	

155б,	1000,	Скопје
(540) 

(591)	 зелена,	сива,	кафена	(како	месо)	и	бела
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	9		апарати	и	инструменти;	опрема	за	обработка	
на	 податоци	 и	 компјутери;	 ПОС	 терминали	 и	
вендинг	машини	
кл.	35		обезбедување	и	извршување	на	активности	
во	 областа	 на	 малопродажба,	 големопродажба,	
застапништво	 и	 дистрибуција	 на	 припејд	 и	
постпејд	производи	и	услуги,	телекомуникациски	
производи,	тобако,	лотариски	услуги;	
кл.	 36	 	 осигурување,	 финансиски	 работи,	
монетарни	работи,	работи	поврзани	за	недвижен	
имот	
кл.	38		телекомуникации	
кл.	 42	 	 изработка	 на	 програми	 за	 компјутери,	
процесирање	 податоци	 и	 електронско	
надополнување	сметки	(е-ваучер)	
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(111) 16362 (151) 21/07/2009
(210) TM  2008/856 (220) 24/07/2008
  (181) 24/07/2018
  (450) 31/08/2009
(732) БЈ ТОБАКО Бул.Крсте Мисирков б.б., 1000 

Скопје, MK
(740)	 ЈОАНИДИС	ЈОВАН,	АДВОКАТ		ул.”Орце	Николов”	

155б,	1000,	Скопје
(540)

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл. 9  апарати	и	инструменти;	опрема	за	обработка	
на	 податоци	 и	 компјутери;	 ПОС	 терминали	 и	
вендинг	машини	
кл.	35		обезбедување	и	извршување	на	активности	
во	 областа	 на	 малопродажба,	 големопродажба,	
застапништво	 и	 дистрибуција	 на	 припејд	 и	
постпејд	производи	и	 услуги,	 телекомуникациски	
производи,	тобако,	лотариски		услуги	
кл.	 36	 	 осигурување,	 финансиски	 работи,	
монетарни	работи,	работи	поврзани	за	недвижен	
имот	
кл.	38		телекомуникации	
кл.	 42	 	 изработка	 на	 програми	 за	 компјутери,	
процесирање	 податоци	 и	 електронско	
надополнување	сметки	(е-ваучер)	

(111) 16377 (151) 21/07/2009
(210) TM  2008/857 (220) 24/07/2008
  (181) 24/07/2018
  (450) 31/08/2009
(732) БЈ ТОБАКО Бул.Крсте Мисирков б.б., 1000 

Скопје, MK
(740)	 ЈОАНИДИС	ЈОВАН,	АДВОКАТ		ул.”Орце	Николов”	

155б,	1000,	Скопје
(540)
 

(591)	 зелена	и	бела
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	9		апарати	и	инструменти;	опрема	за	обработка	
на	 податоци	 и	 компјутери;	 ПОС	 терминали	 и	
вендинг	машини	
кл.	35		обезбедување	и	извршување	на	активности	
во	 областа	 на	 малопродажба,	 големопродажба,	
застапништво	 и	 дистрибуција	 на	 припејд	 и	
постпејд	производи	и	 услуги,	 телекомуникациски	
производи,	тобако,	лотариски	услуги	
кл.	 36  осигурување,	 финансиски	 работи,	
монетарни	работи,	работи	поврзани	за	недвижен	
имот	
кл.	38  телекомуникации	
кл.	 42	 	 изработка	 на	 програми	 за	 компјутери,	
процесирање	 податоци	 и	 електронско	
надополнување		сметки	(е-ваучер)

(111) 16356 (151) 21/07/2009
(210) TM  2008/858 (220) 24/07/2008
  (181) 24/07/2018
  (450) 31/08/2009
(732) БЈ ТОБАКО Бул.Крсте Мисирков б.б., 1000 

Скопје, MK
(740)	 ЈОАНИДИС	ЈОВАН,	АДВОКАТ		ул.”Орце	Николов”	

155б,	1000,	Скопје
(540) 

(591)	 зелена,	сива	и	бела
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	9		апарати	и	инструменти;	опрема	за	обработка	
на	 податоци	 и	 компјутери;	 ПОС	 терминали	 и	
вендинг	машини	
кл.	35		обезбедување	и	извршување	на	активности	
во	 областа	 на	 малопродажба,	 големопродажба,	
застапништво	 и	 дистрибуција	 на	 припејд	 и	
постпејд	производи	и	услуги,	телекомуникациски	
производи,	тобако,	лотариски	услуги	
кл.	 36	 	 осигурување,	 финансиски	 работи,	
монетарни	работи,	работи	поврзани	за	недвижен	
имот	
кл.	38  телекомуникации	
кл.	 42	 	 изработка	 на	 програми	 за	 компјутери,	
процесирање	 податоци	 и	 електронско	
надополнување	сметки	(е-ваучер)	

(111) 16360 (151) 21/07/2009
(210) TM  2008/859 (220) 24/07/2008
  (181) 24/07/2018
  (450) 31/08/2009
(732) БЈ ТОБАКО Бул.Крсте Мисирков б.б., 1000 

Скопје, MK
(740)	 ЈОАНИДИС	ЈОВАН,	АДВОКАТ		ул.”Орце	Николов”	

155б,	1000,	Скопје
(540)

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	9		апарати	и	инструменти;	опрема	за	обработка	
на	 податоци	 и	 компјутери;	 ПОС	 терминали	 и	
вендинг	машини	
кл.	35		обезбедување	и	извршување	на	активности	
во	 областа	 на	 малопродажба,	 големопродажба,	
застапништво	 и	 дистрибуција	 на	 припејд	 и	
постпејд	производи	и	услуги,	телекомуникациски	
производи,	тобако,	лотариски	услуги	
кл.	 36  осигурување,	 финансиски	 работи,	
монетарни	работи,	работи	поврзани	за	недвижен	
имот	
кл.	38		телекомуникации	
кл.	 42	 	 изработка	 на	 програми	 за	 компјутери,	
процесирање	 податоци	 и	 електронско	
надополнување	сметки	(е-ваучер)	

16362
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(111) 16368 (151) 21/07/2009
(210) TM  2008/860 (220) 24/07/2008
  (181) 24/07/2018
  (450) 31/08/2009
(732) БЈ ТОБАКО Бул.Крсте Мисирков б.б., 1000 

Скопје, MK
(740)	 ЈОАНИДИС	ЈОВАН,	АДВОКАТ		ул.”Орце	Николов”	

155б,	1000,	Скопје
(540) 

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	9		апарати	и	инструменти;	опрема	за	обработка	
на	 податоци	 и	 компјутери;	 ПОС	 терминали	 и	
вендинг	машини	
кл.	35		обезбедување	и	извршување	на	активности	
во	 областа	 на	 малопродажба,	 големопродажба,	
застапништво	 и	 дистрибуција	 на	 припејд	 и	
постпејд	производи	и	услуги,	телекомуникациски	
производи,	тобако,	лотариски	услуги	
кл.	 36  осигурување,	 финансиски	 работи,	
монетарни	работи,	работи	поврзани	за	недвижен	
имот	
кл.	38		телекомуникации	
кл.	 42	 	 изработка	 на	 програми	 за	 компјутери,	
процесирање	 податоци	 и	 електронско	
надополнување		сметки	(е-ваучер)

(111) 16364 (151) 21/07/2009
(210) TM  2008/861 (220) 24/07/2008
  (181) 24/07/2018
  (450) 31/08/2009
(732) БЈ ТОБАКО Бул.Крсте Мисирков б.б., 1000 

Скопје, MK
(740)	 ЈОАНИДИС	ЈОВАН,	АДВОКАТ		ул.”Орце	Николов”	

155б,	1000,	Скопје
(540) 

(591)	 зелена,	сива	и	бела
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	9		апарати	и	инструменти;	опрема	за	обработка	
на	 податоци	 и	 компјутери;	 ПОС	 терминали	 и	
вендинг	машини	
кл.	35		обезбедување	и	извршување	на	активности	
во	 областа	 на	 малопродажба,	 големопродажба,	
застапништво	 и	 дистрибуција	 на	 припејд	 и	
постпејд	производи	и	услуги,	телекомуникациски	
производи,	тобако,	лотариски	услуги	
кл.	 36  осигурување,	 финансиски	 работи,	
монетарни	работи,	работи	поврзани	за	недвижен	
имот	
кл.	38		телекомуникации	
кл.	 42	 	 изработка	 на	 програми	 за	 компјутери,	
процесирање	 податоци	 и	 електронско	
надополнување		сметки	(е-ваучер)

(111) 16361 (151) 21/07/2009
(210) TM  2008/862 (220) 24/07/2008
  (181) 24/07/2018
  (450) 31/08/2009
(732) БЈ ТОБАКО Бул.Крсте Мисирков б.б., 1000 

Скопје, MK
(740)	 ЈОАНИДИС	ЈОВАН,	АДВОКАТ		ул.”Орце	Николов”	

155б,	1000,	Скопје
(540) 

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл. 9 	апарати	и	инструменти;	опрема	за	обработка	
на	 податоци	 и	 компјутери;	 ПОС	 терминали	 и	
вендинг	машини	
кл.	35		обезбедување	и	извршување	на	активности	
во	 областа	 на	 малопродажба,	 големопродажба,	
застапништво	 и	 дистрибуција	 на	 припејд	 и	
постпејд	производи	и	услуги,	телекомуникациски	
производи,	тобако,	лотариски	услуги	
кл.	 36  осигурување,	 финансиски	 работи,	
монетарни	работи,	работи	поврзани	за	недвижен	
имот	
кл.	38		телекомуникации	
кл.	 42	 	 изработка	 на	 програми	 за	 компјутери,	
процесирање	 податоци	 и	 електронско	
надополнување		сметки	(е-ваучер)

(111) 16365 (151) 21/07/2009
(210) TM  2008/863 (220) 24/07/2008
  (181) 24/07/2018
  (450) 31/08/2009
(732) БЈ ТОБАКО Бул.Крсте Мисирков б.б., 1000 

Скопје, MK
(740)	 ЈОАНИДИС	ЈОВАН,	АДВОКАТ		ул.”Орце	Николов”	

155б,	1000,	Скопје
(540)

(591)	 зелена	и	бела
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	9		апарати	и	инструменти;	опрема	за	обработка	
на	 податоци	 и	 компјутери;	 ПОС	 терминали	 и	
вендинг	машини	
кл.	35		обезбедување	и	извршување	на	активности	
во	 областа	 на	 малопродажба,	 големопродажба,	
застапништво	 и	 дистрибуција	 на	 припејд	 и	
постпејд	производи	и	услуги,	телекомуникациски	
производи,	тобако,	лотариски	услуги	
кл.	 36  осигурување,	 финансиски	 работи,	
монетарни	работи,	работи	поврзани	за	недвижен	
имот	
кл.	38		телекомуникации	
кл.	 42  изработка	 на	 програми	 за	 компјутери,	
процесирање	 податоци	 и	 електронско	
надополнување		сметки	(е-ваучер)

16365
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16224

(111) 16224 (151) 17/06/2009
(210) TM  2008/865 (220) 25/07/2008
  (181) 25/07/2018
  (450) 31/08/2009
(732) Друштво за производство, трговија, 

посредување и услуги АПОСТОЛЛАДА увоз-
извоз Апостоловски Драган и Лилјана ДОО 
Битола ул.Стив Наумов бр.9а, Битола, MK

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

(540) 

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

кл. 29 	сушено	овошје	(сливи,	кајсии,	грозје,	урми,	
лешници,	 бадеми,	 	 семки	 од	 тиква,	 семки	 од	
сончоглед,	лененно	семе)	
кл.	30		шеќер,	ориз,	сол	
кл.	 31	 	 земјоделски	 и	 зрнести	 производи	 што	
не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи	 (грав,	 леќа,	
бела	пченица,	пченка	за	пуканки,	печени	солени	
’фстаци,	 печени	 солени	 кикиритки,	 печени	
леблебии)

(111) 16287 (151) 24/06/2009
(210) TM  2008/869 (220) 25/07/2008
  (181) 25/07/2018
  (450) 31/08/2009
(732) Адвокатско друштво ДЕБАРЛИЕВ, ДАМЕСКИ 

И ЌЕЛЕШОСКА ул.Алберт Ајнштајн бр.4/1, 
Скопје, MK

(740)	 Адвокатско	 друштво	 ДЕБАРЛИЕВ,	 ДАМЕСКИ	 И	
ЌЕЛЕШОСКА	 ул.	 Алберт	 Ајнштајн	 бр.4/1	 1000	
Скопје

(540) 

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 35	 	 огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	со	работи;	канцелариски	работи	
кл.	 41	 	 образовни	 услуги;	 подготвување	 на	
наставата;	забава;	спортски	и	културни	активности	
кл.	 45 	 правни	 услусги;	 безбедносни	 услуги	 за	
заштита	 на	 имот	 и	 лица;	 лични	 и	 општествени	
услуги	што	ги	даваат	трети	лица	за	задоволување	
на	потребите	на	поединците	

(111) 16170 (151) 17/06/2009
(210) TM  2008/870 (220) 25/07/2008
  (181) 25/07/2018
  (450) 31/08/2009
(732) Друштво за услуги, посредување, инженеринг и 

трговија ТРАСТ КОНСАЛТИНГ дооел Куманово 
ул:„Светозар Марковиќ” бр.19, Куманово, MK

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

(540) 

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл. 35		агенции	за	трговски	информации,	анализа	
на	 производна	 цена,	 служби	 за	 давање	 совети	
за	 водење	 дејности,	 консултации	 за	 водење	
дејности,	 помош	 во	 водење	 дејности,	 дејности	
(професионални	 консултации),	 економски	
прогнози,	истражувања	за	дејностите,	огласување/
рекламирање,	 организирање	 дејности	
(советување	 за	 организирање	 дејности),	 пазар	
(побарувачка	 на	 пазарот),	 пазар	 (проучување	на	
пазарот),	 истражувања	 на	 пазарот,	 производни	
цени	 (анализа	 на	 производни	цени),	 промоција	 /
продажба	 за	 трето	 лице/,	 пропагандни	 дејности,	
проучување	 на	 пазарот	 /маркетинг/,	 трговски	
дејности,	 деловни	 проценки,	 помош	 за	 деловен	
менаџмент,	професионална	деловна	консултација,	
персонална	 менаџмент	 консултација,	 развој	 на	
информатичка	 технологија,	 потрошувачи	 (совети	
за	потрошувачи,	клиенти,	цена),	демонстрација	на	
производи,	човечки	ресурси	
кл.	 36	 	 финансиски	 работи,	 монетарни	 работи,	
работи	 поврзани	 за	 недвижен	 имот,	 вложување	
средства,	 консултации	 по	 повод	 финансиски	
прашања,	 проценка	 на	 недвижен	 имот,	
управување	со	недвижен	имот,	развој	и	тргување	
со	 недвижен	 имот,	 агенции	 за	 недвижности,	
менаџмент	 на	 недвижности,	 финансиска	
проценка	 на	 недвижности,	 финансиска	 анализа,	
финансиски	 дејности,	 финансиски	 информации,	
финансиски	 проценки,	 финансиско	 управување,	
финансиски	 консултации,	 финансиски	
услуги,	 капитални	 инвестиции,	 корпоративно	
финансирање,	 консултации	 за	 инвестиции,	
електронски	трансфер	на	фондови,	процесирање	
на	електронски	трансакции	
кл.	42		научни	и	технолошки	услуги,	истражувања	
и	 планирања	 што	 се	 однесуваат	 на	 истите,	
услуги	 за	 индустриски	 анализи	 и	 истражувања,	
проектирање	 и	 развој	 на	 компјутерски	 хардвер	
и	 софтвер,	 правни	 услуги,	 консултации	 за	
компјутерски	софтвер
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16199

(111) 16196 (151) 17/06/2009
(210) TM  2008/874 (220) 28/07/2008
  (181) 28/07/2018
  (450) 31/08/2009
(732) Друштво за производство, трговија  и услуги М 

и А БЕВЕРЏИС ДООЕЛ експорт-импорт Скопје 
ул.Новопроектирана б.б., Кисела Вода, MK

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

(540) 

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

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	32		безалкохолни	пијалаци,	пијалаци	од	овошје	
и	 овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалаци	
кл.	43		услуги	за	подготвување	храна	и	пијалаци

(111) 16198 (151) 17/06/2009
(210) TM  2008/875 (220) 28/07/2008
  (181) 28/07/2018
  (450) 31/08/2009
(732) Друштво за производство, трговија  и услуги 

М и А БЕВЕРЏИС ДООЕЛ експорт-импорт 
Скопјеул.Новопроектирана б.б., Кисела Вода, 
MK

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

(540) 

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

кл.	32 	безалкохолни	пијалaци,	пијалaци	од	овошје	
и	 овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалaци	
кл.	43 	услуги	за	подготвување	храна	и	пијалaци

(111) 16197 (151) 17/06/2009
(210) TM  2008/876 (220) 28/07/2008
  (181) 28/07/2018
  (450) 31/08/2009
(732) Друштво за производство, трговија  и услуги М 

и А БЕВЕРЏИС ДООЕЛ експорт-импорт Скопје 
ул.Новопроектирана б.б., Кисела Вода, MK

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

(540) 

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

кл. 30 	 кафе,	 чај,	 какао,	 шеќер,	 ориз,	 тапиока,	
саго,	 замена	 за	 кафе,	 брашно	 и	 производи	 од	
жито,	сладолед,	мед,	меласа,	 квасец,	прашок	за	
печење,	сол,	сенф,	оцет,	сосови,	(како	мирудии),	
мирудии,	мраз	
кл.	 32	 	 пиво;	 други	 безалкохолни	 пијалаци,	
пијалаци	 од	 овошје	 и	 овошни	 сокови,	 сирупи	 и	
други	препарати	за	производство	на	пијалаци	
кл.	43		подготвување	храна	и	пијалаци

(111) 16199 (151) 17/06/2009
(210) TM  2008/877 (220) 28/07/2008
  (181) 28/07/2018
  (450) 31/08/2009
(732) Друштво за производство, трговија  и услуги М 

и А БЕВЕРЏИС ДООЕЛ експорт-импорт Скопје 
ул.Новопроектирана б.б., Кисела Вода, MK

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

(540) 

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

кл.	 30	 	 кафе,	 чај,	 какао,	 шеќер,	 ориз,	 тапиока,	
саго,	 замена	 за	 кафе,	 брашно	 и	 производи	 од	
жито,	сладолед,	мед,	меласа,	квасец,	прашок	за	
печење,	сол,	сенф,	оцет,	сосови,	(како	мирудии),	
мирудии,	мраз	
кл.	 32	 	 пиво;	 други	 безалкохолни	 пијалаци,	
пијалаци	 од	 овошје	 и	 овошни	 сокови,	 сирупи	 и	
други	препарати	за	производство	на	пијалаци	
кл.	43 	подготвување	храна	и	пијалаци
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(111) 16210 (151) 17/06/2009
(210) TM  2008/878 (220) 28/07/2008
  (181) 28/07/2018
  (450) 31/08/2009
(732) Друштво за производство, трговија  и услуги М 

и А БЕВЕРЏИС ДООЕЛ експорт-импорт Скопје 
ул.Новопроектирана б.б., Кисела Вода, MK

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

(540) 
 

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

кл.	32		безалкохолни	пијалaци,	пијалaци	од	овошје	
и	 овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалaци	
кл.	43		услуги	за	подготвување	храна	и	пијалaци

(111) 16209 (151) 17/06/2009
(210) TM  2008/879 (220) 28/07/2008
  (181) 28/07/2018
  (450) 31/08/2009
(732) Друштво за производство, трговија  и услуги М 

и А БЕВЕРЏИС ДООЕЛ експорт-импорт Скопје 
ул.Новопроектирана б.б., Кисела Вода, MK

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

(540) 

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

кл.	32		безалкохолни	пијалaци,	пијалaци	од	овошје	
и	 овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалaци	
кл.	43		услуги	за	подготвување	храна	и	пијалaци	

(111) 16195 (151) 17/06/2009
(210) TM  2008/880 (220) 28/07/2008
  (181) 28/07/2018
  (450) 31/08/2009
(732) Друштво за производство, трговија  и услуги М 

и А БЕВЕРЏИС ДООЕЛ експорт-импорт Скопје 
ул.Новопроектирана б.б., Кисела Вода, MK

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

(540)  

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

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	32		безалкохолни	пијалaци,	пијалaци	од	овошје	
и	 овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалaци	
кл.	43		услуги	за	подготвување	храна	и	пијалaци 

(111) 16161 (151) 30/06/2009
(210) TM  2008/889 (220) 29/07/2008
  (181) 29/07/2018
  (450) 31/08/2009
(732) СА - ЉУ ДООЕЛ Скопје ул.Никола Малешевски 

бр.13, 1000 Скопје, MK
(740)	 ГАВРИЛОВСКА	 АЛЕКСАНДРА,	 адвокат	 бул.	

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

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

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	16		хартиени	шамичиња	

(111) 16162 (151) 26/06/2009
(210) TM  2008/890 (220) 29/07/2008
  (181) 29/07/2018
  (450) 31/08/2009
(732) СА - ЉУ ДООЕЛ Скопје ул.Никола Малешевски 

бр.13, 1000 Скопје, MK
(740)	 ГАВРИЛОВСКА	 АЛЕКСАНДРА,	 адвокат	 бул.	

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

MICRON

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	9		батерии
16210
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(111) 16160 (151) 26/06/2009
(210) TM  2008/891 (220) 29/07/2008
  (181) 29/07/2018
  (450) 31/08/2009
(732) СА - ЉУ ДООЕЛ Скопје ул.Никола Малешевски 

бр.13, 1000 Скопје, MK
(740)	 ГАВРИЛОВСКА	АЛЕКСАНДРА,	адвокат	
	 бул.	Партизански	одреди	бр.103/26	1000	Скопје
(540) 

KILLTOX

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	5		гадинки	(средства	за	уништување	гадинки),	
гармициди	 (средства	 за	 уништување	 бацили),	
глисти	 (	 средства	 против	 глисти),	 глувци	
(производи	 за	 уништување	 	 глувци),	 инсекти	
(средства	за	одбивање	инсектите),	инсектициди,	
карбонил	 (против	 паразити),	 молци	 (средства	
против	 молци),	 муволовки	 (хартиени	 лепливи	
ленти),	 отров	 за	 стаорци,	 пестициди,	 штетници,	
(производи	за	уништување	на	штетници)	

(111) 16159 (151) 30/06/2009
(210) TM  2008/892 (220) 29/07/2008
  (181) 29/07/2018
  (450) 31/08/2009
(732) СА - ЉУ ДООЕЛ Скопје ул.Никола Малешевски 

бр.13, 1000 Скопје, MK
(740)	 ГАВРИЛОВСКА	АЛЕКСАНДРА,	адвокат	
	 бул.	Партизански	одреди	бр.103/26	1000	Скопје
(540) 

TANGO

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 3	 	 алишта	 (производи	 за	 закиснување	
алишта),	 алишта	 (синило	 за	 алишта),	 алишта	
(средства	за	парфемирање	на	алиштата),	амбра	
/		парфимерија/,	амонијак	користен	како	средство	за	
миење,	анисово	дрво	(етерични	масла	од	анисовр	
дрво),	аромати	(етарични	масла),	бадемов	сапун,	
бадемово	масло,	бадемово	млеко	за	козметичка	
употреба,	белење	(сода	за	белење),	белење	(соли	
за	белење),	белила	 /деколоранти/	за	козметичка	
употреба,	бои	 (производи	за	отстранување	бои),	
бои	 (средства	 за	 отстранување	 на	 бои),	 бои	
(хемиски	 производи	 за	 оживување	 на	 боите)	 за	
употреба	 во	 домаќинството	 /чистилници/,	 бои	
за	 тоалетна	 употреба,	 брада	 (антисептички	
камења	за	бричење	брада),	брада	(бои	за	брада),	
брада	 (сапуни	 за	 брада),	 бричење	 (паста	 за	
ремени	 за	 бричење),	 бричење	 (производи	 за	
бричење),	 виткана	 коса	 (препарати	 за	 виткање	
коса),	 виткана	 коса	 (средства	 за	 израмнување	
на	природно	виткана	коса),	влакненца	 (средства	

за	 отсранување	 влакненца),	 водороден	
супероксид	 за	 козметичка	 употреба,	
дезодоранси	за	лична	употреба	/парфимерија/,	
дезодорирачки	сапуни,	депилатори,	детергенти	
различни	од	оние	кои	се	користат	во	медицината	
или	во	текот	на	производни	процеси,	екстракти	
од	 цвеќе	 /парфимерија/,	 етерични	 екстракти/
есенции/,	етерични	масти,	закиснување	алишта	
(средства	 за	 закиснување	 на	 алиштата),	
избелување	 (производи	 за	 избеливање),	
јасмин	(јасминово	масло),	јонон	(парфимерија),	
хемиски	 материи	 со	 мирис	 на	 темјанушки,	
кадење	(производи	за	кадење)	/мириси/,	камен	
за	 мазнење,	 капење	 (козметички	 препарати	
за	 капење),	 капење	 (соли	 за	 капење)	 не	 се	
за	 медицинска	 употреба,	 кожа	 (козметички	
производи	 за	нега	на	 кожата),	 кожа	 (креми	 за	
кожни	производи),	 кожа	 (креми	за	чистење	на	
кожата),	кожа	(препарати	за	чистење	на	кожни	
производи),	 кожа	 (производи	 за	 заштита	 на	
кожа),	 кожни	производи	 (средства	 за	 чистење	
на	 кожни	 производи),	 козметика	 (украсни	
детали	 за	 козметичка	 употреба),	 козметички	
бои,	 козметички	 креми,	 козметички	 лосиони	
(шамивчиња	натопени	во	козметички	лосиони),	
козметички	 препарати	 за	животни,	 козметички	
производи,	 колонска	 вода,	 коса	 (бои	 за	
коса),	 коса	 (препарати	 за	 боење	 коса),	 коса	
(препарати	за	виткање	коса),	коса	(средства	за	
израмнување	на	природни	виткана	коса),	креми	
за	кожа,	креми	за	козметичка	употреба,	креми	
за	полирање,	лак	(производи	за	отстранување	
на	 лак),	 лак	 за	 нокти,	 лепила	 врз	 основа	 на	
скроб,	 лепила	 за	 зацврснување	 на	 уметнички	
украси,	 лимон	 (етерични	 масла	 на	 лимон),	
лице	 (белило,	 црвенило	 за	 лице),	 лосион	 за	
козметичка	 употреба,	 марамчиња	 натопени	
во	 козметички	 лосиони,	 маски	 за	 убавина,	
масла	 за	 парфимерија,	 масла	 за	 чистење,	
масла	 /етерични	 масл,а/,	 масло	 (бадемово	
масло),	 масло	 за	 козметичка	 употреба,	 масти	
за	 козметичка	 употреба,медицински	 сапуни,	
миризлива	 водичка,	 миризливо	 дрво,	 мириси	
/парфеми/,	 моливи	 (за	 козметичка	 употреба),	
мошус	 /парфимерија/,	 нане	 (екстракти	 од	
нане),	 нане	 за	 парфимерија,	 нега	 на	 кожа^	
(козметички	производи	за	нега	на	кожата),	нега	
на	уста	(производи	за	нега	на	устата),	не	се	за	
медицинска	употреба,	нокти	(лак	за	нокти),	нокти	
(производи	за	нега	на	ноктите),	оживување	на	
бои	(хемиски	производи	за	оживување	на	боите)	
за	 употреба	 во	 домаќинството,	 	 	 омекнувачи,	
освежување	(сапуни	за	освежување),	отнување	
на	 одводни	 цевки	 (препарати	 за	 отнување	
на	 одводните	 цевки),	 памук	 за	 козметичка	
употреба,	 парфимериски	 производи,	
парфимирање	 на	 алишта	 (производи	 за	
парфимирање	на	алиштата),	перење	(средства	
за	 белење),	 перење	 (средства	 за	 перење),	
перење	алишта	 (правила	за	перење),	перење	
/чистење/	 (производи	 за	 чистење	 со	 триење),	
пијалоци	 (аромати	 за	 пијалоци)	 /етерични	
масла/,	 плавење	 (средства	 за	 плавење	 на	
алиштата),	полирање	(препарати	за	полирање),	
пудра	 за	 шминкање,	 растворувачи	 (сапуни	

16159
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за	 растворување),	 растворувачи	 за	 бои,	 розово	
масло,	 сапуни,	 сапуни	 за	 дезинфекција,	 сапуни	
за	 дезодорирање,	 сапуни	 за	 миење,	 сапуни	
за	 оживување	 на	 бојата	 на	 текстилот,	 сапуни	
против	потење,	слабеење	(козметички	препарати	
за	 слабеење),	 сонце	 (препарати	 за	 заштита	
од	 сонце)	 /козметички	 препарати	 за	 заштита	
од	 црнење/,	 средства	 за	 нега	 на	 заби,	 стапала	
(сапуни	 против	 потење	 на	 стапалата),	 стапчиња	
обложени	со	памук	за	козметичка	употреба,	талк	
за	тоалета,	терпентин	/производ	за	одмастување/,	
терпентин	 /средство	 за	 одмастување/,	 тоалетна	
вода,	тоалетни	масла,	тоалетни	млека,	тоалетни	
производи,	тоалетни	производи	 /против	потење/,	
убавина	 (маски	 за	 убавина),	 украсни	 детали	 за	
козметичка	употреба,	усни	(црвила	за	усни),	уста	
(производи	за	нега	на	устата)	не	се	за	медицинска	
употреба,	 флеки	 (средства	 за	 чистење	 флеки),	
флеки	од	мрснотии	(производи	за	чистење	флеки	
од	мрснотии)	 (различни	од	оние	кои	се	користат	
во	текот	на	процесот	на	производството),	хартија	
(абразивна	/брусена/	хартија),	хартија	(хартија	за	
триење),	хартија	за	полирање	/мазнење/,	хартија	
за	 шмирглање,	 хелиотропински	 супстанции,	
хидроген	 (водороден	 пероксид)	 за	 козметичка	
употреба,	 цвеќе	 (бази	 за	 цветни	 мириси),	 цвеќе	
(екстракт	 од	 цвеќе)	 /парфимерија/,	 цедрово	
етерично	масло,	црвила	за	усни,	црвило	за	сјаење,	
црнење	 /бронзирање/	 (производи	 за	 црнење	
на	 кожата),	 чистење	 (производи	 за	 чистење),	
шампони,	 шампони	 за	 домашни	 миленици,	
шминка	(производи	за	симнување	на	шминката),	
шминкање	(производи	за	шминкање),	шминкање	
очи	(хартиено	помагало	за	шминкање	на	очите)	
кл.	 5	 	 англиски	 фластери,	 антисептички	
памук,	 апсорбирачки	 памук	 (вата),	 апчиња	 за	
фармацевтска	употреба,	асептична	памук,	бадеми	
(бадемово	 млеко)	 за	 фармацевтска	 употреба,	
бактерии	 (култура-бацил	 за	 бактериологија),	
бањи	 (соли	 за	 бањи)	 за	 медицинска	 употреба,	
бањи	(кал	за	бањи),	бањи	(морска	вода	за	бањи),	
бањи	 (терапевтски),	 препарати	 за	 бањи),	 бањи	
со	 кислород,	 бебе	 (храна	 за	 бебе),	 витамински	
препарати,	воздух	 (производи	за	освежување	на	
воздухот),	 воздух	 (производи	 за	 прочистување	
на	 воздухот),	 гадинки	 (средства	 за	 уништување	
гадинки),	газа	за	завиткување,	газа	за	медицинска	
употреба,	 гармициди	 /средства	 за	 уништување	
бацили/,	глисти	(средства	против	глисти),	глицерин	
за	 медицинска	 употреба,	 глицерофосфати,	
глувци	 (производи	 за	 уништување	 на	 глувци),	
дезодорирачки	 средства	 различни	 од	 оние	 за	
лична	 употреба,	 детерѓенти	 за	 медицинска	
употреба	,	заштита	за	гаќи	/хигиенски	производи/,	
заштита	 од	 сонце	 (масти	 против	 изгореници	 од	
сонце),	 изгореници	 (производи	 за	 заштита	 од	
изгореници),	изгореници	од	сонце	 (масти	против	
изгореници),	 инсекти	 (средства	 за	 одбивање	 на	
инсектите),	 инсектициди,	 карбонил	 	 	 	 	 /против	
паразити/,	 кожа	 (фармацевтски	 производи	 за	
нега	на	кожата),	ларви	(средство	за	уништување	
ларви),	лосион	за	фарнацевтска	употреба,	масла	
за	медицинска	 употреба,	менструација	 (тампони	
за	 менструација),	 ментол,	 миризливи	 соли,	
молци	(средства	против	молци),	мочка	(хигиенски	

гаќи	 за	 впивање	 на	 мочката),	 мочка	 (хигиенски	
пелени	 за	 впивање	 на	 мочката),	 муволовки/
хартиени	 лепливи	 ленти/,	 отров	 за	 стаорци,	
памук	 за	 медицинска	 употреба,	 пестициди,	
првут	 (фармацевтски	 производи	 против	 првут),	
тампони	 за	 менструација,	 штетници	 (производи	
за	уништување	на	штетниците)	
кл.	 16	 	 бришачи	 за	 раце	 (хартиени),	 пелени	 од	
хартија	 или	 целулоза	 за	 еднократна	 употреба,	
хартиени	 крпчиња	 за	 симнување	 шминка,	
хигиенска	хартија,	џебни	марамчиња	(хартиени)

(111) 16158 (151) 30/06/2009
(210) TM  2008/893 (220) 29/07/2008
  (181) 29/07/2018
  (450) 31/08/2009
(732) СА - ЉУ ДООЕЛ Скопје ул.Никола Малешевски 

бр.13, 1000 Скопје, MK
(740)	 ГАВРИЛОВСКА	 АЛЕКСАНДРА,	 адвокат	 бул.	

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

WOODS FLOWERS

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 3	 	 алишта	 (производи	 за	 закиснување	
алишта),	 алишта	 (синило	 за	 алишта),	 алишта	
(средства	за	парфемирање	на	алиштата),	амбра	/
парфимерија/,	амонијак	користен	како	средство	за	
миење,	анисово	дрво	(етерични	масла	од	анисовр	
дрво),	аромати	(етарични	масла),	бадемов	сапун,	
бадемово	масло,	бадемово	млеко	за	козметичка	
употреба,	белење	(сода	за	белење),	белење	(соли	
за	белење),	белила	 /деколоранти/	за	козметичка	
употреба,	бои	 (производи	за	отстранување	бои),	
бои	 (средства	 за	 отстранување	 на	 бои),	 бои	
(хемиски	 производи	 за	 оживување	 на	 боите)	 за	
употреба	во	домаќинството	 /чистилници/,	бои	 за	
тоалетна	употреба,	брада	(антисептички	камења	
за	бричење	брада),	брада	(бои	за	брада),	брада	
(сапуни	 за	 брада),	 бричење	 (паста	 за	 ремени	
за	 бричење),	 бричење	 (производи	 за	 бричење),	
виткана	 коса	 (препарати	 за	 виткање	 коса),	
виткана	 коса	 (средства	 за	 израмнување	 на	
природно	виткана	 коса),	 влакненца	 (средства	 за	
отсранување	 влакненца),	 водороден	 супероксид	
за	 козметичка	 употреба,	 дезодоранси	 за	 лична	
употреба	 /парфимерија/,	 дезодорирачки	 сапуни,	
депилатори,	 детергенти	 различни	 од	 оние	
кои	 се	 користат	 во	 медицината	 или	 во	 текот	
на	 производни	 процеси,	 екстракти	 од	 цвеќе	 /
парфимерија/,	 етерични	 екстракти	 /есенции/,	
етерични	 масти,	 закиснување	 алишта	 (средства	
за	 закиснување	 на	 алиштата),	 избелување	
(производи	 за	 избеливање),	 јасмин	 (јасминово	
масло),	 јонон	 (парфимерија),	 хемиски	 материи	
со	 мирис	 на	 темјанушки,	 кадење	 (производи	 за	
кадење)	 /мириси/,	 камен	 за	 мазнење,	 капење	
(козметички	препарати	за	капење),	капење	(соли	
за	 капење)	 не	 се	 за	медицинска	 употреба,	 кожа	
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(козметички	 производи	 за	 нега	 на	 кожата),	 кожа	
(креми	 за	 кожни	 производи),	 кожа	 (креми	 за	
чистење	на	кожата),	кожа	(препарати	за	чистење	
на	кожни	производи),	кожа	(производи	за	заштита	
на	кожа),	кожни	производи	(средства	за	чистење	
на	кожни	производи),	козметика	(украсни	детали	за	
козметичка	употреба),	козметички	бои,	козметички	
креми,	козметички	лосиони	(шамивчиња	натопени	
во	козметички	лосиони),	козметички	препарати	за	
животни,	 козметички	 производи,	 колонска	 вода,	
коса	 (бои	 за	 коса),	 коса	 (препарати	 за	 боење	
коса),	 коса	 (препарати	 за	 виткање	 коса),	 коса	
(средства	 за	 израмнување	 на	 природни	 виткана	
коса),	 креми	 за	 кожа,	 креми	 за	 козметичка	
употреба,	 креми	 за	 полирање,	 лак	 (производи	
за	 отстранување	 на	 лак),	 лак	 за	 нокти,	 лепила	
врз	 основа	 на	 скроб,	 лепила	 за	 зацврснување	
на	уметнички	украси,	лимон	 (етерични	масла	на	
лимон),	лице	(белило,	црвенило	за	лице),	лосион	
за	козметичка	употреба,	марамчиња	натопени	во	
козметички	лосиони,	маски	за	убавина,	масла	за	
парфимерија,	масла	за	чистење,	масла	/етерични	
масл,а/,	 масло	 (бадемово	 масло),	 масло	 за	
козметичка	 употреба,	 масти	 за	 козметичка	
употреба,медицински	сапуни,	миризлива	водичка,	
миризливо	 дрво,	 мириси	 /парфеми/,	 моливи	 (за	
козметичка	употреба),	мошус	/парфимерија/,	нане	
(екстракти	од	нане),	нане	за	парфимерија,	нега	на	
кожа	 (козметички	 производи	 за	 нега	 на	 кожата),	
нега	на	уста	(производи	за	нега	на	устата),	не	се	за	
медицинска	употреба,	нокти	(лак	за	нокти),	нокти	
(производи	 за	 нега	 на	 ноктите),	 оживување	 на	
бои	(хемиски	производи	за	оживување	на	боите)	
за	 употреба	 во	 домаќинството,	 	 	 омекнувачи,	
освежување	 (сапуни	 за	 освежување),	 отнување	
на	 одводни	 цевки	 (препарати	 за	 отнување	 на	
одводните	цевки),	памук	за	козметичка	употреба,	
парфимериски	 производи,	 парфимирање	
на	 алишта	 (производи	 за	 парфимирање	 на	
алиштата),	перење	(средства	за	белење),	перење	
(средства	 за	 перење),	 перење	 алишта	 (правила	
за	 перење),	 перење	 /чистење/	 (производи	 за	
чистење	 со	 триење),	 пијалоци	 (аромати	 за	
пијалоци)	 /етерични	 масла/,	 плавење	 (средства	
за	плавење	на	алиштата),	полирање	 (препарати	
за	полирање),	пудра	за	шминкање,	растворувачи	
(сапуни	 за	 растворување),	 растворувачи	 за	 бои,	
розово	 масло,	 сапуни,	 сапуни	 за	 дезинфекција,	
сапуни	за	дезодорирање,	сапуни	за	миење,	сапуни	
за	 оживување	 на	 бојата	 на	 текстилот,	 сапуни	
против	потење,	слабеење	(козметички	препарати	
за	 слабеење),	 сонце	 (препарати	 за	 заштита	
од	 сонце)	 /козметички	 препарати	 за	 заштита	
од	 црнење/,	 средства	 за	 нега	 на	 заби,	 стапала	
(сапуни	 против	 потење	 на	 стапалата),	 стапчиња	
обложени	со	памук	за	козметичка	употреба,	талк	
за	тоалета,	терпентин	/производ	за	одмастување/,	
терпентин	 /средство	 за	 одмастување/,	 тоалетна	
вода,	тоалетни	масла,	тоалетни	млека,	тоалетни	
производи,	тоалетни	производи	 /против	потење/,	
убавина	 (маски	 за	 убавина),	 украсни	 детали	 за	
козметичка	употреба,	усни	(црвила	за	усни),	уста	
(производи	за	нега	на	устата)	не	се	за	медицинска	
употреба,	 флеки	 (средства	 за	 чистење	 флеки),	
флеки	од	мрснотии	(производи	за	чистење	флеки	

од	мрснотии)	(различни	од	оние	кои	се	користат	
во	текот	на	процесот	на	производството),	хартија	
(абразивна	/брусена/	хартија),	хартија	(хартија	за	
триење),	хартија	за	полирање	/мазнење/,	хартија	
за	 шмирглање,	 хелиотропински	 супстанции,	
хидроген	 (водороден	 пероксид)	 за	 козметичка	
употреба,	 цвеќе	 (бази	 за	 цветни	 мириси),	 цвеќе	
(екстракт	 од	 цвеќе)	 /парфимерија/,	 цедрово	
етерично	 масло,	 црвила	 за	 усни,	 црвило	 за	
сјаење,	 црнење	 /бронзирање/	 (производи	 за	
црнење	 на	 кожата),	 чистење	 (производи	 за	
чистење),	 шампони,	 шампони	 за	 домашни	
миленици,	шминка	 (производи	 за	 симнување	на	
шминката),	шминкање	(производи	за	шминкање),	
шминкање	очи	(хартиено	помагало	за	шминкање	
на	очите)	
кл.	 5	 	 англиски	 фластери,	 антисептички	
памук,	 апсорбирачки	 памук	 (вата),	 апчиња	 за	
фармацевтска	употреба,	асептична	памук,	бадеми	
(бадемово	 млеко)	 за	 фармацевтска	 употреба,	
бактерии	 (култура-бацил	 за	 бактериологија),	
бањи	 (соли	 за	 бањи)	 за	 медицинска	 употреба,	
бањи	(кал	за	бањи),	бањи	(морска	вода	за	бањи),	
бањи	 (терапевтски),	 препарати	 за	 бањи),	 бањи	
со	 кислород,	 бебе	 (храна	 за	 бебе),	 витамински	
препарати,	воздух	(производи	за	освежување	на	
воздухот),	 воздух	 (производи	 за	 прочистување	
на	 воздухот),	 гадинки	 (средства	 за	 уништување	
гадинки),	газа	за	завиткување,	газа	за	медицинска	
употреба,	 гармициди	 /средства	 за	 уништување	
бацили/,	глисти	(средства	против	глисти),	глицерин	
за	 медицинска	 употреба,	 глицерофосфати,	
глувци	 (производи	 за	 уништување	 на	 глувци),	
дезодорирачки	 средства	 различни	 од	 оние	 за	
лична	 употреба,	 детерѓенти	 за	 медицинска	
употреба	,	заштита	за	гаќи	/хигиенски	производи/,	
заштита	 од	 сонце	 (масти	 против	 изгореници	 од	
сонце),	 изгореници	 (производи	 за	 заштита	 од	
изгореници),	изгореници	од	сонце	(масти	против	
изгореници),	 инсекти	 (средства	 за	 одбивање	 на	
инсектите),	 инсектициди,	 карбонил	 	 	 	 	 /против	
паразити/,	 кожа	 (фармацевтски	 производи	 за	
нега	на	кожата),	ларви	(средство	за	уништување	
ларви),	лосион	за	фарнацевтска	употреба,	масла	
за	медицинска	употреба,	менструација	 (тампони	
за	 менструација),	 ментол,	 миризливи	 соли,	
молци	(средства	против	молци),	мочка	(хигиенски	
гаќи	 за	 впивање	 на	 мочката),	 мочка	 (хигиенски	
пелени	 за	 впивање	 на	 мочката),	 муволовки	 /
хартиени	 лепливи	 ленти/,	 отров	 за	 стаорци,	
памук	 за	 медицинска	 употреба,	 пестициди,	
првут	 (фармацевтски	 производи	 против	 првут),	
тампони	 за	 менструација,	 штетници	 (производи	
за	уништување	на	штетниците)	
кл.	 16	 	 бришачи	 за	 раце	 (хартиени),	 пелени	 од	
хартија	 или	 целулоза	 за	 еднократна	 употреба,	
хартиени	 крпчиња	 за	 симнување	 шминка,	
хигиенска	хартија,	џебни	марамчиња	(хартиени)	
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(111) 16328 (151) 03/07/2009
(210) TM  2008/906 (220) 30/07/2008
  (181) 30/07/2018
  (450) 31/08/2009
(732) МАРАТОН ГРОУП ДООЕЛ - Скопје Бул. Јане 

Сандански 109-5/26, 1000 Скопје, MK
(540)

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

кл.	35		агенција	за	трговски	информации;	агенции	
за	 увоз-извоз;	 водење	 дејност	 (служби	 за	
давање	совети	 за	водење	на	одделни	дејности);	
дејности	 (консултации	за	водење	на	дејностите);	
дејности	 (професионални	 консултации);	
дејности	 (советување	 за	 организирање	 и	
водење	 на	 дејностите);	 демонстрација	 на	
производи;	 истражувања	 за	 дејностите;	 изложби	
(организирање	 изложби)	 во	 комерцијални	 или	
рекламии	 цели;	 изнајмување	 рекламен	 простор;	
изнајмување	 уреднички	 апарати;	 изнајмување	
рекламен	 матерерјал;	 извоз	 (агенции	 за	 извоз-
увоз);	 јавно	 мислење	 (испитување	 на	 јавното	
мислење;	 манекени	 (манекенски	 услуги)	 во	
рекламни	 и	 промовирачки	 цели	 на	 продажбата;	
објавување	 рекламни	 текстови;	 огласување	
(рекламирање);	 организирање	 изложби	
во	 комерцијални	 и	 рекламни	 цели;	 пазар	
(побарувачка	 на	 пазарот);	 пазар	 (проучување	
на	 пазарот);	 плакатирање	 /огласување;	 помош	
во	 управување	 со	 индустриски	 или	 трговски	
претпријатија;	 промоција/	 продажба	 за	 трето	
лице;	 пропагандни	 дејности;	 проучување	 на	
пазарот/маркетинг/;	 распределба/дистрибуција/	
на	примероци;	рекламирање	по	пат	на	телевизија;	
рекламна	 документација	 (уредување	 рекламна	
документација);	 рекламна	 хроника;	 рекламни	
агенции;	 увоз-извоз	 (агенции	 за	 увоз-извоз;	
ширење	рекламен	материјал	/трактати,	проспекти,	
печатени	примероци/	
кл.	 36 	 вредносни	 бонови	 (издавање	 вредносни	
бонови);	 животно	 осигурување	 (потпишување	 на	
полиса	за	животно	осигурување);	заем	врз	основа	
на	 залог;	 заеми;	 кредитни	 агенции;	 менување	
(менувачници);	посредување	
кл.	41		коцкарници/игри/	(услуги	на	коцкарниците);	
лотарии	 (организирање	 лотарии);	 конференции	
(организирање	и	водење	конферемции);	конгреси	
(организирање	 и	 водење	 конгреси);	 мерење	
на	 време	 на	 спортски	 манифестации;	 монтажа	
на	 радио	 и	 телевизиски	 програми;	 натпревари	
(организирање	 натпревари)/обука	 или	 забава/;	
приредби	 (одржување	 на	 приредби);	 семинари	
(организирање	 и	 водење	 симпозиуми;	 спортска	
опрема	 (изнајмување	 спортска	 програма/	 со	
исклучок	на	возила/);	спортска	опрема	(користење	
спортска	 опрема);	 спортски	 натпревари	
(организирање	 спортски	 натпревари);	 студио	 за	
снимање	(услуги	на	студио	за	снимање)

(111) 16311 (151) 07/07/2009
(210) TM  2008/907 (220) 30/07/2008
  (181) 30/07/2018
  (450) 31/08/2009
(732) „ЕСЕЛИНИ” ДООЕЛ ул.„Народен фронт” бр. 

35/36, 1000 Скопје, MK
(540) 

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

кл.	 22	 	 јажиња,	 канапи,	 мрежи	 шатори,	
настрешници	 од	 платно,	 церади,	 едра,	 вреќи	
и	 торби	 што	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи;	
материјали	 за	 полнење	 душеци	 (освен	 од	 гума	
или	од	пластични	материјали);	сурови	текстилни	
влакнести	 материи,	 полиестер	 и	 силиконизиран	
полиестер,	 сребрено	 предиво,	 полиуретанско	
полнило,	геотекстил	
кл.	24 	текстил	и	текстилни	производи,	што	не	се	
опфатени	со	другите	класи;	покривки	за	кревети	
и	маси;	перници,	јоргани,	постелнини	и	креветски	
чаршафи	
кл.	 35	 	 рекламирање;	 водење	 на	 работењето;	
управување	 со	 работата;	 канцелариски	 работи,	
услуги	при	продажба	на	големо	и	мало	со	перници,	
прекривки,	 јоргани,	 постелнини,	 полнила	 од	
полиестер	и	силиконизиран	полиестер,	геотекстил

(111) 16172 (151) 18/06/2009
(210) TM  2008/909 (220) 30/07/2008
  (181) 30/07/2018
  (450) 31/08/2009
(732) ПЗУ ЗЕНИТ - специјалистичка ординација за  

очни болести и оптика ул. Лондонска бб, локал 
13 ТЦ Олимпико - Скопје, MK

(540)

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

кл. 44		медицински	услуги

(111) 16202 (151) 17/06/2009
(210) TM  2008/915 (220) 30/07/2008
  (181) 30/07/2018
  (450) 31/08/2009
(732) ГОБЕКС ДООЕЛ Скопје ул.Козле бр.77а, 1000 

Скопје, MK
(740)	 ГАВРИЛОВСКА	 АЛЕКСАНДРА,	 адвокат	 бул.	

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

16328
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16202

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

кл.	29 	белка	од	јајце,	белтачини	за	прехранбена	
употреба,	 бистри	 супи	 /бујони/,	 бистри	 супи	 /
бујони/	 (состојки	 за	 подготвување	 бујони),	
варен	 зеленчук,	 варено	 овошје,	 говедски	 супи,	
грозје	 /суво/,	 дивеч,	 ѓумбир	 /џем/,	 желатин	 за	
исхрана,	 желиња	 за	 исхрана,	 живина	 (месо	 од	
живина),	 жолчки	 од	 јајце,	 замрзнато	 овошје,	
зашеќерено	 овошје,	 зеленчук	 (салата	 од	
зеленчук),	 изматен	 шлаг,	 јадења	 врз	 база	 на	
риба,	јајца,	јајца	во	прав,	јастози	(морски	ракови)	
/не	 живи/,	 јогурт,	 кавијар,	 казеин	 за	 исхрана,	
какао-путер,	 кефир,	 кисела	 зелка,	 кокос	 (сушен	
кокосов	 орев),	 кокосов	 путер,	 кокосова	 маст,	
кокосово	 масло,	 колбаси	 /месни/,	 конзервиран	
грашок,	 конзервиран	 зеленчук,	 конзервирана	
еленска	 печурка,	 конзервирана	 соја	 во	 зрно	 за	
исхрана,	 конзервирани	 бобинки,	 конзервирани	
шампињони	/печурки/,	конзервирано	градинарско	
зелје,	концентрати	за	супи	/бујони/,	кора	од	лимон	
или	портокал,	коски	(масло	од	коски)	за	 јадење,	
краставички,	 кисели,	 кристализирано	 овошје,	
кромид	 /зеленчук/	 конзервиран,	 леќа	 /зеленчук/	
конзервирана,	 лов	 (дивеч),	 лој	 (за	 јадење),	
лосос,	 маргарини,	 мармалад,	 масла	 за	 јадење,	
маслинки	 (конзервирани	 маслинки),	 масло	 од	
маслинки	/за	јадење/,	масти	за	јадење,	мекотели	
за	јадење	/не	живи/,	месо,	месо	(замрзнато),	месо	
(конзервирано	 месо),	 месо	 (месен	 сок),	 месо	
(месни	екстракти),	млеко,	млеко	(сурутка),	млеко	
од	кобила	,	млечни	напивки	во	кои	преовладува	
млеко,	 млечни	 производи,	 мозок	 за	 употреба	
во	 исхраната,	 морски	 ракови	 /неживи/,	 мрсни	
супстанции	за	производство	на	масти	за	јадење,	
мушули	 /неживи/,	 овошје	 (конзервирано	 во	
алкохол),	овошје	(конзервирано	овошје),	овошна	
каша,	 овошни	 желиња,	 овошни	 кришки,	 овошни	
салати,	 ореви	 (подготвувани	 ореви),	 остриги	 /
неживи/,	 павлака	 /млечни	 производи/,	 палмини	
ореви	 (масло	 од	 палмини	 ореви)	 /прехранбена	
намирница/,	 палмино	 масло	 /исхрана/,	 паштета	
(паштета	 од	 џигер),	 пектини	 за	 прехранбени	
цели,	пиклес	/зачин/,	пире	од	трпки,	подготвуван	
арашид,	 подготвувани	 бадеми,	 полжави	 (јајца	
од	 полжави)	 за	 јадење,	 прехранбени	 масти,	
протеини	 за	 исхрана	 на	 живината,	 пруг	 /вид	
морски	 рак/	 нежив,	 путер,	 путер	 (кајмак	 за	
путер),	 путер	 од	 арашид,	 пушено	 месо,	 пченка	
(пченкарно	 масло),	 растителни	 сокови	 за	 кујна,	
репка	 (масло	 од	 репка)	 за	 јадење,	 риба,	 риба	
(конзервирана	риба),	рибин	лепак	за	употреба	во	
исхраната,	 рибини	 филети,	 риболов	 (производи	
добиени	 со	 риболов),	 розови	 ракови	 /неживи/	
’рскавци	 /крокети/,	 салами,	 саламурење,	 салати	
од	 зеленчук,	 сало,	 сардела	 (мала),	 сардини,	
свинско	 месо,	 сезамово	 масло,	 сиви	 морски	
ракови	 /неживи/,	 сирење,	 сириште	 /употребено/,	
сланина	 слатководни	 ракови	 /неживи/,	 смеши	
што	 содржат	 масти	 наменети	 за	 мачкање	 на	
леб,	 сончоглед	 (масло	 од	 сончоглед)	 за	 јадење	
сувомесни	 производи,	 сувомесни	 производи,	
супи	 од	 зеленчук,	 супи	 од	 зеленчук	 (состојки	 за	

подготвување	супи	од	зеленчук),	сушен	зеленчук,	
тофи,	 трипици,	 трпки	 (сок	од	трпки),	 туна,	урми,	
харинги,	 цветен	 прав	 подготвен	 за	 употреба	 во	
исхраната,	црн	дроб	
кл.	 30	 	 алги	 /мирудија/,	 анис	 за	 посипување,	
анис	 /зрнца/,	 арашид	 /слатки	 врз	 база	 на	
арашид/,	 ароматични	 препарати	 за	 употреба	
во	 исхраната,	 ароми	 за	 слатки	 (различни	 од	
етеричните	 масла),	 ароми	 /мирудии/	 (различни	
од	 етеричните	 масла),	 бадеми	 (слатки	 врз	 база	
на	бадеми),	бадеми	пржени	во	шеќер,	бадемово	
тесто,	бело	кафе,	бисквити,	бобинки	(брашно	од	
бобинки),	божиќни	дрва	(слатки	за	украсување	на	
божиќните	 дрва),	 бонбони,	 брашно	 (јадења	 врз	
база	 на	 брашно),	 брашно	 (најфино	 пченкарно	
брашно),	 брашно	 од	 синап,	 бриоши	 /печиво/,	
ванилија	 /арома/,	 ванилин	 /надоместок	 за	
ванилија/,	 вафли,	 врзивни	 средства	 за	 колбаси,	
гликоза	 за	 употреба	 во	 исхраната,	 гриз,	 гуми	 за	
џвакање,	 двопек	 /препечен	 леб/,	 диви	 ореви	
за	 употреба	 во	 исхраната,	 ѓумбир	 /мирудија/,	
екстракти	за	исхрана	/со	исклучок	на	етеричните	
есенции	и	масла/,	екстракти	на	слад	за	употреба	
во	 исхраната,	 жита	 (приправки	 од	 жита),	 жита	
(снегулки	 од	 сушени	 жита),	 жито	 (брашно	 од	
жито),	замрзната	павлака,	згуснувачи	за	готвење	
на	прехранбени	продукти,	зоб	(продукти	врз	база	
на	 зоб),	 зоб	 /истолчен/,	 зоб	 /исчистен/,	 зобени	
снегулки,	 зобено	брашно,	 јачмен	 /лупен/,	 јачмен	
/толчен/,	 јачмено	 брашно,	 јуфки,	 какао,	 какао	
(пијалаци	врз	база	на	какао),	какао	(производи	од	
какао),	какао	со	млеко,	карамел	бонбони,	кари	 /
мирудија/,	кафе,	кафе	(ароми),	кафе	надоместок	
за	кафе),	кафе	(пијалаци	врз	база	на	кафе),	кафе	
(растителни	производи	кои	го	заменуваат	кафето),	
кафе	 /зелено/,	 кашички	 врз	 база	 на	 млеко	 за	
јадење,	квасец,	керевиз	(сол	од	керевиз),	кечап	/
сос/,	компирово	брашно	за	употреба	во	исхраната,	
копра,	 кускус,	 ладни	 пијалаци	 /шербет/,	 леб,	
мајонез,	 макарони,	 малтоза,	 марципан	 /слатки	
од	 шеќер	 и	 бадем/,	 матена	 павлака	 (производи	
за	 зацврстување	 на	 матена	 павлака),	 матична	
млеч	 за	 исхрана	 на	 луѓето	 /не	 е	 за	медицинска	
употреба/,	 мед,	 медени	 слатки,	 меласа,	 меласа	
(сируп	 од	 меласа),	 мелена	 пченка,	 мента	
(бомбони	од	мента),	мента	за	слатки,	месни	пити,	
мирудии,	мирудии	/зачини/,	мирудии,	ароматични,	
морска	вода	за	кујна,	морски	оревчиња,	мраз	за	
ладење,	мраз	/прехранбен/,	некиснет	леб,	овошни	
слатки,	ориз,	оцет,	палачинки,	пастили	/бонбони/,	
пенушка	 /герма/,	 пивски	 оцет,	 пијалаци	 (ароми	
за	 пијалаци)	 различни	 од	 етеричните	 масла,	
пијалаци	 врз	 база	 на	 какао,	 пијалаци	 врз	 база	
на	 кафе,	 пимент	 (мирудија),	 пиперка	 /мирудија/,	
пица,	погача	/од	жито/	за	употреба	во	исхраната,	
прехранбено	 брашно,	 пржена	 пченка,	 природни	
засладувачи,	 прополис	 /производ	 на	 пчела/	 за	
употреба	на	луѓето,	пудинзи,	пченкарни	пуканки	/
поп-корн/,	пченкарни	снегулки,	лченкарно	брашно,	
пченкарно	брашно	за	луѓето,	равиоли	/тестенина/,	
саго	/скроб	од	семе	на	саго-палма/,	салати	(сосови	
за	салати),	саќести	слатки,	сендвичи,	сенф,	ситни	
јуфки,	скроб	за	преупотреба	во	исхраната,	скроб	
за	употреба	во	исхраната,	скробни	производи	за	
употреба	 во	 исхраната,	 слад	 (екстракт	 на	 слад)	
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за	 исхрана,	 слад	 (колачи	 од	 слад)	 за	 исхрана,	
слад	за	исхрана,	сладолед,	сладолед	(прашок	за	
сладолед),	сладолед	 (средства	за	зацврстување	
на	 сладоледот),	 слаткарски	 производи,	 слатки,	
слатки,	 слатки	 (прашок	 за	слатки),	 слатки	 (тесто	
за	слатки),	слатки	од	бадем,	смекнување	на	месо	
(производи	за	смекнување	на	месото	за	употреба	
во	домаќинството),	соја	(брашно	од	соја),	сол	за	
конзервирање	прехранбени	продукти,	 сол	 /за	 во	
јадење/,	 сосови	 од	 репки,	 сх)сови	 /со	 исклучок	
на	 сосови	 за	 салати/,	 стапчиња	 -	 слатки,	 суров	
мраз,	 природен	 или	 вештачки,	 тапиоца,	 тапиока	
(брашно	 од	 тапиока)	 за	 исхрана,	 тестенини,	
тестенини	за	исхрана,	торти,	украси	за	слатки	/за	
јадење/	за	слатки,	фабрика	за	брашно	(производи	
на	фабрика	за	брашно),	ферменти	за	тесто,	фино	
ситно	печиво,	фондани	/врста	бомбони/,	цикорија	/
сурогат	на	кафе/,	цимет	/мирудија/,	црн	пипер,	црн	
шеќер,	чаеви	/не	се	за	медицинска	употреба/,	чај,	
чајни	 колачиња	 /мињони/,	 чоколадни	 пијалаци,	
чоколадно	 млеко	 /напивка/,	 чоколадо,	 шајчиња,	
шафран	/зачин/,	шеќер,	шеќер	/жолт/	за	употреба	
во	 исхраната,	 шеќерни	 производи,	 шеќерни	
производи	за	украсување	божиќни	дрва,	шоу-шоу	
/мирудија/,	шпагети	
кл.	 35	 	 услуги	 при	 продажба	 на	 големо	 и	
мало	 со:	 алги	 (екстракти	 од	 алги)	 за	 исхрана,	
алгинати	/соли	на	алгенска	киселина/	за	исхрана,	
арашиди	 (путер	 од	 арашид),	 белка	 од	 јајце,	
белтачини	 за	 прехранбена	 употреба,	 бистри	
супи	 /бујони/,	 бистри	 супи	 /бујони/	 (состојки	 за	
подготвување	 бујони),	 варен	 зеленчук,	 варено	
овошје,	 говедски	 супи,	 грозје	 /суво/,	 дага	
(морска	 школка)	 /неживи/,	 дивеч,	 ѓумбир	 /џем/,	
желатин	за	исхрана,	желиња	за	исхрана,	живина	
(месо	 од	 живина),	 жолчки	 од	 јајце,	 замрзнато	
овошје,	 зашеќерено	 овошје,	 зеленчук	 (салата	
од	 зеленчук),	 изматен	шлаг,	 јадења	 врз	 база	 на	
риба,	јајца,	јајца	во	прав,	јастози	(морски	ракови)	
/не	 живи/,	 јогурт,	 кавијар,	 казеин	 за	 исхрана,	
какао-путер,	 кефир,	 кисела	 зелка,	 кокос	 (сушен	
кокосов	 орев),	 кокосов	 путер,	 кокосова	 маст,	
кокосово	 масло,	 колбаси	 /месни/,	 конзервиран	
грашок,	 конзервиран	 зеленчук,	 конзервирана	
еленска	 печурка,	 конзервирана	 соја	 во	 зрно	 за	
исхрана,	 конзервирани	 бобинки,	 конзервирани	
шампињони	/печурки/,	конзервирано	градинарско	
зелје,	концентрати	за	супи	/бујони/,	кора	од	лимон	
или	портокал,	 коски	 (масло	од	коски)	за	 јадење,	
краставички,	 кисели,	 кристализирано	 овошје,	
кромид	 /зеленчук/	 конзервиран,	 леќа	 /зеленчук/	
конзервирана,	 лов	 (дивеч),	 лој	 (за	 јадење),	
лосос,	 маргарини,	 мармалад,	 масла	 за	 јадење,	
маслинки	 (конзервирани	 маслинки),	 масло	 од	
маслинки	/за	јадење/,	масти	за	јадење,	мекотели	
за	јадење	/не	живи/,	месо,	месо	(замрзнато),	месо	
(конзервирано	 месо),	 месо	 (месен	 сок),	 месо	
(месни	екстракти),	млеко,	млеко	(сурутка),	млеко	
од	кобила	 ,	млечни	напивки	во	кои	преовладува	
млеко,	 млечни	 производи,	 мозок	 за	 употреба	
во	 исхраната,	 морски	 ракови	 /неживи/,	 мрсни	
супстанции	за	производство	на	масти	за	јадење,	
мушули	 /неживи/,	 овошје	 (конзервирано	 во	
алкохол),	овошје	 (конзервирано	овошје),	овошна	
каша,	 овошни	 желиња,	 овошни	 кришки,	 овошни	

салати,	 ореви	 (подготвувани	 ореви),	 остриги	 /
неживи/,	 павлака	 /млечни	 производи/,	 палмини	
ореви	 (масло	 од	 палмини	 ореви)	 /прехранбена	
намирница/,	 палмино	 масло	 /исхрана/,	 паштета	
(паштета	од	џигер),	пектини	за	прехранбени	цели,	
пиклес	 /мирудија/,	 пире	 од	 трпки,	 подготвуван	
арашид,	подготвувани	бадеми,	полжави	(јајца	од	
полжави)	за	јадење,	прехранбени	масти,	протеини	
за	 исхрана	 на	 живината,	 пруг	 /вид	 морски	 рак/	
нежив,	 путер,	 путер	 (кајмак	 за	 путер),	 путер	 од	
арашид,	пушено	месо,	пченка	(пченкарно	масло),	
растителни	сокови	за	кујна,	репка	(масло	од	репка)	
за	јадење,	риба,	риба	(конзервирана	риба),	рибин	
лепак	за	употреба	во	исхраната,	рибини	филети,	
риболов	 (производи	 добиени	 со	 риболов),	
розови	 ракови	 /неживи/	 ’рскавци	 /крокети/,	
салами,	 саламурење,	 салати	 од	 зеленчук,сало,	
сардела	(мала),	сардини,	свинско	месо,	сезамово	
масло,	 сиви	 морски	 ракови	 /неживи/,	 сирење,	
сириште	 /употребено/,	 сланина	 слатководни	
ракови	 /неживи/,	 смеши	 што	 содржат	 масти	
наменети	 за	мачкање	на	леб,	 сончоглед	 (масло	
од	 сончоглед)	 за	 јадење	 сувомесни	 производи,	
сувомесни	 производи,	 супи	 од	 зеленчук,	 супи	
од	 зеленчук	 (состојки	 за	 подготвување	 супи	 од	
зеленчук),	сушен	зеленчук,	тофи,	трипици,	трпки	
(сок	од	 трпки),	 туна,	 урми,	харинги,	цветен	прав	
подготвен	 за	 употреба	 во	 исхраната,	 црн	 дроб,	
черупки	/ракови/	неживи,	чипс	/пржени	компири/,	
школки	 (неживи),	 џем,	 алги	 /мирудија/,	 анис	
за	 посипување,	 анис	 /зрнца/,	 арашид	 /слатки	
врз	 база	 на	 арашид/,	 ароматични	 препарати	 за	
употреба	во	исхраната,	ароми	за	слатки	(различни	
од	етеричните	масла),	ароми	/мирудии/	(различни	
од	 етеричните	 масла),	 бадеми	 (слатки	 врз	 база	
на	бадеми),	бадеми	пржени	во	шеќер,	бадемово	
тесто,	бело	кафе,	бисквити,	бобинки	(брашно	од	
бобинки),	божиќни	дрва	(слатки	за	украсување	на	
божиќните	 дрва),	 бонбони,	 брашно	 (јадења	 врз	
база	 на	 брашно),	 брашно	 (најфино	 пченкарно	
брашно),	 брашно	 од	 синап,	 бриоши	 /печиво/,	
ванилија	 /арома/,	 ванилин	 /надоместок	 за	
ванилија/,	 вафли,	 врзивни	 средства	 за	 колбаси,	
гликоза	 за	 употреба	 во	 исхраната,	 гриз,	 гуми	 за	
џвакање,	 двопек	 /препечен	 леб/,	 	 диви	 	 ореви	
за	 употреба	 во	 исхраната,	 	 ѓумбир	 /мирудија/,	
екстракти	за	исхрана	/со	исклучок	на	етеричните	
есенции	и	масла/,	екстракти	на	слад	за	употреба	
во	 исхраната,	 жита	 (приправки	 од	 жита),	 жита	
(снегулки	 од	 сушени	 жита),	 жито	 (брашно	 од	
жито),	замрзната	павлака,	згуснувачи	за	готвење		
на	 	 прехранбени	 	 продукти,	 	 зоб	 	 (продукти	 врз	
база	 	 на	 зоб),	 зоб	 /истолчен/,	 зоб	 /исчистен/,	
зобени	 снегулки,	 зобено	 брашно,	 јачмен	 /
лупен/,	 јачмен	 /толчен/,	 јачмено	 брашно,	 јуфки,	
какао,	какао	(пијалаци	врз	база	на	какао),	какао	
(производи	 од	 какао),	 какао	 со	 млеко,	 карамел	
бонбони,	 кари	 /мирудија/,	 кафе,	 кафе	 (ароми),	
кафе	 надоместок	 за	 кафе),	 кафе	 (пијалаци	 врз	
база	на	 кафе),	 кафе	 (растителни	производи	 кои	
го	 заменуваат	 кафето),	 кафе	 /зелено/,	 кашички	
врз	 база	 на	 млеко	 за	 јадење,	 квасец,	 керевиз	
(сол	од	керевиз),	кечап	/сос/,	компирово	брашно	
за	 употреба	 во	 исхраната,	 копра,	 кускус,	 ладни	
пијалаци	 /шербет/,	 леб,	 мајонез,	 макарони,	
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малтоза,	 марципан	 /слатки	 од	 шеќер	 и	 бадем/,	
матена	 павлака	 (производи	 за	 зацврстување	
на	 матена	 павлака),	 матична	 млеч	 за	 исхрана	
на	 луѓето	 /не	 е	 за	 медицинска	 употреба/,	 мед,	
медени	слатки,	меласа,	меласа	(сируп	од	меласа),	
мелена	 пченка,	 мента	 (бонбони	 од	 мента),	
мента	 за	 слатки,	 месни	 пити,	 мирудии,	 мирудии	
/зачини/,	 мирудии,	 ароматични,	 морска	 вода	 за	
кујна,	морски	оревчиња,	мраз	за	ладење,	мраз	 /
прехранбен/,	некиснет	леб,	овошни	слатки,	ориз,	
оцет,	 палачинки,	 пастили	 /бонбони/,	 пенушка	 /
герма/,	пивски	оцет,	пијалаци	(ароми	за	пијалаци)	
различни	 од	 етеричните	 масла,	 пијалаци	 врз	
база	на	какао,	пијалаци	врз	база	на	кафе,	пимент	
(мирудија),	 пиперка	 /мирудија/,	 пица,	 погача	 /од	
жито/	 за	 употреба	 во	 исхраната,	 	 	 прехранбено	
брашно,	 пржена	 пченка,	 природни	 засладувачи,	
прополис	 /производ	 на	 пчела/	 за	 употреба	
на	 луѓето,	 пудинзи,	 пченкарни	 пуканки	 /поп-
корн/,	 пченкарни	 снегулки,	 пченкарно	 	 брашно,	
пченкарно	брашно	за	луѓето,	равиоли	/тестенина/,	
саго	/скроб	од	семе	на	саго-палма/,	салати	(сосови	
за	салати),	саќести	слатки,	сендвичи,	сенф,	ситни	
јуфки,	скроб	за	преупотреба	во	исхраната,	скроб	
за	употреба	во	исхраната,	скробни	производи	за	
употреба	 во	 исхраната,	 слад	 (екстракт	 на	 слад)	
за	 исхрана,	 слад	 (колачи	 од	 слад)	 за	 исхрана,	
слад	за	исхрана,	сладолед,	сладолед	(прашок	за	
сладолед),	сладолед	 (средства	за	зацврстување	
на	 сладоледот),	 слаткарски	 производи,	 слатки,	
слатки,	 слатки	 (прашок	 за	слатки),	 слатки	 (тесто	
за	слатки),	слатки	од	бадем,	смекнување	на	месо	
(производи	за	смекнување	на	месото	за	употреба	
во	домаќинството),	соја	(брашно	од	соја),	сол	за	
конзервирање	прехранбени	продукти,	 сол	 /за	 во	
јадење/,	 сосови	 од	 репки,	 сосови	 /со	 исклучок	
на	 сосови	 за	 салати/,	 стапчиња-слатки,	 суров	
мраз,	 природен	 или	 вештачки,	 тапиоца,	 тапиока	
(брашно	 од	 тапиока)	 за	 исхрана,	 тестенини,	
тестенини	за	исхрана,	торти,	украси	за	слатки	/за	
јадење/	за	слатки,	фабрика	за	брашно	(производи	
на	фабрика	за	брашно),	ферменти	за	тесто,	фино	
ситно	печиво,	фондани	/врста	бонбони/,	цикорија	/
сурогат	на	кафе/,	цимет	/мирудија/,	црн	пипер,	црн	
шеќер,	чаеви	/не	се	за	медицинска	употреба/,	чај,	
чајни	 колачиња	 /мињони/,	 чоколадни	 пијалаци,	
чоколадно	 млеко	 /напивка/,	 чоколадо,	 шајчиња,	
шафран	/зачин/,		шеќер,		шеќер	/жолт/	за	употреба	
во	 исхраната,	 	 шеќерни	 производи,	 шеќерни		
производи	 	 за	 украсување	 	божиќни	 	дрва,	шоу-
шоу	/мирудија/,	шпагети

(111) 16217 (151) 17/06/2009
(210) TM  2008/918 (220) 30/07/2008
  (181) 30/07/2018
  (450) 31/08/2009
(732) Акционерско друштво за производство и 

промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ 
експорт импорт АД Скопје ул.Трифун Хаџи 
Јанев бр.5, 1000 Скопје , MK

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

(540)

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

кл.	33		вино

(111) 16216 (151) 17/06/2009
(210) TM  2008/919 (220) 30/07/2008
  (181) 30/07/2018
  (450) 31/08/2009
(732) Акционерско друштво за производство и 

промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ 
експорт импорт АД Скопје ул.Трифун Хаџи 
Јанев бр.5, 1000 Скопје , MK

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

(540) 

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

кл.	33		вино
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(111) 16215 (151) 17/06/2009
(210) TM  2008/920 (220) 30/07/2008
  (181) 30/07/2018
  (450) 31/08/2009
(732) Акционерско друштво за производство и 

промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ 
експорт импорт АД Скопје ул.Трифун Хаџи 
Јанев бр.5, 1000 Скопје , MK

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

(540)

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

кл.	33 	вино

(111) 16214 (151) 17/06/2009
(210) TM  2008/921 (220) 30/07/2008
  (181) 30/07/2018
  (450) 31/08/2009
(732) Акционерско друштво за производство и 

промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ 
експорт импорт АД Скопје ул.Трифун Хаџи 
Јанев бр.5, 1000 Скопје , MK

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

(540)

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

кл. 33		вино	

(111) 16218 (151) 17/06/2009
(210) TM  2008/922 (220) 30/07/2008
  (181) 30/07/2018
  (450) 31/08/2009
(732) Акционерско друштво за производство и 

промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ 
експорт импорт АД Скопје ул.Трифун Хаџи 
Јанев бр.5, 1000 Скопје , MK

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

(540) 

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

кл. 33		вино	

(111) 16213 (151) 17/06/2009
(210) TM  2008/923 (220) 30/07/2008
  (181) 30/07/2018
  (450) 31/08/2009
(732) Акционерско друштво за производство и 

промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ 
експорт импорт АД Скопје ул.Трифун Хаџи 
Јанев бр.5, 1000 Скопје , MK

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

(540) 

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

кл.	33 	вино 
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(111) 16212 (151) 17/06/2009
(210) TM  2008/924 (220) 30/07/2008
  (181) 30/07/2018
  (450) 31/08/2009
(732) Акционерско друштво за производство и 

промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ 
експорт импорт АД Скопје ул.Трифун Хаџи 
Јанев бр.5, 1000 Скопје , MK

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

(540) 

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

кл. 33		вино

(111) 16223 (151) 17/06/2009
(210) TM  2008/925 (220) 30/07/2008
  (181) 30/07/2018
  (450) 31/08/2009
(732) Акционерско друштво за производство и 

промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ 
експорт импорт АД Скопје ул. Трифун Хаџи 
Јанев бр.5, 1000 Скопје, MK

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

(540)

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

кл.	33		вино	

 

(111) 16222 (151) 17/06/2009
(210) TM  2008/926 (220) 30/07/2008
  (181) 30/07/2018
  (450) 31/08/2009
(732) Акционерско друштво за производство и 

промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ 
експорт импорт АД Скопје ул. Трифун Хаџи 
Јанев бр.5, 1000 Скопје , MK

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

(540)

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	33		вино

(111) 16221 (151) 17/06/2009
(210) TM  2008/927 (220) 30/07/2008
  (181) 30/07/2018
  (450) 31/08/2009
(732) Акционерско друштво за производство и 

промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ 
експорт импорт АД Скопје ул.Трифун Хаџи 
Јанев бр.5, 1000 Скопје , MK

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

(540) 

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	33		вино

(111) 16220 (151) 17/06/2009
(210) TM  2008/928 (220) 30/07/2008
  (181) 30/07/2018
  (450) 31/08/2009
(732) Акционерско друштво за производство и 

промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ 
експорт импорт АД Скопје ул.Трифун Хаџи 
Јанев бр.5, 1000 Скопје , MK

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

(540)

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл. 33		вино

16220
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(111) 16219 (151) 17/06/2009
(210) TM  2008/929 (220) 30/07/2008
  (181) 30/07/2018
  (450) 31/08/2009
(732) Акционерско друштво за производство и 

промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ 
експорт импорт АД Скопје ул.Трифун Хаџи 
Јанев бр.5, 1000 Скопје , MK

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

(540) 

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

кл.	33		вино

(111) 16165 (151) 17/06/2009
(210) TM  2008/930 (220) 30/07/2008
  (181) 30/07/2018
  (450) 31/08/2009
(732) Акционерско друштво за производство и 

промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ 
експорт импорт АД Скопје ул.Трифун Хаџи 
Јанев бр.5, 1000 Скопје , MK

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

(540)

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

кл.	33		ракија

(111) 16144 (151) 29/06/2009
(210) TM  2008/959 (220) 05/08/2008
  (181) 05/08/2018
  (450) 31/08/2009
(732) Друштво за трговија и услуги АПЕКС МК ДОО 

Скопје Бул. АСНОМ бр.24/3-10,Скопје, MK
(540)

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

кл.	9	 	апарати	и	инструменти:	научни,	поморски,	
геодетски,	фотографски	кнематографски,	оптичкн.	
за	 вагање,	 за	 мерење,	 сигнализација,	 контрола	
(инспекција),	 спасување	 и	 настава;	 апарати	 и	
инструменти	 за	 спроведување,	 вклучување,	
трансформирање,	 акумулирање,	 регулирање	
или	 контролирање	 на	 електрицитетот;	 апарати	
за	 снимање	 пренос	 и	 репродукција	 на	 звук	 или	
слика,	 магнетски	 носачи	 на	 податоци,	 дискови	
за	 снимање	 автоматски	 машини	 и	 механизмни	
за	 апаратите	што	 се	 активираат	 со	 монети	 или	
жетони,	 регистар	 	 каси,	 машини	 за	 сметање	 и	
омрема	за	обработка	на	податоци	и	компјутери,	
апарати	за	гаснење	пожар	
кл.	41		образовни	услуги;	подготвување		настава;	
забава	спортски	и	културни	активности	
кл.	 45	 	 правни	 услуги;	 безбедносни	 услуги	 за	
заштита	 на	 имот	 и	 лица:	 лични	 и	 општествени	
услуги	што	ги	даваат	трети	лица	за	задоволување	
на	потребите	на	поединци

(111) 16250 (151) 04/06/2009
(210) TM  2008/961 (220) 05/08/2008
  (181) 05/08/2018
  (450) 31/08/2009
(732) Друштво за трговија и услуги АПЕКС МК ДОО 

Скопје Бул. АСНОМ бр.24/3-10,Скопје, MK
(740)	 Марта	 Поповска	 ул.	 М.Х.	 Јасмин	 бр.48,	 Скопје,	

1000
(540)

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

кл.	9		апарати	и	инструменти:	научни,	поморски,	
геодетски,	 фотографски,	 кинематографски,	
оптички,	 за	 вагање,	 за	 мерење,	 сигнализација,	
контрола	 (инспекција),	 спасување	 и	 настава;	
апарати	 и	 инструменти	 за	 спроведување,	
вклучување,	 трансформирање,	 акумулирање,	
регулирање	или	контролирање	на	електрицитетот;	
апарати	 за	 снимање,	 пренос	 и	 репродукција	 на	
звук	 или	 слика,	 магнетски	 носачи	 на	 податоци,	
дискови	 за	 снимање,	 автоматски	 машини	 и	
механизми	 за	 апаратите	 што	 се	 активираат	 со	
монети	 или	 жетони,	 регистар	 	 каси,	 машини	 за	
сметање	 и	 опрема	 за	 обработка	 на	 податоци	 и	
компјутери,	апарати	за	гаснење	пожар	
кл.	41		образовни	услуги;	подготвување	настава;	
забава;	спортски	и	културни	активности	
кл.	 45	 	 правни	 услуги;	 безбедносни	 услуги	 за	
заштита	 на	 имот	 и	 лица;	 лични	 и	 општествени	
услуги	што	ги	даваат	трети	лица	за	задоволување	
на	потребите	на	поединци
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(111) 16249 (151) 04/06/2009
(210) TM  2008/962 (220) 05/08/2008
  (181) 05/08/2018
  (450) 31/08/2009
(732) Друштво за трговија и услуги АПЕКС МК ДОО 

Скопје Бул. АСНОМ бр.24/3-10,Скопје, MK
(740)	 Марта	 Поповска	 ул.	 М.Х.	 Јасмин	 бр.48,	 Скопје,	

1000
(540)
 

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

кл.	9	 	апарати	и	инструменти:	научни,	поморски,	
геодетски,	 фотографски,	 кинематографски,	
оптички,	 за	 вагање,	 за	 мерење,	 сигнализација,	
контрола	 (инспекција),	 спасување	 и	 настава;	
апарати	 и	 инструменти	 за	 спроведување,	
вклучување,	 трансформирање,	 акумулирање,	
регулирање	или	контролирање	на	електрицитетот;	
апарати	 за	 снимање,	 пренос	 и	 репродукција	 на	
звук	 или	 слика,	 магнетски	 носачи	 на	 податоци,	
дискови	 за	 снимање,	 автоматски	 машини	 и	
механизми	 за	 апаратите	 што	 се	 активираат	 со	
монети	 или	 жетони,	 регистар	 	 каси,	 машини	 за	
сметање	 и	 опрема	 за	 обработка	 на	 податоци	 и	
компјутери,	апарати	за	гаснење	пожар	
кл.	41  образовни	услуги;	подготвување	настава;	
забава;	спортски	и	културни	активности	
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	поединцит

(111) 16251 (151) 04/06/2009
(210) TM  2008/963 (220) 05/08/2008
  (181) 05/08/2018
  (450) 31/08/2009
(732) Друштво за трговија и услуги АПЕКС МК ДОО 

Скопје Бул. АСНОМ бр.24/3-10,Скопје, MK
(740)	 Марта	 Поповска	 ул.	 М.Х.	 Јасмин	 бр.48,	 Скопје,	

1000
(540)

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

кл.	9	 	апарати	и	инструменти:	научни,	поморски,	
геодетски,	 фотографски	 кинематографски,	
оптички,.	 за	 вагање,	 за	 мерење,	 сигнализација,	
контрола	 (инспекција),	 спасување	 и	 настава;	
апарати	 и	 инструменти	 за	 спроведување,	
вклучување,	 трансформирање,	 акумулирање,	
регулирање	или	контролирање	на	електрицитетот;	
апарати	 за	 снимање,	 пренос	 и	 репродукција	 на	
звук	 или	 слика,	 магнетски	 носачи	 на	 податоци,	
дискови	 за	 снимање,	 автоматски	 машини	 и	
механизмни	 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.	41	 	образовни	услуги;	подготвување	настава;	
забава;	спортски	и	културни	активности	
кл.	 45	 	 правни	 услуги;	 безбедносни	 услуги	 за	
заштита	 на	 имот	 и	 лица;	 лични	 и	 општествени	
услуги	што	ги	даваат	трети	лица	за	задоволување	
на	потребите	на	поединци

(111) 16246 (151) 04/06/2009
(210) TM  2008/964 (220) 05/08/2008
  (181) 05/08/2018
  (450) 31/08/2009
(732) Друштво за трговија и услуги АПЕКС МК ДОО 

Скопје Бул. АСНОМ бр.24/3-10,Скопје, MK
(740)	 Марта	 Поповска	 ул.	 М.Х.	 Јасмин	 бр.48,	 Скопје,	

1000
(540) 

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

кл.	9	 	апарати	и	инструменти:	научни,	поморски,	
геодетски,	 фотографски	 кинематографски,	
оптички,.	 за	 вагање,	 за	 мерење,	 сигнализација,	
контрола	 (инспекција),	 спасување	 и	 настава;	
апарати	 и	 инструменти	 за	 спроведување,	
вклучување,	 трансформирање,	 акумулирање,	
регулирање	или	контролирање	на	електрицитетот;	
апарати	 за	 снимање,	 пренос	 и	 репродукција	 на	
звук	 или	 слика,	 магнетски	 носачи	 на	 податоци,	
дискови	 за	 снимање,	 автоматски	 машини	 и	
механизмни	 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.	41	 	образовни	услуги;	подготвување	настава;	
забава;	спортски	и	културни	активности	
кл.	 45	 	 правни	 услуги;	 безбедносни	 услуги	 за	
заштита	 на	 имот	 и	 лица;	 лични	 и	 општествени	
услуги	што	ги	даваат	трети	лица	за	задоволување	
на	потребите	на	поединци
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(111) 16242 (151) 04/06/2009
(210) TM  2008/986 (220) 07/08/2008
  (181) 07/08/2018
  (450) 31/08/2009
(732) Друштво за производство, трговија и услуги 

ЕЛИСОФТ ДООЕЛ увоз-извоз Делчево Бул.
Македонија бр.4/2-1, Делчево, MK

(740)	 Адвокатско	 друштво	 ДЕ	 ЛЕГЕ	 Калеска	 и	
Цветановска	 бул.	 Кочо	 Рацин	 бр.14-6/6,	 1000,	
Скопје

(540)

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

кл. 9 	апарати	и	инструменти:	научни,	поморски,	
геодетски,	 фотографски,	 кинаматографски,	
оптички,	 за	 вагање,	 за	 мерење,	 сигнализација,	
контрола	 (инспекција),	 спасување	 и	 настава;	
апарати	 и	 инструменти	 за	 спроведување,	
вклучување,	 трансформирање,	 акумулирање,	
регулирање	или	контролирање	на	електроцитетот;	
апарати	 за	 снимање,	 пренос	 и	 репродукција	 на	
звук	 или	 слика,	 магнетски	 носачи	 на	 податоци,	
дискови	 за	 снимање,	 автоматски	 машини	 и	
механизми	 за	 апаратите	 што	 се	 активираат	 со	
монети	 или	 жетони,	 регистар	 каси,	 машини	 за	
сметање	 и	 опрема	 за	 обработка	 на	 податоци	 и	
комјутери,	апарати	за	гаснење	пожар	
кл. 42		научни	и	технолошки	услуги	и	истражувања	
и	 планирања	 што	 се	 однесуваат	 на	 истите;	
услуги	 за	 индустриски	 анализи	 и	 исражувања;	
проектирање	и	развој	на	компјутерски	хардвер	и	
софтвер

(111) 16247 (151) 04/06/2009
(210) TM  2008/990 (220) 07/08/2008
  (181) 07/08/2018
  (450) 31/08/2009
(732) Друштво за производство, трговија и услуги 

СИТИ ПРИНТ ЦЕНТАР ДОО Скопје Бул.Јане 
Сандански бр.32/1-15, MK

(740)	 Марта	 Поповска	 ул.	 М.Х.	 Јасмин	 бр.48,	 Скопје,	
1000

(540) 

(591)	 бела	и	виолетова
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 16	 	 хартија,	 картон	 и	 производите	 од	 нив	

што	не	се	опфатени	со	другите	 класи,	печатени	
работи,	 книговезачки	 материјал,	 фотографии,	
канцелариски	материјал,	лепила	за	канцелариска	
и	 куќна	 употреба,	 материјали	 што	 ги	 користат	
уметниците,	 сликарски	 четки,	 машини	 за	
пишување	и	канцелариски	прибор(освен	мебел):	
материјали	 за	 обука	 и	 настава(освен	 апарати):	
пластични	 материјали	 за	 пакување	 што	 не	 се	
опфатени	 во	 другите	 класи:	 печатарски	 букви,	
клишиња	
кл.	 35	 	 огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	со	работи;	канцелариски	работи	
кл.	 39	 	 транспортни	 услуги;	 пакување	 и	
складирање	стока;	организирање	патувања	
кл.	40 	обработка	на	материјали

(111) 16228 (151) 04/06/2009
(210) TM  2008/1011 (220) 07/08/2008
  (181) 07/08/2018
  (450) 31/08/2009
(732) Мирјана Стеннес ул.Варшавска 17/4-9, Скопје, 

MK
(740)	 МИРЈАНА	 	 МАРКОВСКА,	 адвокат	 ул.	 „Орце	

Николов”	бр.	75,	1000,	Скопје
(540)

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

кл.	 29	 	 месо,	 риба,	 живина	 и	 дивеч,	 месни	
преработки,	 конзервирано,	 сушено	 и	 варено	
овошје	и	зеленчук,	желе,	џемови,	компоти,	 јајца,	
млеко	 и	 млечни	 производи,	 масла	 за	 јадење	 и	
масти	
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.	43  услуги	за	подготвување	храна	и	пијалаци,	
привремено	сместување

(111) 16248 (151) 04/06/2009
(210) TM  2008/1013 (220) 08/08/2008
  (181) 08/08/2018
  (450) 31/08/2009
(732) Друштво за производство, услуги и трговија 

ФОРМА КИДС ДОО Скопје ул.М.Х.Јасмин бр.50/ 
ре.7, MK

(740)	 Марта	 Поповска	 ул.	 М.Х.	 Јасмин	 бр.48,	 Скопје,	
1000

(540) 

16242
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(591)	 бела,	зелена,	жолта,	сина,	црвена	и	виолетова
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл. 20  мебел,	огледала,	рамки	за	слики,	производи	
од	 дрво,	 плута,	 трска,	 рогозина,	 врбови	 прачки,	
рогови,	 коски,	 слонова	 коска,	 китови	 коски,	
школки,	килибар,	седеф,	морска	пена	и	замена	на	
сите	тие	материјали	или	од	пластика	
кл.	27	 	 килими,	 рогoзини,	 простирки	 и	 бришачи,	
линолеум	и	други	подни	прекривачи,	ѕидни	тапети	
коишто	не	се	од	текстил	
кл.	40 	обработка	на	материјали

(111) 16304 (151) 03/07/2009
(210) TM  2008/1015 (220) 08/08/2008
  (181) 08/08/2018
  (450) 31/08/2009
(732) Друштво за градежништво, трговија на големо 

и мало ЛЕСНИНА ИНЖЕНЕРИНГ увоз-извоз 
ДООЕЛ Скопје ул. Романија б.б., MK

(540)

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

кл.	 6 	 браварски	 производи,	 мали	 метални	
производи,	 производи	 од	 метал	 што	 не	 се	
опфатени	со	другите	класи	
кл.	19		подови	од	дрво	
кл.	20	 	мебел,	производи	од	дрво,	 канцелариски	
мебел,	 кујнски	 мебел,	 столарија,	 внатрешни	 и	
надворешни	врати	и	прозорци	
кл.	 35	 	 услуги	 при	 продажба	 на	 мало	 и	 големо	
со:	 мебел,	 градежни	 материјали,	 столарија,	
надворешни	 и	 внатрешни	 врати	 и	 прозорци,	
подови	 од	 дрво,	 паркет,	 ламинат,	 браварски	
производи	
кл.	42		инженеринг

(111) 16291 (151) 22/06/2009
(210) TM  2008/1034 (220) 12/08/2008
  (181) 12/08/2018
  (450) 31/08/2009
(732) Кафе бар СТАГЕ Кафе ТП Адријан Стефановиќ 

- Скопје ул.Ленинова 14-А/3, Скопје, MK
(540) 

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

кл.	 43 	 услуги	 за	 подготвување	 пијалоци;	
кафетерии	

(111) 16188 (151) 18/06/2009
(210) TM  2008/1085 (220) 18/08/2008
  (181) 18/08/2018
  (450) 31/08/2009
(732) „Тим’с” доо Скопје ул.Орце Николов 120, 

Скопје, MK
(540) 

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

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

(111) 16176 (151) 18/06/2009
(210) TM  2008/1086 (220) 18/08/2008
  (181) 18/08/2018
  (450) 31/08/2009
(732) Тим-инженеринг дооел Скопје бул. 

Партизански одреди 117--2/1, Скопје, MK
(540)
 

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

кл.	 35	 	 водење	 на	 работење,	 управување	 со	
работи,	канцелариски	работи	
кл.	 36	 	 финансиски	 работи,	 работи	 поврзани	 за	
недвижен	имот	
кл.	 37	 	 градежни	 конструкции,	 поправки,	
инсталациски	услуги

(111) 16171 (151) 18/06/2009
(210) TM  2008/1087 (220) 19/08/2008
  (181) 19/08/2018
  (450) 31/08/2009
(732) ЗДРУЖЕНИЕ НА ГРАЃАНИ РАДИО ТАКСИ 

„ПЛАВА ЛАГУНА” ул. Петар Поп Арсов, 
бр.17/12 Скопје, MK

(540)

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

кл.	 45	 	 правни	 услуги;	 безбедносни	 услуги	 за	
заштита	 на	 имот	 и	 лица;	 лични	 и	 општествени	
услуги	што	ги	даваат	трети	лица	за	задоволување	
на	потребите	на	поединци
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(111) 16286 (151) 03/07/2009

(210) TM  2008/1095 (220) 19/08/2008
  (181) 19/08/2018
  (450) 31/08/2009
(732) Друштво за производство, промет и услуги 

Богоја Блажески ЕУРОТЕХНИКА ДООЕЛ Охрид 
Лагадин 41, 6000 Охрид, MK

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

(540)

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	6	 	обични	метали	и	нивните	легури,	метални	
градежни	 материјали,	 метални	 преносни	
конструкции,	 метални	 материјали	 за	 железнички	
шини,	жици	и	 кабли	 од	 обичен	метал	што	 не	 се	
електрични,	браварски	производи,	мали	метални	
производи,	 метални	 цевки,	 каси,	 производи	 од	
метал,	што	не	се	опфатени	со	другите	класи,	руди	
кл.	 7	 	 машини	 и	 машински	 алати,	 мотори	 и	
погонски	 машини	 (освен	 за	 сувоземни	 возила),	
машински	 спојници	 и	 трансмисиски	 елементи	
(освен	за	сувоземни	возила),	земјоделски	направи	
(не	се	рачни),	инкубатори	за	јајца	
кл.	 12	 	 возила,	 апарати	 за	 движење	 по	 земја,	
воздух	или	вода	
кл.	 35	 	 огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	со	работи;	канцелариски	работи

(111) 16186 (151) 17/06/2009
(210) TM  2008/1096 (220) 19/08/2008
  (181) 19/08/2018
  (450) 31/08/2009
(732) ПУТНИК - КМГ ДОО ул. Даме Груев бр.5 Градски 

Sид-3, локал 6 1000 Скопје, MK
(740)	 БИНПРО	 ДООЕЛ	 СКОПЈЕ	 ул.	 ‘’Ленинова’’	

бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540) 

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

кл.	39 	транспортни	услуги,	пакување	и	складирање	
стокa,	организирање	патувања	
кл.	41	 	образовни	услуги,	подготвување	настава,	
забава,	спортски	и	културни	активности	
кл.	43		услуги	за	подготвување	храна	и	пијалаци;	
привремено	сместување

(111) 16329 (151) 14/07/2009
(210) TM  2008/1110 (220) 10/10/2008
  (181) 10/10/2018
  (450) 31/08/2009
(732) Друштво за производство промет и услуги 

„Интеркопи” ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул. 
Првомајска бб, MK

(540) 

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл. 43		услуги	за	подготвување	храна	и	пијалаци

(111) 16299 (151) 07/07/2009
(210) TM  2008/1112 (220) 21/08/2008
  (181) 21/08/2018
  (450) 31/08/2009
(732) МОДУЛПЛАСТ ДОО  ул. Сервисна зона југ реон 

40 - Скопје , MK
(540)

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

кл.	19		неметални	градежни	материјали,	рамки	за	
врати	и	прозорци

(111) 16203 (151) 18/06/2009
(210) TM  2008/1126 (220) 22/08/2008
  (181) 22/08/2018
  (450) 31/08/2009
(732) ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И 

УСЛУГИ МБ БЕЛАРТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 
ул. Булевар АСНОМ бр.36 - лок. 16 Скопје, MK

(540)

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

кл.	14	 	будилници;	атомски	часовници;	белегзии/
накит/;	 брошеви/накит/;	 кутии	 за	 саати;	 кутии	 за	
часовници;	 синџирчиња/накит/;	 синџирчиња	 за	
часовници;	 кристали	 за	 часовници;	 стакла	 за	
часовници;	 пружини	 за	 часовници;	 каивчиња	 за	
часовници;	 жица	 од	 благородни	 метали/накит/;	
уметнички	дела	од	скапоцени	метали;	часовници	
за	на	рака;	 хронографи/часовници/;	 хронометри;	
штипки	за	вратоврски;	игли	за	вратоврски;	кутии	
за	 саати;	 саати;	 стоперици;	 саати	 и	 часовници,	
електрични;	 механизми	 за	 саати;	 обетки;	
фигури/статуетки	 од	 благородни	 материјали;	
накит;	 кутии	 за	 накит;	 бисери;	 приврзоци	 за	

16286
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клучеви;	 медалјони/накит/;	 медали;	 огрлици/
накит/;	 украсни	 игли;	 украси/накит/;	 скапоцени	
камења;	кл.	16		лепливи	ленти	за	хартија	или	за	
домашна	употреба;	лепливи	траки	за	одвојување/
канцелариски	 реквизити/;	 лепила	 за	 хартија	
или	 домашна	 употреба;	 табли	 за	 оглаување	 од	
хартија	или	 картон;	 албуми;	 алманаси;	 картички	
за	огласување;	акварели;	архитектонски	модели;	
палети	 за	 уметници,	 атласи;	 хартиени	 кесиња;	
кеси/пликоа/	од	хартија	или	пластика	за	пакување;	
кеси	 за	 ѓубре	 од	 хартија	 или	 пластика;	 кеси	 за	
готвење	 во	 микробранова;	 мини	 за	 пенкала;	
траки	 за	 врзување(за	 книги);	 табли;	 мапи	 за	 на	
маса;	 постери;	 апарати	 и	 машини	 за	 врзување	
книги/канцелариска	опрема/;	платно	за	врзување	
книги;	 јажиња	 за	 врзување	 книги;	 материјали	
за	 врзување	 книги;	 врзување	 книги;	 држачи	 за	
книги;	 брошури;	 обележувачи	 за	 книги;	 пликоа	
за	 шишиња	 од	 картон	 или	 хартија;	 обвивки	 за	
шишиња	од	картон	или	хартија;	панделки/хартија/;	
кутии	 за	 пенкала;	 кутии	 од	 картон	 или	 хартија;	
пластична	 паковка	 за	 обвиткување	 и	 пакување;	
календари;	платна	за	сликање;	картон;	производи	
од	картон;	картонски	туби,	карти,	кутии	за	печати;	
каталози;	 креда	 за	 литографија;	 графитни	
моливи;	штипки	за	хартија;	хартија	за	копирање;	
течности	 за	 корегирање/канцелариска	 опрема/;	
мастило	 за	 корегирање/хелиографија/;	 хартиени	
покривки	за	саксии;	покривки/хартиени/;	хартиени	
садови	 за	 крем;	 сечачи	 за	 хартија;	 украсување;	
пластификатори	 за	 документи	 за	 канцелариска	
употреба;	 табли	 за	 цртање;	 инструменти	 за	
цртање,	материјали	за	цртање;	сетови	за	цртање;	
гравирање;	 машини	 за	 лепење	 пликови	 за	
канцеларии;	пликови;	дизајн	на	везови;	продукти	
за	 бришење;	 игли	 за	 врежување;	 врежување;	
хартиени	знамиња;	мастилни	пенкала;	честитки;	
туш	мастило;	етикети;	литогафија;	сјајна	хартија;	
магазин;	 креда	 за	 обележување;	 глина	 за	
моделирање;	паста	за	моделирање;	канцелариски	
перфоратори;	 памфлети;	 хартиени	 ленти;	
листови	 хартија;	 восочна	 хартија;	 гравирање	
фотографии;	фотографии;	фотографии	и	апарати	
за	 монтирање;	 разгледници;	 постери,	 печатени	
материјали;	 печатени	 публикации;	 печатени	
фурнир;	 печатење/гравирање/;	 проспекти;	
сребрена	хартија;	музички	книги;	паста	од	скроб/
леплива/	за	канцелариска	или	домашна	употреба;	
шаблони;	кутии	за	шаблони;	налепници;	хартија	за	
завиткување;	восочна	хартија;	 восок	 за	лепење;	
четки	 за	 пишување;	 кутии	 за	 пишување/сетови/;	
креда	 за	 пишување;	 инструменти	 за	 пишување;	
материјали	за	пишување;	хуан	харија	за	кинеско	
сликање	и	калиграфија
кл.	 26	 	 вештачки	 цвеќиња;	 вештачки	 овошја;	
вештачки	 цветни	 декорации;	 игли	 за	 врзување;	
пердуви	 од	 птици/додавки	 за	 алишта/;	 штипки;	
плетенки;	брошеви;	топки;	копчиња;	текстил;	ленти	
за	порабување;	текстил	нитни;	текстил	спојувачи;	
врвци;	 завеси;	 игли	 за	 завеси;	 игли	 за	 везење;	
декорации	 на	 текстилни	 производи;	 тантелени	
ленти;	еластични	ленти;	игли	за	плетење;	чипкани	
реси;	волнени	реси;	букви	за	бележење	текстил;	
текстил;	сјајни	камчиња;	монограми	за	бележење	
текстил;	 бројки	 за	 бележење	 текстил;	 украси;	
декоративни	 текстилни	 чипки	 од	 злато/вртени	
или	 плетени/;	 амблеми/лепливи	 на	 топлина/	
за	 декррација	 на	 текстллни	 производи;	 мали	
парчиња	 тантела;	 розети/за	 шиење/;	 сребрени	
везови

(111) 16283 (151) 07/07/2009
(210) TM  2008/1127 (220) 22/08/2008
  (181) 22/08/2018
  (450) 31/08/2009
(732) Park Global Holdings, Inc. Carlson Parkway, P.O. 

Box 59159, Minneapolis, MN 55459 , US
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

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

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 43	 	 хотелиерски	 услуги;	 услуги	 на	 барови	 и	
ресторани;	услуги	на	резрвирање	соби

(111) 16205 (151) 22/06/2009
(210) TM  2008/1136 (220) 26/08/2008
  (181) 26/08/2018
  (450) 31/08/2009
(732) АЛМА-М ДОО експор-импорт Скопје    

Новоселски пат бб Скопје, MK
(540) 

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

кл.	35		услуги	при	продажба	на	големо	и	мало	со	
гуми	за	џвакање,	бонбони,	кафе,	какао,	чоколадa,	
супи,	мајонез,	сенф,	сок,	кашички,	млеко	во	прав	
и	житa

(111) 16289 (151) 07/07/2009
(210) TM  2008/1138 (220) 22/08/0208
  (181) 22/08/2018
  (450) 31/08/2009
(732) Рудпроинг-Мустакас ул. Лондонска бр. 12/10 

Скопје, MK
(740)	 Р у д п р о и н г - М у с т а к а с	 

ул.Маршал	Тито	бр.	30,	Македонски	Брод
(540)

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

кл.	19		маса	за	мазнење	ѕидови,	фасади	и	тавани,	
лепило	 за	 плочки,	 малтер	 за	 малтерисување	
внатрешни	и	надворешни	ѕидови
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(111) 16168 (151) 21/07/2009
(210) TM  2008/1143 (220) 26/08/2008
  (181) 26/08/2018
  (450) 31/08/2009
(732) СЕРВИС ТЕРМО КИНГ ул. Востаничка бр.21 

1000 Скопје, MK
(540)
 

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

кл.	 11 	 апарати	 за	 осветлување,	 греење,	
производство	на	пареа,	готвење,	ладење,	сушење,	
вентилација,	снабдување	со	вода	и	за	санитарнa	
наменa	(воздушни	завеси)

(111) 16204 (151) 18/06/2009
(210) TM  2008/1145 (220) 26/08/2008
  (181) 26/08/2018
  (450) 31/08/2009
(732) Т.Д. ГИЗА КО. ЕЛЕКТРОНИКА ул. „50 Дивизија” 

бр. 30/1-1 Скопје, MK
(540)

(591)	 бела	и	виолетова
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	9 	апарати	и	инструменти:	научни,	поморски,	
геодетски,	 фотографски,	 кинематографски,	
оптички,	 за	 вагање,	 за	 мерење,	 сигнализација,	
проверка	 (контрола),	 спасување	 и	 настава;	
апарати	 и	 инструменти	 за	 спроведување,	
вклучување	 и	 исклучување,	 трансформирање,	
акумулирање,	 регулирање	или	 контролирање	на	
електрицитетот;	апарати	за	снимање,	пренос	или	
репродукција	на	звук	или	слика;	магнетски	носачи	
на	 податоци,	 дискови	 за	 снимање;	 автоматски	
машини	 и	 механизми	 за	 апаратите	 што	 се	
активираат	 со	 монети	 или	 жетони;	 регистарски	
каси,	 машини	 за	 сметање,	 опрема	 за	 обработка	
на	 податоци	 и	 компјутери;	 апарати	 за	 гаснење	
пожар	
кл.	 11	 	 апарати	 за	 осветлување,	 греење,	
производство	 на	 пареа,	 готвење,	 ладење,	
сушење,	 вентилација,	 снабдување,	 со	 вода	 и	 за	
санитарни	намени	
кл.	 12 	 возила;	 апарати	 за	 движење	 по	 земја,	
воздух	или	вода	
кл.	 37	 	 градежни	 конструкции;	 поправки;	
инсталациски	услуги	
кл.	38		телекомуникации	
кл.	42		научни	и	технолошки	услуги	и	истражувања	
и	 планирањето	 поврзано	 со	 нив;	 услуги	 за	
индустриски	анализи	и	истражувања;	изработка	и	
развој	на	компјутерски	хардвер	и	софтвер

(111) 16207 (151) 18/06/2009
(210) TM  2008/1148 (220) 27/08/2008
  (181) 27/08/2018
  (450) 31/08/2009
(732) Брокерска куќа ИНОВО БРОКЕР АД СКОПЈЕ 

ул. Мит. Теодосиј Гологанов; бр. 60; 1000 
Скопје, MK

(540)

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

кл.	 35 	 огласување,	 водење	 на	 работење,	
управување	со	работи,	канцелариски	работи	
кл.	 36	 	 осигурување,	 финансиски	 работи,	
монетарни	работи,	работи	поврзани	со	недвижен	
имот

(111) 16382 (151) 21/07/2009
(210) TM  2008/1151 (220) 27/08/2008
  (181) 27/08/2018
  (450) 31/08/2009
(732) КИВИ ДОО Скопје ул. Баница бр. 12, Скопје - 

Кисела Вода, MK
(740)	 КИВИ	 ДОО	 Скопје	 

Ул.	Иво	Лола	Рибар	бр.	39,	лок	10,	1000	Скопје
(540)

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 35 	 рекламирање,	 услуги	 при	 продажба	 на	
големо	 и	 мало	 со	 рекламни	материјали;	 односи	
со	јавноста	
кл.	41		забава,	спортски	и	културни	активности	

(111) 16380 (151) 16/07/2009
(210) TM  2008/1156 (220) 27/08/2008
  (181) 27/08/2018
  (450) 31/08/2009
(732) Друштво за производство, промет и услуги 

МАКИНВЕСТ експорт-импорт ДОО Скопје 
ул. „Благоја Стевковски” бб, н. Маџари 1000 
Скопје, MK

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

16168
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16185

(540)

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 29	 	 месо,	 риба,	 живина	 и	 дивеч,	 месни	
преработки,	 конзервирано,	 смрзнато,	 сушено	 и	
варено	овошје	и	зеленчук,	желе,	џемови,	компоти,	
јајца,	млеко	и	млечни	производи,	масла	и	масти	
за	јадење	
кл.	30 	кафе,	чај,	какао,	шеќер,	ориз,	тапиока,	саго,	
замена	 за	 кафе,	 брашно	 и	 производи	 од	 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	 пијалаци,	 пијалаци	 од	 овошје	 и	
други	овошни	сокови,	 сирупи	и	други	препарати	
за	производство	на	пијалаци	
кл.	 35	 	 огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	со	работи;	канцелариски	работи

(111) 16383 (151) 21/07/2009
(210) TM  2008/1157 (220) 27/08/2008
  (181) 27/08/2018
  (450) 31/08/2009
(732) Друштво за производство, промет и услуги 

МАКИНВЕСТ експорт-импорт ДОО Скопје 
ул. „Благоја Стевковски” бб, н. Маџари 1000 
Скопје, MK

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

(540)
  

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 35	 	 огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	со	работи’	канцелариски	работи	
кл.	 39	 	 транспортни	 услуги;	 пакување	 и	
складирање	стоки;	организирање	патувања

(111) 16284 (151) 22/06/2009
(210) TM  2008/1158 (220) 27/08/2008
   (181) 27/08/2018
  (450) 31/08/2009
(732) Друштво за производство, промет и услуги 

МАКИНВЕСТ експорт-импорт ДОО Скопје 
ул. „Благоја Стевковски” бб, н. Маџари 1000 
Скопје, MK

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

(540) 

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл. 35  огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	со	работи;	канцелариски	работи	
кл.	 39	 	 транспортни	 услуги;	 пакување	 и	
складирање	стоки;	организирање	патувања

 (111) 16187 (151) 18/06/2009
(210) TM  2008/1160 (220) 27/08/2008
  (181) 27/08/2018
  (450) 31/08/2009
(732) БИЖУ БИЖУ доо увоз-извоз Скопје бул. 

Партизански Одреди бб, А3, локал 5, 1000 
Скопје, MK

(540)

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 14	 	 благородни	 метали	 и	 нивните	 легури	 и	
производите	изработени	од	нив	или	преслечени	
со	нив,	што	не	се	вклучени	во	другите	класи,	накит,	
скапоцени	камења,	хорологиски	и	хронометарски	
инструменти	

(111) 16185 (151) 18/06/2009
(210) TM  2008/1162 (220) 29/08/2008
  (181) 29/08/2018
  (450) 31/08/2009
(732) ДГ КУБУС ДОО Скопје Бул. Партизански 

Одреди бр. 151, Порта Влае, Б-3, М-3, 1000 
Скопје, MK

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

кл. 35 	 водење	 на	 работење;	 управување	 со	
работи;	канцелариски	работи	
кл.	36		работи	поврзани	за	недвижен	имот	
кл.	 37	 	 градежни	 конструкции;	 поправки;	
инсталациски	услуги	
кл.	 42	 	 проекирање	 и	 развој	 на	 компјутерски	
хардвер	и	софтвер	

(111) 16184 (151) 18/06/2009
(210) TM  2008/1163 (220) 29/08/2008
  (181) 29/08/2018
  (450) 31/08/2009
(732) ДГ КУБУС ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Скопје Бул. 

Партизански Одреди бр. 151, Порта Влае, Б-3, 
М-3, 1000 Скопје, MK

(540)

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

кл.	 35	 	 водење	 на	 работење;	 управување	 со	
работи;	канцелариски	работи	
кл.	36 	работи	поврзани	за	недвижен	имот	
кл.	 37	 	 градежни	 конструкции;	 поправки;	
инсталациски	услуги	
кл.	 42	 	 проекирање	 и	 развој	 на	 компјутерски	
хардвер	и	софтвер

(111) 16166 (151) 17/06/2009
(210) TM  2008/1179 (220) 02/09/2008
  (181) 02/09/2018
  (450) 31/08/2009
(732) Друштво за производство, трговија и услуги 

АРКУС ДИЗАЈН ДОО Скопје ул. Иво Лола 
Рибар бр. 63, 1000 Скопје, MK

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

(540)

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

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	16 	бележници,	брожури,	весници,	календари,	
каталози,	книги,	корици	за	неповрзани	списанија,	
листови	(хартиени	производи),	обвивки	(хартиени	
производи),	обрасци,	папки,	папки	за	документи,	
печатарски	 производи,	 печатен	 материјал	
(печатници),	 печатење,	 плакати,	 публикаци,	
размножување	 (апарати	 за	 размножување),	
репродуцирање	 (апарати	 за	 репродукцирање),	
хартија	
кл.	42 	графички	дизајн	и	подготовка	на	печатење	

(111) 16200 (151) 17/06/2009
(210) TM  2008/1180 (220) 02/09/2008
  (181) 02/09/2018
  (450) 31/08/2009
(732) Друштво за угостителство, трговија и услуги 

ФМ ГРОУП ДОО Скопје бул. Партизански 
одреди бр. 27а/21, 1000 Скопје, MK

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

(540)

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

кл.	 43	 	 кафулиња,	 кафетерии,	 кафеани,	
гостилници,	 ресторани,	 услуги	 за	 подготвување	
храна	и	пијалаци,	клубови,	ноќни	клубови	

(111) 16301 (151) 03/07/2009
(210) TM  2008/1185 (220) 03/09/2008
  (181) 03/09/2018
  (450) 31/08/2009
(732) Трговско друштво за трговија, угостителство, 

спортски активности и услуги КОЧ СПОРТ 
експорт-импорт Скопје ул. Даме Груев бр. 1, 
MK

(540) 

(591)	 жолта	и	лилакова	
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	41 	забава,	спортски	и	културни	активности	
кл.	43 	услуги	за	подготвување	храна	и	пијалаци	

(111) 16303 (151) 03/07/2009
(210) TM  2008/1186 (220) 03/09/2008
  (181) 03/09/2018 

 (450) 31/08/2009
(732) Трговско друштво за трговија, угостителство, 

спортски активности и услуги КОЧ СПОРТ 
експорт-импорт Скопје ул. Даме Груев бр. 1, 
MK

(540) 

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

кл.	 35	 	 водење	 на	 работење,	 управување	 со	
работи,	канцелариски	работи	
кл.	41		забава,	спортски	и	културни	активности	
кл.	43		услуги	за	подготвување	храна	и	пијалаци	

16303
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16347

(111) 16302 (151) 03/07/2009
(210) TM  2008/1187 (220) 03/09/2008
  (181) 03/09/2018
  (450) 31/08/2009
(732) Трговско друштво за трговија, угостителство, 

спортски активности и услуги КОЧ СПОРТ 
експорт-импорт Скопје ул. Даме Груев бр. 1, 
MK

(540) 

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

кл.	41		забава,	спортски	и	културни	активности	
кл.	43		услуги	за	подготвување	храна	и	пијалаци

(111) 16372 (151) 13/07/2009
(210) TM  2008/1194 (220) 03/09/2008
  (181) 03/09/2018
  (450) 31/08/2009
(732) United States Gypsum Company (a Delaware 

corporation) 550 West Adams Street Chicago, 
Ilinois 60661, US

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

(540) 

SHEETROCK

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	2	 	сепаратори;	затки;	финиши;	материјали	за	
подготовка	на	основен	слој;	ѕидни	премачкувачии	
во	вид	на	боја	
кл.	 6	 	 метални	 производи;	 тавани	 од	 метал;	
метален	 прибор	 за	 гипс-картон	 системи;	 носачи	
на	гипс-картони;	конструкции	за	ѕидни	преградни	
системи;	делови	и	фитинзи	за	сите	гореспоменати	
производи	
кл.	 8  рачни	 алати	 и	 направи	 (рачни);	 рачни	
алати,	особено	ножеви	со	широки	сечива,	ножеви	
со	 широки	 сечива	 за	 спојници	 за	 гипс-картони,	
садови	 за	 малтер,	 рачки	 за	 садови	 за	 малтер,	
пили,	 мистрии,	 садови	 за	 смеса	 за	 спојници,	
миксери	 за	 смеса	 за	 спојници,	 апликатори	 за	
ленти	 за	 заштита	 на	 ќошињата	 на	 ѕидовите,	
брусилки,	 дигалки	 за	 гипс-картони,	 чекани,	
турпии,	 режачки	 алати	 во	форма	 на	 т-линијар	 и	
универзални	 ножеви,	 делови	 и	фитинзи	 за	 сите	
гореспоменати	производи	
кл.	17 	производи	и	соединенија	за	обработка	на	
спојки	 во	 згради,	 смеси	 за	 пополнување	 спојки,	
премачкувачи;	 лента	 во	форма	 на	 производи	 за	
обработка	 на	 спојки,	 обработлив	 материјал	 кој	
или	се	згуснува	или	се	стврднува	за	формирање	
спојки;	подготовка	за	обработка	на	спојки;	ѕидни	
премачкувачи	во	вид	на	боја	
кл.	19		ѕидни	и	тавански	плочки	и	плочи;	гипсани	
плочки	 и	 плочи;	 прибор	 за	 гипс-картон	 системи;	
гипс;	цементен	малтер	за	залевање	спојници	

(111) 16245 (151) 04/06/2009
(210) TM  2008/1197 (220) 04/09/2008
  (181) 04/09/2018
  (450) 31/08/2009
(732) Друштво за услуги и трговија ПАНАШ ДООЕЛ 

Скопје бул. Партизански одреди ТЦ Буњаков, 
локал 24, MK

(740)	 Марта	 Поповска	 ул.	 М.Х.	 Јасмин	 бр.48,	 Скопје,	
1000

(540)

(591)	 зелена	и	бела
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	41	 	образовни	услуги;	подготвување	настава;	
забава;	спортски	и	културни	активности	
кл.	 44	 	 медицински	 услуги;	 ветеринарни	 услуги;	
хигенска	нега	и	нега	на	убавината	на	луѓето	или	
животните;	услуги	од	областа	на	земјоделството,	
градинарството	и	шумарството	
кл.	 45	 	 правни	 услуги;	 безбедносни	 	 услуги	 за	
заштита	 на	 имот	 и	 лица	 	 лични	 и	 општествени	
услуги	што	ги	даваат	трети	лица	за	задоволување	
на	потребите	на	поединци

(111) 16347 (151) 09/07/2009
(210) TM  2008/1211 (220) 04/09/2008
  (181) 04/09/2018
  (450) 31/08/2009
(732) Klik Mee doo Cara Dusana 268-j, Beograd, RS
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

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

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

кл.	35 	 огласување;	 водење	 на	 работи;	 деловно	
управување;	канцелариски	работи	
кл.	 36	 	 осигурување;	 финансиски	 работи;	
парични	(монетарни)	работи;	работи	во	врска	со	
недвижности	
кл.	38		телекомуникации
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(111) 16226 (151) 04/06/2009
(210) TM  2008/1219 (220) 04/09/2008
  (181) 04/09/2018
  (450) 31/08/2009
(732) Sun Microsystems, Inc. (corporation of the  state 

of Delaware) 4150 Network Circle Santa Clara, 
California 95055, US

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

(540)

 

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	9	 	апарати	и	инструменти:	научни,	поморски,	
геодетски,	 фотографски,	 кинематографски,	
оптички,	 за	 вагање,	 за	 мерење,	 сигнализација,	
контрола	 (инспекција),	 спасување	 и	 настава;	
апарати	 и	 инструменти	 за	 спроведување,	
вклучување,	 трансформирање,	 акумулирање,	
регулирање	или	контролирање	на	електрицитетот;	
апарати	за	снимање,	пренос	и	репродукција	на	звук	
или	слика;	магнетски	носачи	на	податоци,	дискови	
за	 снимање;	 автоматски	 машини	 и	 механизми	
за	 апаратите	 што	 се	 активираат	 со	 монети	 или	
жетони;	 регистар	 каси,	 машини	 за	 сметање	 и	
опрема	 за	 обработка	 на	 податоци	 и	 компјутери;	
апарати	 за	 гаснење	 пожар;	 компјутерски	
хардвер;	 компјутерски	 периферии;	 компјутерски	
софтвер;	 компјутерско	 оперативни	 системи;	
рачни	компјутери;	класи	на	мејнфрем	компјутери;	
компјутерски	 работни	 станици;	 видео	 екрани;	
тастатури;	 монитори;	 сервери;	 диск	 единици;	
компјутерски	мемориски	уреди;	интегрирани	кола;	
интерфејс	 плочи;	 модеми;	 глувчиња;	 подлоги	 за	
глувчиња;	 периферии;	 принтери	 и	 периферии	
за	 принтери;	 печатени	 плочи	 кои	 содржат	
електрични	компоненти	и	приклучници;	процесори	
и	мемории;	празни	магнетски	носачи	на	податоци;	
снимачи	за	аудио	касети;	плеери	за	аудио	касети;	
плеери	 за	 компакт	 дискови;	 снимачи	 за	 компакт	
дискови;	 полу-проводни	 елементи;	 силиконски	
парчиња;	 електронски	 огласни	 табли;	 празни	
компјутерски	 дискови	 за	 снимање;	 калкулатори;	
компјутерски	чипови;	компјутерски	диск	единици;	
компјутерски	 дискови;	 процесори	 на	 податоци;	
дигитални	 камери;	 дигитални	 видео	 рекордери;	
електронски	 единици	 за	 енкрипција;	 факсимил	
машини;	трансмитери	и	приемници	за	системи	за	
глобално	 позиционирање;	 хардвер	 за	 интернет	
телевизија;	 микропроцесори;	 микрокомпјутери;	
миникомпјутери;	 камери	 за	 подвижни	 слики;	
оптички	 скенери;	 осцилоскопи;	 педометри;	
машини	за	фотокопирање;	дигитални	персонални	
асистенти;	 фотографски	 камери;	 фотографски	
проектори;	 лизгачки	 проектори;	 радио	 пејџери;	
радиа;	скенери;	смарт	картички;	читачи	за	смарт	

картички;	 телефони;	 телефонски	 секретарки;	
телевизорски	 пакети;	 телевизорски	 сет	 топ	
боксови;	 термостати;	 видео	 камери;	 снимачи	 за	
видео	касети;	видео	монитори;	снимачи	за	видео	
ленти;	 системи	 за	 говорни	 пораки;	 машини	 за	
гласање;	 веб	 телефони;	 хардвер	 за	 безжично	
комуницирање	 со	 податоци,	 компјутерски	
програми	 за	 тестирање	 компатабилност	 на	
компјутерски	 програми;	 компјутерски	 програми	
за	 користење	 во	 компјутерско	 вмрежување;	
компјутерски	 лрограми	 за	 користење	 во	
компјутерска	 емулација;	 компјутерски	 програми	
за	користење	во	електронска	пошта;	компјутерски	
програми	 за	 креирање	на	 графички	интерфејси;	
компјутерски	 програми	 за	 употреба	 во	
менаџирање	 дата	 бази;	 компјутерски	 програми	
за	 процесирање	 документи;	 компјутерски	
програми	 за	 процесирање	 на	 зборови;	
компјутерски	 програми	 за	 подготвување	 на	
табеларни	пресметувања;	компјутерски	програми	
за	 користење	 во	 компјутерска	 безбедност;	
компјутерски	 програми	 за	 користење	 во	 развој	
на	 компјутерски	 програми;	 програмски	 јазици;	
комплет	 алати	 и	 компилатори;	 компјутерски	
програми	 за	 користење	 во	 развој,	 компилирање	
и	 реализирање	 други	 компјутерски	 програми	
во	 компјутери,	 компјутерски	 мрежи,	 и	 глобални	
комуникациски	 мрежи;	 компјутерски	 програми	
за	 користење	 за	 навигација,	 пребарување,	
трансфер	 на	 информации,	 и	 дистрибуција	 и	
преглед	 на	 други	 компјутерски	 програми	 на	
компјутери,	 компјутерски	 мрежи,	 и	 глобални	
комуникациски	мрежи;	компјутерски	програми	за	
снимање,	процесирање,	прием,	репродуцирање,	
трансмитирање,	модифицирање,	компресирање,	
декомпресирање,	 емитување,	 спојување,	 и/или	
подобрување	 звук,	 видео,	 слики,	 графика,	 и/
или	 податоци;	 компјутерски	 оперативни	 систем	
програми;	 компјутерски	 услужни	 програми;	
компјутерски	 програми	 за	 користење	 со	
компјутерски	 сервери;	 компјутерски	програми	 за	
користење	 во	 телефони;	 компјутерски	 програми	
користени	за	пристапување	во	бази	на	податоци;	
компјутерски	 програми	 за	 игри;	 компјутерски	
програми	кои	што	се	даунлодираат	од	 глобални	
компјутерски	 мрежи;	 и	 упатства	 за	 користење	
во	електронска	форма	кои	се	продаваат	со	нив;	
електронски	публикации	кои	што	се	даунлодираат	
кл.	16		хартија,	картон	и	производите	изработени	
од	нив	(вклучени	во	класа	16);	печатени	работи;	
книги;	 фотографии;	 канцелариски	 материјал;	
постери;	 книги	 со	 стрипови;	 боенки;	 книги	
за	 активности	 и	 учење;	 тетратки;	 адресари;	
маркери	 за	 книги;	 неелектронски	 персонални	
планери	 и	 организери;	 календари;	 пакување	
за	 подароци;	 картички	 за	 подароци;	 кеси	 за	
подароци;	 кутии	 за	 подароци;	 хартија	 за	 писма	
за	коресподенција;	поштенски	картички;	хартиени	
честитки;	канцелариски	налепници;	фото	албуми;	
албуми;	книги	за	автограми;	албуми	за	поштенски	
марки;	 уметнички	 репродукции;	 литографи;	
платнени	 апликации	 кои	 се	 нанесуваат	 со	
пегла;	 картонски	 фигури;	 картонски	 исечоци;	
магазини;	 организери	 за	 на	 биро;	 потпирачи	 и	
држачи	за	пенкала,	моливи,	ленти,	спојувалки	и	
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бележници	 за	 на	 биро;	 материјал	 за	 врзување;	
диспенсери	 за	 лепливи	 траки	 за	 канцелариска	
и	 домашна	 намена;	 мала	 табла	 за	 пишување	
со	 стега	 за	 хартија;	 канцелариски	 прибор,	
комплети	 пенкала	 и	 бележници;	 бележници;	
организери	 за	 канцелариска	 употреба;	 футроли	
за	 моливи;	 острилки	 за	 моливи	 отварачи	 за	
писма;	 канцелариски	 портофолија;	 подлога	 за	
на	биро	и	комплети			канцелариски	материјал	кој	
се	содржат	од	хартија,	пликоа,	печати,	матрици,	
плутени	 табли;	 табли	 за	 креди;	 меморандум	
табли;	партитури;	материали	за	уметници,	имено,	
канцелариски	 портофолија	 и	 книги	 за	 скици;	
хартиени	 производи	 за	 забави,	 имено,	 хартии	
за	 декорации	 за	 забави,	 хартиени	 салфети,	
хартиени	 рибони,	 хартиени	 кеси	 за	 забави,	 и	
хартиени	капи	за	забави;	декорации	за	пакувања	
за	 поклони	 направени	 од	 хартија,	 картички	 за	
телефонски	 јавувања,	 не-магнетно	 кодирани;	
бизнис	 картички;	 привремени	 тетоважи	 за	
лепење;	 машини	 за	 пишување	 и	 канцелариски	
реквизити	 (освен	 мебел);	 материјали	 за	 обука	
и	 настава	 (освен	 апарати);	 публикации	 кој	 се	
однесуваат	на	компјутерска	технологија;	работни	
и	 кориснички	 инструкции;	 прирачници	 и	 други	
пишувани	придружни	материјали	за	компјутери	и	
компјутерски	 софтвер;	 компјутерски	 програми	 и	
прирачници	кои	се	продаваат	како	целина	

(111) 16229 (151) 29/05/2009
(210) TM  2008/1221 (220) 05/09/2008
  (181) 05/09/2018
  (450) 31/08/2009
(732) Друштво за туристичко посредување, превоз, 

изнајмување на автомобили и услуги ИН 
ТРАВЕЛ ДООЕЛ Скопје ул. Ѓуро Ѓаковиќ 78 а, 
MK

(740)	 Марта	 Поповска	 ул.	 М.Х.	 Јасмин	 бр.48,	 Скопје,	
1000

(540)

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

кл.	 36	 	 осигурување;	 финансиски	 работи;	
монетарни	работи,	работи
поврзани	со	недвижен	имот	
кл.	 39	 	 транспортни	 услуги;	 пакување	 и	
складирање	стока;	организирање	патувања	
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) 16241 (151) 04/06/2009
(210) TM  2008/1223 (220) 05/09/2008
  (181) 05/09/2018
  (450) 31/08/2009
(732) NBA Properties, Inc. 645 Fifth Avenue, New York, 

New York 10022, US
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

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

(551)	 индивидуална
(510, 511)

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

(111) 16371 (151) 13/07/2009
(210) TM  2008/1225 (220) 05/09/2008
  (181) 05/09/2018
  (450) 31/08/2009
(732) ХЕЛТХ.МЕД ДОО Скопје ул. Железничка бр. 50, 

1000 Скопје, MK
(540) 

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

кл.	10 	медицински	материјал	
кл.	44 	медицински	услуги

(111) 16280 (151) 26/06/2009
(210) TM  2008/1234 (220) 10/09/2008
  (181) 10/09/2018
  (450) 31/08/2009
(732) АСТЕР ФЕСТ  бул. Видое Смилевски Бато 

41/72 Скопје, MK
(540)

(591)	 црно,	бела,	сива	и	темноцрвена
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	41		културни	активности
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(111) 16384 (151) 21/07/2009
(210) TM  2008/1306 (220) 19/09/2008
  (181) 19/09/2018
  (450) 31/08/2009
(732) ИН-БРОКЕР А.Д. Скопје ул. Теодосије 

Гологанов 58 ТДЦ Унија кат 3, 1000 Скопје, MK
(740)	 Пекопрем	ДОО	Скопје	бул.	Авној	бр.24/3-17	1000	

Скопје		
(540)

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

кл.	36	 	осигурување,	финансиски	работи,	работи	
поврзани	за	недвижен	имот	
кл.	 45	 	 правни	 услуги;	 безбедносни	 услуги	 за	
заштита	 на	 имот	 и	 лица;	 лични	 и	 општествени	
услуги	што	ги	даваат	трети	лица	за	задоволување	
на	потребите	на	поединците

(111) 16374 (151) 21/07/2009
(210) TM  2008/1326 (220) 23/09/2008
  (181) 23/09/2018
  (450) 31/08/2009
(732) Исовски Ратко с. Глоѓи, ул.101 б.б., Тетово, MK
(540)

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

кл.	30		мед	и	производи	од	мед

(111) 16292 (151) 08/07/2009
(210) TM  2008/1329 (220) 23/09/2008
  (181) 23/09/2018
  (450) 31/08/2009
(732) Друштво за трговија, туризам и угостителство 

АРБОТРАВЕЛ Донче ДООЕЛ увоз-извоз бул. 
Партизански Одреди бр. 21 А2/1 Скопје, MK

(740)	 ЈАНИЌЕВИЌ	 НЕНАД,	 адвокат	 бул.	 „Кочо	 Рацин”	
бр.38/1-5,	1000,	Скопје

(540)

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

кл.	39 	транспорти	услуги,	пакување	и	складирање	
стока,	организирање	патувања	
кл.	43		услуги	за	подготвување	храна	и	пијалаци,	
привремено	сместување

(111) 16290 (151) 03/07/2009
(210) TM  2008/1331 (220) 23/09/2008
  (181) 23/09/2018
  (450) 31/08/2009
(732) Privredno drustvo za proizvodnju i prodaju 

deterdzenata „BEOHEMIJA-INHEM” DOO 
Pancevacka bb, Zrenjanin, RS

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

(540)
 

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 1 	 хемиски	 производи	 за	 индустријата,	
науката,	фотографиите,	 како	 и	 за	 земјоделието,	
градинарството	и	шумарството,	сурови	вештачки	
смоли,	 сурови	 пластични	 материи,	 вештачки	
ѓубриња,	смеси	за	 гаснење	пожар,	препарати	за	
калење	и	заварување	метали,	хемиски	производи	
за	 конзервирање	 прехранбени	 производи,	
материи	за	штавење,	адхезиви	(лепливи	материи	
наменети	за	индустријата)	
кл.	2  бои,	фирнајзи,	лакови,	средства	за	заштита	
од	 ’рѓа	 и	 гниење	 на	 дрвото,	 материи	 за	 боење,	
средства	 за	 нагризување,	 сурови	 природни	
смоли,	метали	во	листови	и	во	прав	за	сликарите,	
декоратерите,	печатарите	и	уметниците	
кл.	 3	 	 средства	 за	 белење	 и	 други	 супстанции	
за	 перење,	 препарати	 за	 чистење,	 полирање,	
триење	 и	 нагризување,	 сапуни,	 парфимерија,	
етерични	масла,	 козметички	производи,	лосиони	
за	коса,	препарати	за	нега	на	забите	

(111) 16310 (151) 07/07/2009
(210) TM  2008/1336 (220) 24/09/2008
  (181) 24/09/2018
  (450) 31/08/2009
(732) Македонска Авторска Агенција ДОО бул. Кочо 

Рацин 14, п. фах 148, 1000 Скопје, MK
(540) 

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

кл.	45 	правни	услуги
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(111) 16169 (151) 17/06/2009
(210) TM  2008/1338 (220) 24/09/2008
  (181) 24/09/2018
  (450) 31/08/2009
(732) Друштво за производство и промет со 

текстилни производи ПАЛТЕКС а.д. 2320 
ДЕЛЧЕВО, бул. „Македонија”’ бб, MK

(740)	 МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ,	Д.О.О.	Скопје	ул.	Апостол	
Гусларот	3,	1000,	Скопје

(540)

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

кл.	24		текстил	и	текстилни	производи,	што	не	се	
опфатени	со	другите	класи	
кл.	25		облека

(111) 16293 (151) 03/07/2009
(210) TM  2008/1341 (220) 24/09/2008
  (181) 24/09/2018
  (450) 31/08/2009
(732) КАПИТАЛ МЕДИА ГРОУП ДОО увоз-извоз ул. 

„Партизански одреди” 17/1-16, 1000 Скопје, MK
(740)	 Адвокатско	 друштво	 	 ПОЛЕНАК	 ул.	 „Орце	

Николов”		98,	1000,	Скопје
(540)

KAPITAL MEDIA GROUP DOO

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 16	 	 весници,	 хартија,	 картон	 и	 производите	
од	 нив	 што	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	
печатени	 работи,	 печатарски	 букви,	 печатени	
изданија,	публикации,	списанија	
кл.	 35	 	 огласување,	 водење	 на	 работење,	
управување	 со	 работи,	 канцлеариски	 работи,	
изнајмување	 рекламен	 простор,	 објавување	
рекламни	 текстови,	 објавување	 јавни	
текстови,	 обработка	 на	 текстови,	 огласување	
/рекламирање/,	 пропагандни	 дејности,	
распределба	 /дистрибуција/	 на	 примероци,	
рекламирање	по	пат	на	радио,	 рекламирање	по	
пат	 на	 телевизија,	 он-лајн	 рекламирање	 преку	
компјутерска	мрежа	
кл.	 41	 	 објавување	 текстови	 /текстови	 што	 не	
се	 рекламни/	 пишување	 текстови	 текстови	 што	
не	 се	 рекламни/,	 он-лајн	 објави	 на	 списанија	
(електронски	 публикаци	 на	 весници),	 издавање	
книги,	објавување	електронски	книги	и	списанија	
преку	компјутерски	мрежи	

(111) 16295 (151) 03/07/2009
(210) TM  2008/1342 (220) 24/09/2008
  (181) 24/09/2018
  (450) 31/08/2009
(732) КАПИТАЛ МЕДИА ГРОУП ДОО увоз-извоз ул. 

„Партизански одреди” 17/1-16, 1000 Скопје, MK
(740)	 Адвокатско	 друштво	 	 ПОЛЕНАК	 ул.	 ’’Орце	

Николов”		98,	1000,	Скопје
(540) 

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

кл.	41 	објавување	текстови	 /текстови	што	не	се	
рекламни/	 пишување	 текстови	 /текстови	 што	
не	 се	 рекламни/,	 он-лајн	 објава	 на	 списанија	
(електронски	 публикаци	 на	 весници),	 издавање	
книги,	објавување	електронски	книги	и	списанија	
преку	компјутерски	мрежи

(111) 16173 (151) 17/06/2009
(210) TM  2008/1352 (220) 25/09/2008
  (181) 25/09/2018
  (450) 31/08/2009
(732) Друштво за организирање на туристички 

патувања и продажба на билети АО 
ГЕНЕРАЛТУРИСТ ДОО Скопје ул. Наум 
Наумовски-Борче, бр. 79, Скопје, MK

(740)	 БИЛЈАНА		ПАНОВА	ВИДЕСКИ,	адвокат		ул.”Васил	
Ѓоргов”	бр.	34/	1-	6,	1000,	Скопје

(540) 

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

кл.	39		транспортни	услуги;	пакување	и	складирање	
стока;	организирање	патувања	
кл.	43		услуги	за	подготвување	храна	и	пијалаци;	
привремено	сместување	
кл.	45		лични	и	општествени	услуги	што	ги	даваат	
трети	 лица	 за	 задоволување	 на	 потребите	 на	
поединци,	 безбедносни	 услови	 за	 заштита	 на	
имот	и	лица	

16173
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(111) 16349 (151) 14/07/2009
(210) TM  2008/1358 (220) 26/09/2008
  (181) 26/09/2018
  (450) 31/08/2009
(732) Трговско друштво за производство, промет 

и услуги, КОСМО Антиќ Емилија, увоз-извоз, 
ДООЕЛ ул. Томе Пуре 1a, Бутел, 1000 Скопје, 
MK

(540)

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

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

(111) 16234 (151) 04/06/2009
(210) TM  2008/1434 (220) 26/09/2008
  (181) 26/09/2018
  (450) 31/08/2009
(732) Трговско друштво за пиво, слад, оцет, 

алкохолни и безалкохолни  пијалаци ПИВАРА 
СКОПЈЕ А.Д. ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK

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

(540) 

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

кл.	31		пивски	слад	
кл.	32		пиво

(111) 16237 (151) 04/06/2009
(210) TM  2008/1431 (220) 26/09/2008
  (181) 26/09/2018
  (450) 31/08/2009
(732) Трговско друштво за пиво, слад, оцет, 

алкохолни и безалкохолни  пијалаци ПИВАРА 
СКОПЈЕ А.Д. ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK

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

(540)

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

кл.	31		пивски	слад	
кл.	32		пиво	

(111) 16236 (151) 04/06/2009
(210) TM  2008/1432 (220) 26/09/2008
  (181) 26/09/2018
  (450) 31/08/2009
(732) Трговско друштво за пиво, слад, оцет, 

алкохолни и безалкохолни  пијалаци ПИВАРА 
СКОПЈЕ А.Д. ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK

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

(540)

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

кл.	31		пивски	слад	
кл.	32		пиво	

(111) 16235 (151) 04/06/2009
(210) TM  2008/1433 (220) 26/09/2008
  (181) 26/09/2018
  (450) 31/08/2009
(732) Трговско друштво за пиво, слад, оцет, 

алкохолни и безалкохолни  пијалаци ПИВАРА 
СКОПЈЕ А.Д. ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK

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

(540) 

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

кл.	31		пивски	слад	
кл.	32		пиво

16349
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(111) 16233 (151) 04/06/2009
(210) TM  2008/1435 (220) 26/09/2008  

 (181) 26/09/2018
  (450) 31/08/2009
(732) Трговско друштво за пиво, слад, оцет, 

алкохолни и безалкохолни  пијалаци ПИВАРА 
СКОПЈЕ А.Д. ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK

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

(540) 

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

кл.	31		пивски	слад	
кл.	32		пиво

(111) 16232 (151) 04/06/2009
(210) TM  2008/1436 (220) 26/09/2008
  (181) 26/09/2018
  (450) 31/08/2009
(732) Трговско друштво за пиво, слад, оцет, 

алкохолни и безалкохолни  пијалаци ПИВАРА 
СКОПЈЕ А.Д. ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK

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

(540)

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

кл.	31 	пивски	слад	
кл.	32 	пиво

(111) 16231 (151) 04/06/2009
(210) TM  2008/1437 (220) 26/09/2008
  (181) 26/09/2018
  (450) 31/08/2009
(732) Трговско друштво за пиво, слад, оцет, 

алкохолни и безалкохолни  пијалаци ПИВАРА 
СКОПЈЕ А.Д. ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK

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

(540) 

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

кл.	31		пивски	слад	
кл.	32		пиво	

(111) 16230 (151) 04/06/2009
(210) TM  2008/1438 (220) 26/09/2008
  (181) 26/09/2018
  (450) 31/08/2009
(732) Трговско друштво за пиво, слад, оцет, 

алкохолни и безалкохолни  пијалаци ПИВАРА 
СКОПЈЕ А.Д. ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK

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

(540)

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

кл.	31		пивски	слад	
кл.	32		пиво

(111) 16253 (151) 04/06/2009
(210) TM  2008/1446 (220) 01/10/2008
  (181) 01/10/2018
  (450) 31/08/2009
(732) Aventis Pharma S.A. 20, Avenue Raymond Aron 

92160 Antony, FR
(740)	 БИНПРО	 ДООЕЛ	 СКОПЈЕ	 ул.	 ‘’Ленинова’’	

бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)

АПИДРА

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл. 5		фармацевтски	производи

16253
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(111) 16350 (151) 10/07/2009
(210) TM  2008/1448 (220) 01/10/2008
  (181) 01/10/2018
  (450) 31/08/2009
(732) HOECHST GmbH Bruningstrasse 50 D-65929 

Ftankfurt am Main, DE
(740)	 БИНПРО	 ДООЕЛ	 СКОПЈЕ	 ул.	 ‘’Ленинова’’	

бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540) 

ОПТИКЛИК

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	5 	инсулински	препарати	
кл.	 10	 	 медицински	 уреди	 и	 апарати,	 имено	
пенкала	за	инсулин	

(111) 16351 (151) 10/07/2009
(210) TM  2008/1450 (220) 01/10/2008
  (181) 01/10/2018
  (450) 31/08/2009
(732) Aventis Pharma Deutschland GmbH 

Bruningstrasse 50, 65929 Frankfurt am Main, DE
(740)	 БИНПРО	 ДООЕЛ	 СКОПЈЕ	 ул.	 ‘’Ленинова’’	

бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540) 

ИНСУМАН

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл. 5	 	 инсулински	 препарати	 во	 инјектирачка	
форма	

 (111) 16375 (151) 14/07/2009
(210) TM  2008/1451 (220) 01/10/2008
  (181) 01/10/2018
  (450) 31/08/2009
(732) Aktsionerno Droujestvo BULGARTABAC 

HOLDING 62, Graf Ignatiev Str. 1000 Sofia , BG
(740)	 ТОНЕВСКИ		ДРАГАН,	АДВОКАТ	бул.	„Кочо	Рацин”	

бр.	14/4	-	13,	1000	Скопје
(540)

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 34 	 преработен	 или	 непреработен	 тутун;	
производи	 од	 тутун;	 тутун	 за	 пушење,	 тутун	 за	
лули	 ња,	 тутун	 за	 рачно	 завиткување,	 тутун	 за	
џвакање;	снус	тутун	(шведски	тутун	што	не	чади	
додека	 согорува);	 цигари,	 пури,	 цигарилоси;	
супстанци	 за	 пушење	што	 се	 продаваат	 заедно	
или	 одделно	 од	 тутунот,	 не	 се	 за	 медицински	
намени	 и	 не	 се	 наменети	 за	 лекување;	 бурмут;	
пушачки	артикли	вклучени	во	класата	34;	хартија	
за	цигари,	цевчиња	и	чибуци	за	цигари,	кибрити,	
запалки;	пепелници	од	неблагородни	метали		

(111) 16266 (151) 26/06/2009
(210) TM  2008/1453 (220) 01/10/2008
  (181) 01/10/2018
  (450) 31/08/2009
(732) Фотон Феликс доо Скопје ул.„Борка 

Талевски”6, 1000 Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540) 

(591)	 бела,	жолто-портокалова,	зелена	и	црна
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 35 	 водење	 дејност	 (служби	 за	 давање	
совети	 за	 водење	 одделни	 дејности),	 дејности	
(консултации	за	водење	на	дејностите),	дејности	
(професионални	 консултации),	 изнајмување	
рекламен	простор,	јавно	мислење	(испитување	на	
јавното	мислење),	објавување	рекламни	текстови,	
огласување	 и	 рекламирање,	 организирање	
дејности	(советување	за	организирање		дејности),	
плакатирање	и	огласување,	промоција	(продажба	
за	трето	лице),	пропагандни	дејности,	проучување	
на	пазарот	(маркетинг),	рекламна	документација	
(уредување	 на	 рекламната	 документација),	
рекламна	хроника,	рекламни	огласи	(ширење	на	
рекламните	огласи),	водење	комерцијални	работи,	
комерцијална	 администрација,	 канцелариски	
работи,	 ширење	 рекламен	 материјал	 /трактати,	
проспекти,	печатени	примероци/	
кл.	41 	 спортски	 и	 културни	 активности,	 забава,	
информации	 за	 забава,	 игри	 за	 пари,	 клубови	
(услуги	 на	 клубови)	 /забава/,	 коцкарници	 /
игри/	 (услуги	 на	 коцкарниците),	 казина,	
лотарии,	 организирање	 лотарии,	 организирање	
натпревари,	 обложувалници,	 слободно	 време	
(услуги	 врзани	 за	 исполнување	 на	 слободното	
време),	услуги	за	игри	обезбедени	оп-liпе	по	пат	
на	компјутерска	мрежа

16350
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(111) 16252 (151) 04/06/2009
(210) TM  2008/1464 (220) 03/10/2008
  (181) 03/10/2018
  (450) 31/08/2009
(732) Ауто Сервис ЏЕПОВСКИ ДООЕЛ Скопје ул. 

Илија Димовски бр.30 б, Скопје, MK
(540) 

AУТО СЕРВИС ЏЕПОВСКИ

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл. 37		одржување	и	поправка	на	моторни	возила	

(111) 16244 (151) 04/06/2009
(210) TM  2008/1466 (220) 03/10/2008
  (181) 03/10/2018
  (450) 31/08/2009
(732) DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED 3-5-1, 

Nihonbashi Honcho, Chuo-ku TOKYO 103-8426, 
JP

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

(540) 

ARZART

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	5 	фармацевтски	препарати	и	супстанци

(111) 16243 (151) 04/06/2009
(210) TM  2008/1467 (220) 03/10/2008
  (181) 03/10/2018
  (450) 31/08/2009
(732) DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED 3-5-1, 

Nihonbashi Honcho, Chuo-ku TOKYO 103-8426, 
JP

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

(540) 

HARTREN

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл. 5		фармацевтски	препарати	и	супстанци	

(111) 16376 (151) 15/07/2009
(210) TM  2008/1469 (220) 03/10/2008
  (181) 03/10/2018
  (450) 31/08/2009
(732) Aгенција за економско-правна поддршка 

и процена „Про Агенс” -Скопје ул. Наум 
Наумовски - Борче, бр. 68/4, 1000 Скопје, MK

(540)

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

кл.	 16	 	 печатени	 работи;	 фотографии;	
канцелариски	материјали	и	канцелариски	прибор;	
материјали	 за	 обука	 и	 настава;	 пластични	
материјли	за	пакување	
кл.	39		организирање	патувања	
кл.	41  образовни	услуги;	подготвување	настава	
кл.	42  научни	услуги,	истражувања	и	планирања	
кл.	45  правни	услуги	

(111) 16327 (151) 09/07/2009
(210) TM  2008/1482 (220) 06/10/2008
  (181) 06/10/2018
  (450) 31/08/2009
(732) Reckitt & Colman (Overseas) Limited Danson 

Lane, Hull, HU8 7DS, UK
(740)	 ЈОАНИДИС	ЈОВАН,	АДВОКАТ		ул.”Орце	Николов”	

155б,	1000,	Скопје
(540) 

AQUA ESSENSES

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 3 	 парфимирани	 препарати	 за	 атмосфера;	
колекција	 (збирка),	 есенцијални	масла,	 спрејови	
за	 парфемирање	 на	 соба;	 препарати	 за	
парфемирање	или	ароматизирање	на	воздух	
кл.	 5 	 препарати	 за	 освежување	 на	 воздух,	
препарати	 за	 прочистување	 на	 воздухот;	
освежувачи	 на	 воздухот	 во	 соби;	 препарати	 за	
парфимирање	 или	 ароматизирање	 на	 воздух;	
дезодоранси;	 препарати	 за	 неутрализирање	 на	
непријатни	мириси	
кл.	11	 	апарати	и	инструменти,	сите	за	миризба,	
прочистување	или	освежужување	на	атмосферата;	
делови	и	додатоци	за	сите	наведени	стоки	

16327
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(111) 16317 (151) 09/07/2009
(210) TM  2008/1489 (220) 07/10/2008
  (181) 07/10/2018
  (450) 31/08/2009
(732) PepsiCo, Inc. 700 Anderson Hill Road, Purchase, 

NY 10577, US
(740)	 СД	 ПЕТОШЕВИЌ	 ДОО	 ДРУШТВО	 ЗА	

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

(540)

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

кл.	32		минерална	и	сода	вода	и	други	безалкохолни	
пијалоци;	 овошни	 пијалоци	 и	 овошни	 сокови;	
сирупи	 и	 други	 препарати	 за	 подготвување	
пијалоци	

(111) 16318 (151) 09/07/2009
(210) TM  2008/1493 (220) 07/10/2008
  (181) 07/10/2018
  (450) 31/08/2009
(732) PepsiCo, Inc. 700 Anderson Hill Road, Purchase, 

NY 10577, US
(740)	 СД	 ПЕТОШЕВИЌ	 ДОО	 ДРУШТВО	 ЗА	

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

(540)

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

кл.	32 	минерална	и	сода	вода	и	други	безалкохолни	
пијалоци;	 овошни	 пијалоци	 и	 овошни	 сокови;	
сирупи	 и	 други	 препарати	 за	 подготвување	
пијалоци	

(111) 16321 (151) 09/07/2009
(210) TM  2008/1494 (220) 07/10/2008
  (181) 07/10/2018
  (450) 31/08/2009
(732) PepsiCo, Inc. 700 Anderson Hill Road, Purchase, 

NY 10577, US
(740)	 СД	 ПЕТОШЕВИЌ	 ДОО	 ДРУШТВО	

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

(540)

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

кл.	32		минерална	и	сода	вода	и	други	безалкохолни	
пијалаци;	 овошни	 пијалоци	 и	 овошни	 сокови;	
сирупи	 и	 други	 препарати	 за	 подготвување	
пијалоци

(111) 16320 (151) 09/07/2009
(210) TM  2008/1495 (220) 07/10/2008
  (181) 07/10/2018
  (450) 31/08/2009
(732) PepsiCo, Inc. 700 Anderson Hill Road, Purchase, 

NY 10577, US
(740)	 СД	 ПЕТОШЕВИЌ	 ДОО	 ДРУШТВО	

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

(540) 

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

кл.	32		минерална	и	сода	вода	и	други	безалкохолни	
пијалоци;	 овошни	 пијалоци	 и	 овошни	 сокови;	
сирупи	 и	 други	 препарати	 за	 подготвување	
пијалоци

16317



Glasnik, 16/4  str. 106-195 avgust 2009 Skopje

Trgovski marki

172

16316

(111) 16319 (151) 09/07/2009
(210) TM  2008/1496 (220) 07/10/2008
  (181) 07/10/2018
  (450) 31/08/2009
(732) PepsiCo, Inc. 700 Anderson Hill Road, Purchase, 

NY 10577, US
(740)	 СД	 ПЕТОШЕВИЌ	 ДОО	 ДРУШТВО	

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

(540)

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	32		минерална	и	сода	вода	и	други	безалкохолни	
пијалоци;	 овошни	 пијалоци	 и	 овошни	 сокови;	
сирупи	 и	 други	 препарати	 за	 подготвување	
пијалоци

(111) 16322 (151) 09/07/2009
(210) TM  2008/1497 (220) 07/10/2008
  (181) 07/10/2018
  (450) 31/08/2009
(732) PepsiCo, Inc. 700 Anderson Hill Road, Purchase, 

NY 10577, US
(740)	 СД	 ПЕТОШЕВИЌ	 ДОО	 ДРУШТВО	

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

(540)

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	32		минерална	и	сода	вода	и	други	безалкохолни	
пијалоци;	 овошни	 пијалоци	 и	 овошни	 сокови;	
сирупи	 и	 други	 препарати	 за	 подготвување	
пијалоци

(111) 16323 (151) 09/07/2009
(210) TM  2008/1499 (220) 07/10/2008
  (181) 07/10/2018
  (450) 31/08/2009
(732) PepsiCo, Inc. 700 Anderson Hill Road, Purchase, 

NY 10577, US
(740)	 СД	 ПЕТОШЕВИЌ	 ДОО	 ДРУШТВО	

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

(540)

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	32		минерални	и	сода	води	и	други	безалкохолни	
пијалоци,	 пијалоци	 	 и	 овошни	 сокови,	 сирупи	 и	
други	препарати	за	производство	пијалоци

(111) 16324 (151) 09/07/2009
(210) TM  2008/1500 (220) 07/10/2008
  (181) 07/10/2018
  (450) 31/08/2009
(732) PepsiCo, Inc. 700 Anderson Hill Road, Purchase, 

NY 10577, US
(740)	 СД	 ПЕТОШЕВИЌ	 ДОО	 ДРУШТВО	

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

(540) 

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

кл.	 32	 	 минерални	 и	 сода	 води	 и	 други	
безалкохолни	 пијалоци,	 овошни	 пијпијалоци	 	 и	
овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
подготвување	пијалоци

(111) 16316 (151) 09/07/2009
(210) TM  2008/1501 (220) 07/10/2008
  (181) 07/10/2018
  (450) 31/08/2009
(732) PepsiCo, Inc. 700 Anderson Hill Road, Purchase, 

NY 10577, US
(740)	 СД	 ПЕТОШЕВИЌ	 ДОО	 ДРУШТВО	

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

(540) 

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

кл.	32		минерални	и	сода	води	и	други	безалкохолни	
пијалоци,	 овошни	 пијалоци	 	 и	 овошни	 сокови,	
сирупи	 и	 други	 препарати	 за	 подготвување		
пијалоци
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(111) 16315 (151) 09/07/2009
(210) TM  2008/1502 (220) 07/10/2008
  (181) 07/10/2018
  (450) 31/08/2009
(732) PepsiCo, Inc. 700 Anderson Hill Road, Purchase, 

NY 10577, US
(740)	 СД	 ПЕТОШЕВИЌ	 ДОО	 ДРУШТВО	

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

(540) 

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

кл.	32 	минерални	и	сода	води	и	други	безалкохолни	
пијалоци,	 пијалоци	 	 и	 овошни	 сокови,	 сирупи	 и	
други	препарати	за	производство	пијалоци

(111) 16343 (151) 08/07/2009
(210) TM  2008/1503 (220) 07/10/2008
  (181) 07/10/2018
  (450) 31/08/2009
(732) Некстсенс ДОО Скопје бул. Партизански 

Одреди 101, MK
(740)	 Некстсенс	ДОО	Скопје	бул.	Партизански	Одреди	

62  
(540) 

(591)	 синозелена	и	сива
(551)	 индивидуална
(510, 511)

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

(111) 16341 (151) 08/07/2009
(210) TM  2008/1528 (220) 13/10/2008
  (181) 13/10/2018
  (450) 31/08/2009
(732) AVENTIS INC 3711 Kennett Pike, Suite 200,  

Greenville, Delaware 19807, US
(740)	 БИНПРО	 ДООЕЛ	 СКОПЈЕ	 ул.	 ‘’Ленинова’’	

бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540) 

ТЕЛФАСТ

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	5 	фармацевтски	производи	

(111) 16334 (151) 08/07/2009
(210) TM  2008/1539 (220) 14/10/2008
  (181) 14/10/2018
  (450) 31/08/2009
(732) ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје ул.Димитрие 

Чуповски 2, 1000 Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540) 

VIP SMART

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 35	 	 дејности	 (помош	 во	 водењето	 на	
дејностите),	 демонстрација	 на	 производи,	
информации	за	дејноста,	информатички	картотеки	
(водење	на	информатичките	картотеки),	изложби	
(организирање	 изложби)	 во	 комерцијални	 или	
рекламни	 цели,	 изнајмување	 рекламен	 простор,	
изнајмување	 уреднички	 апарати,	 изнајнување	
рекламен	материјал,	изработка	на	такси,	изводи	
од	сметка	(изработка	на	изводи	од	сметка),	јавно	
мислење	 (испитување	 на	 јавното	 мислење),	
објавување	 рекламни	 текстови,	 огласување	
/рекламирање/,	 организирање	 дејности	
(советување	 за	 организирање	 на	 дејностите),	
,	 плакатирање	 /огласување/,	 преписи	 на	
соопштенија,	промоција	/продажба	за	трето	лице/,	
пропагандни	 дејности,	 проучување	 на	 пазарот	 /
маркетинг/,	проверка	на	сметки,	рекламирање	по	
пат	на	радио,	рекламирање	по	пат	на	телевизија,	
рекламни	 огласи	 (ширење	 на	 рекламни	 огласи),	
статистичко	 информирање,	 ,	 телефонско	
одговарање	(служби	за	телефонско	одговарање/
за	 отсутни	 претплатници/,	 ширење	 рекламен	
материјал	 /трактати,	 проспекти,	 печатени	
примероци/	
кл.	 38	 	 услуги	 на	 телекомуникација	 и	
информативна	 технологија,	 имено,	 пренос	
на	 глас,	 податоци,	 слика,	 аудио,	 видео	 и	
информации	 по	 пат	 на	 телефон,	 телевизија	
и	 глобална	 комуникациска	 мрежа;	 услуги	 на	
лична	 комуникација;	 услуги	 на	 пејџери;	 лизинг	
телекомуникациски	 опреми,	 напојувања	 и	
системи;	 услуги	 на	 електронска	 пошта;	 услуги	
на	 телевизиски	 пренос;	 обезбедување	 вести	 и	
информации	 по	 пат	 на	 телефон,	 телевизија	 и	
глобална	 комуникациска	 мрежа;	 обезбедување	
информацми	 од	 именик	 по	 пат	 на	 телефон,	
телевизија	 и	 глобална	 комуникациска	 мрежа;	
обезбедување	 мултикориснички	 интерактивен	
пристап	 на	 глобална	 комуникациска	 мрежа;	
пренос	 и	 емитирање	 на	 сите	 видови	 аудио	 и	
видео	 програми	 по	 пат	 на	 телефон,	 телевизија	
и	 глобална	 комуникациска	 мрежа,	 главни	
(стожерни)	 интернет	 услуги,	 имено,	 брза	
линија	 или	 сериски	 врски	 кои	 ствараат	 главен	
премин	 во	 рамките	 на	 мрежата;	 видео	 и	 аудио	
телеконференции	 по	 пат	 на	 интернет,	 услуги	
на	 асинхронен	 трансфер	 мод	 (АТМ),	 услуги	 на	
дигитални	мрежи	на	интегрирани	услуги	(ИСДН),	
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интернет	протокол	(ИП)	на	комуникациски	услуги,	
услуги	 на	 виртуелна	 приватна	 мрежа	 (ВПН)	
и	 услуги	 на	 приватна	 линија;	 обезбедување	
услуги	 на	 телекомуникациски	 мрежни	 премини	
и	 услуги	 на	 поврзување	 со	 протокол	 на	
пренос	 на	 рамка	 заради	 пренос	 на	 податоци;	
услуги	 на	 пренос	 на	 пакет	 од	 електронски	
податоци;	 услуги	 на	 комутација	 на	 гласот,	
податоци,	 видео	 и	 мултимедиа;	 овозможување	
телекомуникациско	поврзување	на	интернет	и	на	
други	компјутеризирани	комуникации,	податоци	и	
безжична	мрежа;	обезбедување	мултикориснички	
пристап	 на	 безжична	 комуникациска	 мрежа;	
обезбедување	факс	услуги;	обезбедување	услуги	
на	 складирање	 на	 електронски	 податоци	 за	
трети	лица;	телекомуникациски	услуги,	особено,	
обезбедување	 мрежен	 премин	 за	 поврзување	
независни	 телекомуникациски	 и	 компјутерски	
мрежи	заради	поделба	на	интернет	сообраќајот;	
услуги	 на	 говорна	 пошта;	 телекомуникациски	
услуги,	особено,	обезбедување	бесплатни	услуги	
и	 услуги	 на	 насочување	 на	 повиците;	 услуги	
на	 центрите	 за	 пораки	 во	 вид	 на	 телефонски	
говорни	 пораки;	 услуги	 на	 видео	 и	 аудио	
конференции	 и	 конференции	 на	 телефонски	
податоци;	 безжични	 	 телекомуникациски	 услуги,	
имено,	 безжичен	 пренос	 на	 звук	 и	 податоци;	
телекомуникациски	услуги,	имено	обезбедување	
глас	по	пат	на	интернет	протокол;	обезбедување	
мрежен	пристап	со	цел	на	размена	на	интернет	
сообраќајот	 помегу	 преносници	 на	 интернет	
сообраќајот;	услуги	на	електронски	пораки	
кл.	41 	услуги	на	забава	што	имаат	карактеристики	
на	 програма	 во	 живо,	 комедии,	 мјузикли	 и	
драмски	 програми;	 прикажување	 програма	 во	
живо,	 комедии,	 мјузикли	 и	 драмски	 програми;	
документарни	 програми,	 спортски	 настани	 и	
анимирани	телевизиски	серии;	 театарски	и	 кино	
изведби,	анимирани	и	во	живо;	дистрибуција	на	
програма	во	живо,	 комедии,	мјузикли	и	драмски	
програми,	 документарни	 програми,	 спортски	
настани	 и	 анимирани	филмови	 за	 прикажување	
во	кина;	пружање	информации	за	забави	по	пат	
на	 глобална	 компјутерска	 мрежа;	 електронски	
услуги	 на	 игри	 по	 пат	 на	 глобална	 компјутерска	
мрежа;	 електронски	 публикации	 (не	 можат	 да	
се	 даунлодираат);	 пружање	 on-line	 публикации;	
издавање	 елекгронски	 книги	 и	 часописи	 on-line;	
пружање	 публикации	 со	 глобална	 компјутерска	
мрежа	или	интернет	што	можат	да	се	пребаруваат;	
публикации	и	дистрибуција	на	печатени	медиуми	
и	 снимки;	 услуги	 на	 аудио	 и	 визуелни	 забави	 и	
едукации;	услуги	на	презентации	на	претстави	во	
живо;	продукција	на	забави	во	живо	
кл.	 42	 	 услуги	 на	 хостирање	 на	 web	 страници,	
услуги	 на	 дизајнирање	 на	 web	 страни,	 работа	
на	 електронски	 информациски	 мрежи;	
консалтинг	услуги	и	услуги	на	дизајн	во	областа	
на	 информативни	 технологии,	 компјутерско	
програмирање,	телекомуникација,	комуникациски	
мрежи,	компјутеризирани	комуникации,	услуги	на	
менаџмент	 на	 центри	 на	 податоци	 и	 глобални	
комуникациски	 мрежи;	 обезбедување	 услуги	
на	 центри	 на	 податоци;	 хостирање	 (хостинг),	
складирање	 и	 одржување	 на	 web	 сајтови,	 web	

центри,	 електронска	 пошта,	 елекгронски	 групи,	
лист	 сервери	 како	 и	 на	 дигитална	 содржина	 и	
податоци	 на	 трети	 лица;	 услуги	 на	 провајдери	
на	апликативни	услуги	(АСП),	имено,	хостирање	
компјутерски	 софтверски	 апликации	 за	 трети	
лица;	 услуги	 на	 автентификација	 во	 областа	 на	
телекомуникација	 и	 мрежа;	 дизајн	 во	 областа	
на	 компјутеризирани	 комуникации	 и	 мрежи	
наподатоци;	 обезбедување	 на	 информации	 во	
областа	 на	 мрежни	 услуги	 на	 компјутеризирани	
комуникации	и	услуги	на	центри	на	податоци.	

(111) 16333 (151) 08/07/2009
(210) TM  2008/1540 (220) 14/10/2008
  (181) 14/10/2018
  (450) 31/08/2009
(732) ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје ул.Димитрие 

Чуповски 2, 1000 Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540) 

VIP SMART 200

(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	
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информацми	 од	 именик	 по	 пат	 на	 телефон,	
телевизија	 и	 глобална	 комуникациска	 мрежа;	
обезбедување	 мултикориснички	 интерактивен	
пристап	 на	 глобална	 комуникациска	 мрежа;	
пренос	 и	 емитирање	 на	 сите	 видови	 аудио	 и	
видео	 програми	 по	 пат	 на	 телефон,	 телевизија	
и	 глобална	 комуникациска	 мрежа,	 главни	
(стожерни)	 интернет	 услуги,	 имено,	 брза	
линија	 или	 сериски	 врски	 кои	 ствараат	 главен	
премин	 во	 рамките	 на	 мрежата;	 видео	 и	 аудио	
телеконференции	 по	 пат	 на	 интернет,	 услуги	
на	 асинхронен	 трансфер	 мод	 (АТМ),	 услуги	 на	
дигитални	мрежи	на	интегрирани	услуги	(ИСДН),	
интернет	протокол	(ИП)	на	комуникациски	услуги,	
услуги	 на	 виртуелна	 приватна	 мрежа	 (ВПН)	
и	 услуги	 на	 приватна	 линија;	 обезбедување	
услуги	 на	 телекомуникациски	 мрежни	 премини	
и	 услуги	 на	 поврзување	 со	 протокол	 на	
пренос	 на	 рамка	 заради	 пренос	 на	 податоци;	
услуги	 на	 пренос	 на	 пакет	 од	 електронски	
податоци;	 услуги	 на	 комутација	 на	 гласот,	
податоци,	 видео	 и	 мултимедиа;	 овозможување	
телекомуникациско	поврзување	на	интернет	и	на	
други	компјутеризирани	комуникации,	податоци	и	
безжична	мрежа;	обезбедување	мултикориснички	
пристап	 на	 безжична	 комуникациска	 мрежа;	
обезбедување	факс	услуги;	обезбедување	услуги	
на	 складирање	 на	 електронски	 податоци	 за	
трети	лица;	 телекомуникациски	 услуги,	 особено,	
обезбедување	 мрежен	 премин	 за	 поврзување	
независни	 телекомуникациски	 и	 компјутерски	
мрежи	заради	поделба	на	интернет	сообраќајот;	
услуги	 на	 говорна	 пошта;	 телекомуникациски	
услуги,	особено,	обезбедување	бесплатни	услуги	
и	 услуги	 на	 насочување	 на	 повиците;	 услуги	 на	
центрите	за	пораки	во	вид	на	телефонски	говорни	
пораки;	услуги	на	видео	и	аудио	конференции	и	
конференции	на	телефонски	податоци;	безжични	
телекомуникациски	 услуги,	 имено,	 безжичен	
пренос	 на	 звук	 иподатоци;	 телекомуникациски	
услуги,	 имено	 обезбедување	 глас	 по	 пат	 на	
интернет	протокол;	обезбедување	мрежен	пристап	
со	цел	на	размена	на	интернет	сообраќајот	помегу	
преносници	 на	 интернет	 сообраќајот;	 услуги	 на	
електронски	пораки	
кл.	41 	услуги	на	забава	што	имаат	карактеристики	
на	 програма	 во	 живо,	 комедии,	 мјузикли	 и	
драмски	 програми;	 прикажување	 програма	 во	
живо,	 комедии,	 мјузикли	 и	 драмски	 програми;	
документарни	 програми,	 спортски	 настани	 и	
анимирани	 телевизиски	 серии;	 театарски	 и	 кино	
изведби,	 анимирани	 и	 во	живо;	 дистрибуција	 на	
програма	 во	живо,	 комедии,	мјузикли	 и	 драмски	
програми,	 документарни	 програми,	 спортски	
настани	 и	 анимирани	филмови	 за	 прикажување	
во	кина;	пружање	информации	за	забави	по	пат	
на	 глобална	 компјутерска	 мрежа;	 електронски	
услуги	 на	 игри	 по	 пат	 на	 глобална	 компјутерска	
мрежа;	 електронски	 публикации	 (не	 можат	 да	
се	 даунлодираат);	 пружање	 on-line	 публикации;	
издавање	 елекгронски	 книги	 и	 часописи	 on-line;	
пружање	 публикации	 со	 глобална	 компјутерска	
мрежа	или	интернет	што	можат	да	се	пребаруваат;	
публикации	и	дистрибуција	на	печатени	медиуми	
и	 снимки;	 услуги	 на	 аудио	 и	 визуелни	 забави	 и	

едукации;	услуги	на	презентации	на	претстави	во	
живо;	продукција	на	забави	во	живо	
кл.	 42	 	 услуги	 на	 хостирање	 на	 web	 страници,	
услуги	 на	 дизајнирање	 на	 web	 страни,	 работа	
на	 електронски	 информациски	 мрежи;	
консалтинг	услуги	и	услуги	на	дизајн	во	областа	
на	 информативни	 технологии,	 компјутерско	
програмирање,	телекомуникација,	комуникациски	
мрежи,	компјутеризирани	комуникации,	услуги	на	
менаџмент	 на	 центри	 на	 податоци	 и	 глобални	
комуникациски	 мрежи;	 обезбедување	 услуги	
на	 центри	 на	 податоци;	 хостирање	 (хостинг),	
складирање	 и	 одржување	 на	 web	 сајтови,	 web	
центри,	 електронска	 пошта,	 елекгронски	 групи,	
лист	 сервери	 како	 и	 на	 дигитална	 содржина	 и	
податоци	 на	 трети	 лица;	 услуги	 на	 провајдери	
на	апликативни	услуги	(АСП),	имено,	хостирање	
компјутерски	 софтверски	 апликации	 за	 трети	
лица;	 услуги	 на	 автентификација	 во	 областа	 на	
телекомуникација	 и	 мрежа;	 дизајн	 во	 областа	
на	 компјутеризирани	 комуникации	 и	 мрежи	
наподатоци;	 обезбедување	 на	 информации	 во	
областа	 на	 мрежни	 услуги	 на	 компјутеризирани	
комуникации	и	услуги	на	центри	на	податоци.	

(111) 16335 (151) 08/07/2009
(210) TM  2008/1541 (220) 14/10/2008
  (181) 14/10/2018
  (450) 31/08/2009
(732) ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје ул.Димитрие 

Чуповски 2, 1000 Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540) 

VIP SMART 500

(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	

16335



Glasnik, 16/4  str. 106-195 avgust 2009 Skopje

Trgovski marki

176

одговарање/за	 отсутни	 претплатници/,	 ширење	
рекламен	 материјал	 /трактати,	 проспекти,	
печатени	примероци/	
кл.	 38	 	 услуги	 на	 телекомуникација	 и	
информативна	 технологија,	 имено,	 пренос	
на	 глас,	 податоци,	 слика,	 аудио,	 видео	 и	
информации	 по	 пат	 на	 телефон,	 телевизија	
и	 глобална	 комуникациска	 мрежа;	 услуги	 на	
лична	 комуникација;	 услуги	 на	 пејџери;	 лизинг	
телекомуникациски	 опреми,	 напојувања	 и	
системи;	 услуги	 на	 електронска	 пошта;	 услуги	
на	 телевизиски	 пренос;	 обезбедување	 вести	 и	
информации	 по	 пат	 на	 телефон,	 телевизија	 и	
глобална	 комуникациска	 мрежа;	 обезбедување	
информацми	 од	 именик	 по	 пат	 на	 телефон,	
телевизија	 и	 глобална	 комуникациска	 мрежа;	
обезбедување	 мултикориснички	 интерактивен	
пристап	 на	 глобална	 комуникациска	 мрежа;	
пренос	 и	 емитирање	 на	 сите	 видови	 аудио	 и	
видео	 програми	 по	 пат	 на	 телефон,	 телевизија	
и	 глобална	 комуникациска	 мрежа,	 главни	
(стожерни)	 интернет	 услуги,	 имено,	 брза	
линија	 или	 сериски	 врски	 кои	 ствараат	 главен	
премин	 во	 рамките	 на	 мрежата;	 видео	 и	 аудио	
телеконференции	 по	 пат	 на	 интернет,	 услуги	
на	 асинхронен	 трансфер	 мод	 (АТМ),	 услуги	 на	
дигитални	мрежи	на	интегрирани	услуги	(ИСДН),	
интернет	протокол	(ИП)	на	комуникациски	услуги,	
услуги	 на	 виртуелна	 приватна	 мрежа	 (ВПН)	
и	 услуги	 на	 приватна	 линија;	 обезбедување	
услуги	 на	 телекомуникациски	 мрежни	 премини	
и	 услуги	 на	 поврзување	 со	 протокол	 на	
пренос	 на	 рамка	 заради	 пренос	 на	 податоци;	
услуги	 на	 пренос	 на	 пакет	 од	 електронски	
податоци;	 услуги	 на	 комутација	 на	 гласот,	
податоци,	 видео	 и	 мултимедиа;	 овозможување	
телекомуникациско	поврзување	на	интернет	и	на	
други	компјутеризирани	комуникации,	податоци	и	
безжична	мрежа;	обезбедување	мултикориснички	
пристап	 на	 безжична	 комуникациска	 мрежа;	
обезбедување	факс	услуги;	обезбедување	услуги	
на	 складирање	 на	 електронски	 податоци	 за	
трети	лица;	телекомуникациски	услуги,	особено,	
обезбедување	 мрежен	 премин	 за	 поврзување	
независни	 телекомуникациски	 и	 компјутерски	
мрежи	заради	поделба	на	интернет	сообраќајот;	
услуги	 на	 говорна	 пошта;	 телекомуникациски	
услуги,	особено,	обезбедување	бесплатни	услуги	
и	 услуги	 на	 насочување	 на	 повиците;	 услуги	
на	 центрите	 за	 пораки	 во	 вид	 на	 телефонски	
говорни	 пораки;	 услуги	 на	 видео	 и	 аудио	
конференции	 и	 конференции	 на	 телефонски	
податоци;	 безжични	 телекомуникациски	 услуги,	
имено,	 безжичен	 пренос	 на	 звук	 и	 податоци;	
телекомуникациски	услуги,	имено	обезбедување	
глас	по	пат	на	интернет	протокол;	обезбедување	
мрежен	пристап	со	цел	на	размена	на	интернет	
сообраќајот	 помегу	 преносници	 на	 интернет	
сообраќајот;	услуги	на	електронски	пораки	
кл.	41 	услуги	на	забава	што	имаат	карактеристики	
на	 програма	 во	 живо,	 комедии,	 мјузикли	 и	
драмски	 програми;	 прикажување	 програма	 во	
живо,	 комедии,	 мјузикли	 и	 драмски	 програми;	
документарни	 програми,	 спортски	 настани	 и	

анимирани	телевизиски	серии;	 театарски	и	 кино	
изведби,	анимирани	и	во	живо;	дистрибуција	на	
програма	во	живо,	 комедии,	мјузикли	и	драмски	
програми,	 документарни	 програми,	 спортски	
настани	 и	 анимирани	филмови	 за	 прикажување	
во	кина;	пружање	информации	за	забави	по	пат	
на	 глобална	 компјутерска	 мрежа;	 електронски	
услуги	 на	 игри	 по	 пат	 на	 глобална	 компјутерска	
мрежа;	 електронски	 публикации	 (не	 можат	 да	
се	 даунлодираат);	 пружање	 on-line	 публикации;	
издавање	 елекгронски	 книги	 и	 часописи	 on-line;	
пружање	 публикации	 со	 глобална	 компјутерска	
мрежа	или	интернет	што	можат	да	се	пребаруваат;	
публикации	и	дистрибуција	на	печатени	медиуми	
и	 снимки;	 услуги	 на	 аудио	 и	 визуелни	 забави	 и	
едукации;	услуги	на	презентации	на	претстави	во	
живо;	продукција	на	забави	во	живо	
кл.	 42	 	 услуги	 на	 хостирање	 на	 web	 страници,	
услуги	 на	 дизајнирање	 на	 web	 страни,	 работа	
на	 електронски	 информациски	 мрежи;	
консалтинг	услуги	и	услуги	на	дизајн	во	областа	
на	 информативни	 технологии,	 компјутерско	
програмирање,	телекомуникација,	комуникациски	
мрежи,	компјутеризирани	комуникации,	услуги	на	
менаџмент	 на	 центри	 на	 податоци	 и	 глобални	
комуникациски	 мрежи;	 обезбедување	 услуги	
на	 центри	 на	 податоци;	 хостирање	 (хостинг),	
складирање	 и	 одржување	 на	 web	 сајтови,	 web	
центри,	 електронска	 пошта,	 елекгронски	 групи,	
лист	 сервери	 како	 и	 на	 дигитална	 содржина	 и	
податоци	 на	 трети	 лица;	 услуги	 на	 провајдери	
на	апликативни	услуги	(АСП),	имено,	хостирање	
компјутерски	 софтверски	 апликации	 за	 трети	
лица;	 услуги	 на	 автентификација	 во	 областа	 на	
телекомуникација	 и	 мрежа;	 дизајн	 во	 областа	
на	 компјутеризирани	 комуникации	 и	 мрежи	
наподатоци;	 обезбедување	 на	 информации	 во	
областа	 на	 мрежни	 услуги	 на	 компјутеризирани	
комуникации	и	услуги	на	центри	на	податоци.		

(111) 16332 (151) 08/07/2009
(210) TM  2008/1542 (220) 14/10/2008
  (181) 14/10/2018
  (450) 31/08/2009
(732) ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје ул.Димитрие 

Чуповски 2, 1000 Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540) 

VIP SMART 1500

(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	
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рекламен	 материјал,	 изработка	 на	 такси,	
изводи	 од	 сметка	 (изработка	 на	 изводи	 од	
сметка),	 јавно	 мислење	 (испитување	 на	 јавното	
мислење),	 објавување	 рекламни	 текстови,	
огласување	 /рекламирање/,	 организирање	
дејности	 (советување	 за	 организирање	 на	
дејностите),	 плакатирање	 /огласување/,	 преписи	
на	 соопштенија,	 промоција	 /продажба	 за	 трето	
лице/,	 пропагандни	 дејности,	 проучување	
на	 пазарот	 /маркетинг/,	 проверка	 на	 сметки,	
рекламирање	по	пат	на	радио,	 рекламирање	по	
пат	на	 телевизија,	 рекламни	огласи	 (ширење	на	
рекламни	 огласи),	 статистичко	 информирање,	 ,	
телефонско	 одговарање	 (служби	 за	 телефонско	
одговарање/за	 отсутни	 претплатници/,	 ширење	
рекламен	 материјал	 /трактати,	 проспекти,	
печатени	примероци/	
кл.	 38	 	 услуги	 на	 телекомуникација	 и	
информативна	 технологија,	 имено,	 пренос	
на	 глас,	 податоци,	 слика,	 аудио,	 видео	 и	
информации	 по	 пат	 на	 телефон,	 телевизија	
и	 глобална	 комуникациска	 мрежа;	 услуги	 на	
лична	 комуникација;	 услуги	 на	 пејџери;	 лизинг	
телекомуникациски	 опреми,	 напојувања	 и	
системи;	 услуги	 на	 електронска	 пошта;	 услуги	
на	 телевизиски	 пренос;	 обезбедување	 вести	 и	
информации	 по	 пат	 на	 телефон,	 телевизија	 и	
глобална	 комуникациска	 мрежа;	 обезбедување	
информацми	 од	 именик	 по	 пат	 на	 телефон,	
телевизија	 и	 глобална	 комуникациска	 мрежа;	
обезбедување	 мултикориснички	 интерактивен	
пристап	 на	 глобална	 комуникациска	 мрежа;	
пренос	 и	 емитирање	 на	 сите	 видови	 аудио	 и	
видео	 програми	 по	 пат	 на	 телефон,	 телевизија	
и	 глобална	 комуникациска	 мрежа,	 главни	
(стожерни)	 интернет	 услуги,	 имено,	 брза	
линија	 или	 сериски	 врски	 кои	 ствараат	 главен	
премин	 во	 рамките	 на	 мрежата;	 видео	 и	 аудио	
телеконференции	 по	 пат	 на	 интернет,	 услуги	
на	 асинхронен	 трансфер	 мод	 (АТМ),	 услуги	 на	
дигитални	мрежи	на	интегрирани	услуги	(ИСДН),	
интернет	протокол	(ИП)	на	комуникациски	услуги,	
услуги	 на	 виртуелна	 приватна	 мрежа	 (ВПН)	
и	 услуги	 на	 приватна	 линија;	 обезбедување	
услуги	 на	 телекомуникациски	 мрежни	 премини	
и	 услуги	 на	 поврзување	 со	 протокол	 на	
пренос	 на	 рамка	 заради	 пренос	 на	 податоци;	
услуги	 на	 пренос	 на	 пакет	 од	 електронски	
податоци;	 услуги	 на	 комутација	 на	 гласот,	
податоци,	 видео	 и	 мултимедиа;	 овозможување	
телекомуникациско	поврзување	на	интернет	и	на	
други	компјутеризирани	комуникации,	податоци	и	
безжична	мрежа;	обезбедување	мултикориснички	
пристап	 на	 безжична	 комуникациска	 мрежа;	
обезбедување	факс	услуги;	обезбедување	услуги	
на	 складирање	 на	 електронски	 податоци	 за	
трети	лица;	 телекомуникациски	 услуги,	 особено,	
обезбедување	 мрежен	 премин	 за	 поврзување	
независни	 телекомуникациски	 и	 компјутерски	
мрежи	заради	поделба	на	интернет	сообраќајот;	
услуги	 на	 говорна	 пошта;	 телекомуникациски	
услуги,	особено,	обезбедување	бесплатни	услуги	
и	 услуги	 на	 насочување	 на	 повиците;	 услуги	
на	 центрите	 за	 пораки	 во	 вид	 на	 телефонски	
говорни	 пораки;	 услуги	 на	 видео	 и	 аудио	

конференции	 и	 конференции	 на	 телефонски	
податоци;	 безжични	 телекомуникациски	 услуги,	
имено,	 безжичен	 пренос	 на	 звук	 и	 податоци;	
телекомуникациски	услуги,	имено	обезбедување	
глас	по	пат	на	интернет	протокол;	обезбедување	
мрежен	пристап	со	цел	на	размена	на	интернет	
сообраќајот	 помегу	 преносници	 на	 интернет	
сообраќајот;	услуги	на	електронски	пораки	
кл.	41		услуги	на	забава	што	имаат	карактеристики	
на	 програма	 во	 живо,	 комедии,	 мјузикли	 и	
драмски	 програми;	 прикажување	 програма	 во	
живо,	 комедии,	 мјузикли	 и	 драмски	 програми;	
документарни	 програми,	 спортски	 настани	 и	
анимирани	телевизиски	серии;	 театарски	и	 кино	
изведби,	анимирани	и	во	живо;	дистрибуција	на	
програма	во	живо,	 комедии,	мјузикли	и	драмски	
програми,	 документарни	 програми,	 спортски	
настани	 и	 анимирани	филмови	 за	 прикажување	
во	кина;	пружање	информации	за	забави	по	пат	
на	 глобална	 компјутерска	 мрежа;	 електронски	
услуги	 на	 игри	 по	 пат	 на	 глобална	 компјутерска	
мрежа;	 електронски	 публикации	 (не	 можат	 да	
се	 даунлодираат);	 пружање	 on-line	 публикации;	
издавање	 елекгронски	 книги	 и	 часописи	 on-line;	
пружање	 публикации	 со	 глобална	 компјутерска	
мрежа	или	интернет	што	можат	да	се	пребаруваат;	
публикации	и	дистрибуција	на	печатени	медиуми	
и	 снимки;	 услуги	 на	 аудио	 и	 визуелни	 забави	 и	
едукации;	услуги	на	презентации	на	претстави	во	
живо;	продукција	на	забави	во	живо	
кл.	 42	 	 услуги	 на	 хостирање	 на	 web	 страници,	
услуги	 на	 дизајнирање	 на	 web	 страни,	 работа	
на	 електронски	 информациски	 мрежи;	
консалтинг	услуги	и	услуги	на	дизајн	во	областа	
на	 информативни	 технологии,	 компјутерско	
програмирање,	телекомуникација,	комуникациски	
мрежи,	компјутеризирани	комуникации,	услуги	на	
менаџмент	 на	 центри	 на	 податоци	 и	 глобални	
комуникациски	 мрежи;	 обезбедување	 услуги	
на	 центри	 на	 податоци;	 хостирање	 (хостинг),	
складирање	 и	 одржување	 на	 web	 сајтови,	 web	
центри,	 електронска	 пошта,	 елекгронски	 групи,	
лист	 сервери	 како	 и	 на	 дигитална	 содржина	 и	
податоци	 на	 трети	 лица;	 услуги	 на	 провајдери	
на	апликативни	услуги	(АСП),	имено,	хостирање	
компјутерски	 софтверски	 апликации	 за	 трети	
лица;	 услуги	 на	 автентификација	 во	 областа	 на	
телекомуникација	 и	 мрежа;	 дизајн	 во	 областа	
на	 компјутеризирани	 комуникации	 и	 мрежи	
наподатоци;	 обезбедување	 на	 информации	 во	
областа	 на	 мрежни	 услуги	 на	 компјутеризирани	
комуникации	и	услуги	на	центри	на	податоци.	
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(111) 16331 (151) 08/07/2009
(210) TM  2008/1543 (220) 14/10/2008
  (181) 14/10/2018
  (450) 31/08/2009
(732) ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје ул.Димитрие 

Чуповски 2, 1000 Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540) 

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 35 	 дејности	 (помош	 во	 водењето	 на	
дејностите),	 демонстрација	 на	 производи,	
информации	за	дејноста,	информатички	картотеки	
(водење	на	информатичките	картотеки),	изложби	
(организирање	 изложби)	 во	 комерцијални	 или	
рекламни	 цели,	 изнајмување	 рекламен	 простор,	
изнајмување	 уреднички	 апарати,	 изнајнување	
рекламен	 материјал,	 изработка	 на	 такси,	
изводи	 од	 сметка	 (изработка	 на	 изводи	 од	
сметка),	 јавно	 мислење	 (испитување	 на	 јавното	
мислење),	 објавување	 рекламни	 текстови,	
огласување	 /рекламирање/,	 организирање	
дејности	 (советување	 за	 организирање	 на	
дејностите),		плакатирање	/огласување/,	преписи	
на	 соопштенија,	 промоција	 /продажба	 за	 трето	
лице/,	 пропагандни	 дејности,	 проучување	
на	 пазарот	 /маркетинг/,	 проверка	 на	 сметки,	
рекламирање	по	пат	на	радио,	 рекламирање	по	
пат	на	 телевизија,	 рекламни	огласи	 (ширење	на	
рекламни	 огласи),	 статистичко	 информирање,	
телефонско	 одговарање	 (служби	 за	 телефонско	
одговарање/за	 отсутни	 претплатници/,	 ширење	
рекламен	 материјал	 /трактати,	 проспекти,	
печатени	примероци/	
кл.	 38	 	 услуги	 на	 телекомуникација	 и	
информативна	 технологија,	 имено,	 пренос	
на	 глас,	 податоци,	 слика,	 аудио,	 видео	 и	
информации	 по	 пат	 на	 телефон,	 телевизија	
и	 глобална	 комуникациска	 мрежа;	 услуги	 на	
лична	 комуникација;	 услуги	 на	 пејџери;	 лизинг	
телекомуникациски	 опреми,	 напојувања	 и	
системи;	 услуги	 на	 електронска	 пошта;	 услуги	
на	 телевизиски	 пренос;	 обезбедување	 вести	 и	
информации	 по	 пат	 на	 телефон,	 телевизија	 и	
глобална	 комуникациска	 мрежа;	 обезбедување	
информацми	 од	 именик	 по	 пат	 на	 телефон,	
телевизија	 и	 глобална	 комуникациска	 мрежа;	
обезбедување	 мултикориснички	 интерактивен	
пристап	 на	 глобална	 комуникациска	 мрежа;	
пренос	 и	 емитирање	 на	 сите	 видови	 аудио	 и	
видео	 програми	 по	 пат	 на	 телефон,	 телевизија	
и	 глобална	 комуникациска	 мрежа,	 главни	
(стожерни)	 интернет	 услуги,	 имено,	 брза	
линија	 или	 сериски	 врски	 кои	 ствараат	 главен	
премин	 во	 рамките	 на	 мрежата;	 видео	 и	 аудио	
телеконференции	 по	 пат	 на	 интернет,	 услуги	
на	 асинхронен	 трансфер	 мод	 (АТМ),	 услуги	 на	
дигитални	мрежи	на	интегрирани	услуги	(ИСДН),	
интернет	протокол	(ИП)	на	комуникациски	услуги,	

услуги	 на	 виртуелна	 приватна	 мрежа	 (ВПН)	
и	 услуги	 на	 приватна	 линија;	 обезбедување	
услуги	 на	 телекомуникациски	 мрежни	 премини	
и	 услуги	 на	 поврзување	 со	 протокол	 на	
пренос	 на	 рамка	 заради	 пренос	 на	 податоци;	
услуги	 на	 пренос	 на	 пакет	 од	 електронски	
податоци;	 услуги	 на	 комутација	 на	 гласот,	
податоци,	 видео	 и	 мултимедиа;	 овозможување	
телекомуникациско	поврзување	на	интернет	и	на	
други	компјутеризирани	комуникации,	податоци	и	
безжична	мрежа;	обезбедување	мултикориснички	
пристап	 на	 безжична	 комуникациска	 мрежа;	
обезбедување	факс	услуги;	обезбедување	услуги	
на	 складирање	 на	 електронски	 податоци	 за	
трети	лица;	телекомуникациски	услуги,	особено,	
обезбедување	 мрежен	 премин	 за	 поврзување	
независни	 телекомуникациски	 и	 компјутерски	
мрежи	заради	поделба	на	интернет	сообраќајот;	
услуги	 на	 говорна	 пошта;	 телекомуникациски	
услуги,	особено,	обезбедување	бесплатни	услуги	
и	 услуги	 на	 насочување	 на	 повиците;	 услуги	
на	 центрите	 за	 пораки	 во	 вид	 на	 телефонски	
говорни	 пораки;	 услуги	 на	 видео	 и	 аудио	
конференции	 и	 конференции	 на	 телефонски	
податоци;	 безжични	 телекомуникациски	 услуги,	
имено,	 безжичен	 пренос	 на	 звук	 и	 податоци;	
телекомуникациски	услуги,	имено	обезбедување	
глас	по	пат	на	интернет	протокол;	обезбедување	
мрежен	пристап	со	цел	на	размена	на	интернет	
сообраќајот	 помегу	 преносници	 на	 интернет	
сообраќајот;	услуги	на	електронски	пораки	
кл. 41		услуги	на	забава	што	имаат	карактеристики	
на	 програма	 во	 живо,	 комедии,	 мјузикли	 и	
драмски	 програми;	 прикажување	 програма	 во	
живо,	 комедии,	 мјузикли	 и	 драмски	 програми;	
документарни	 програми,	 спортски	 настани	 и	
анимирани	телевизиски	серии;	 театарски	и	 кино	
изведби,	анимирани	и	во	живо;	дистрибуција	на	
програма	во	живо,	 комедии,	мјузикли	и	драмски	
програми,	 документарни	 програми,	 спортски	
настани	 и	 анимирани	филмови	 за	 прикажување	
во	кина;	пружање	информации	за	забави	по	пат	
на	 глобална	 компјутерска	 мрежа;	 електронски	
услуги	 на	 игри	 по	 пат	 на	 глобална	 компјутерска	
мрежа;	 електронски	 публикации	 (не	 можат	 да	
се	 даунлодираат);	 пружање	 on-line	 публикации;	
издавање	 елекгронски	 книги	 и	 часописи	 on-line;	
пружање	 публикации	 со	 глобална	 компјутерска	
мрежа	или	интернет	што	можат	да	се	пребаруваат;	
публикации	и	дистрибуција	на	печатени	медиуми	
и	 снимки;	 услуги	 на	 аудио	 и	 визуелни	 забави	 и	
едукации;	услуги	на	презентации	на	претстави	во	
живо;	продукција	на	забави	во	живо	
кл.	 42	 	 услуги	 на	 хостирање	 на	 web	 страници,	
услуги	 на	 дизајнирање	 на	 web	 страни,	 работа	
на	 електронски	 информациски	 мрежи;	
консалтинг	услуги	и	услуги	на	дизајн	во	областа	
на	 информативни	 технологии,	 компјутерско	
програмирање,	телекомуникација,	комуникациски	
мрежи,	компјутеризирани	комуникации,	услуги	на	
менаџмент	 на	 центри	 на	 податоци	 и	 глобални	
комуникациски	 мрежи;	 обезбедување	 услуги	
на	 центри	 на	 податоци;	 хостирање	 (хостинг),	
складирање	и	одржување	на	web	сајтови,	web	
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центри,	 електронска	 пошта,	 елекгронски	 групи,	
лист	 сервери	 како	 и	 на	 дигитална	 содржина	 и	
податоци	 на	 трети	 лица;	 услуги	 на	 провајдери	
на	апликативни	услуги	 (АСП),	имено,	хостирање	
компјутерски	 софтверски	 апликации	 за	 трети	
лица;	 услуги	 на	 автентификација	 во	 областа	 на	
телекомуникација	 и	 мрежа;	 дизајн	 во	 областа	
на	 компјутеризирани	 комуникации	 и	 мрежи	
наподатоци;	 обезбедување	 на	 информации	 во	
областа	 на	 мрежни	 услуги	 на	 компјутеризирани	
комуникации	и	услуги	на	центри	на	податоци.	

(111) 16330 (151) 08/07/2009
(210) TM  2008/1544 (220) 14/10/2008
  (181) 14/10/2018
  (450) 31/08/2009
(732) ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје ул.Димитрие 

Чуповски 2, 1000 Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 35	 	 дејности	 (помош	 во	 водењето	 на	
дејностите),	 демонстрација	 на	 производи,	
информации	за	дејноста,	информатички	картотеки	
(водење	на	информатичките	картотеки),	изложби	
(организирање	 изложби)	 во	 комерцијални	 или	
рекламни	 цели,	 изнајмување	 рекламен	 простор,	
изнајмување	 уреднички	 апарати,	 изнајнување	
рекламен	 материјал,	 изработка	 на	 такси,	
изводи	 од	 сметка	 (изработка	 на	 изводи	 од	
сметка),	 јавно	 мислење	 (испитување	 на	 јавното	
мислење),	 објавување	 рекламни	 текстови,	
огласување	 /рекламирање/,	 организирање	
дејности	 (советување	 за	 организирање	 на	
дејностите),	 плакатирање	 /огласување/,	 преписи	
на	 соопштенија,	 промоција	 /продажба	 за	 трето	
лице/,	 пропагандни	 дејности,	 проучување	
на	 пазарот	 /маркетинг/,	 проверка	 на	 сметки,	
рекламирање	 по	 пат	 на	 радио,	 рекламирање	 по	
пат	 на	 телевизија,	 рекламни	 огласи	 (ширење	 на	
рекламни	 огласи),	 статистичко	 информирање,		
телефонско	 одговарање	 (служби	 за	 телефонско	
одговарање/за	 отсутни	 претплатници/,	 ширење	
рекламен	 материјал	 /трактати,	 проспекти,	
печатени	примероци/	
кл. 38 	услуги	на	телекомуникација	и	информативна	
технологија,	имено,	пренос	на	глас,	податоци,	слика,	
аудио,	 видео	 и	 информации	 по	 пат	 на	 телефон,	
телевизија	 и	 глобална	 комуникациска	 мрежа;	
услуги	на	лична	комуникација;	услуги	на	пејџери;	
лизинг	 телекомуникациски	 опреми,	 напојувања	
и	 системи;	 услуги	 на	 електронска	 пошта;	 услуги	
на	 телевизиски	 пренос;	 обезбедување	 вести	 и	
информации	 по	 пат	 на	 телефон,	 телевизија	 и	
глобална	 комуникациска	 мрежа;	 обезбедување	
информацми	 од	 именик	 по	 пат	 на	 телефон,	
телевизија	 и	 глобална	 комуникациска	 мрежа;	

обезбедување	 мултикориснички	 интерактивен	
пристап	 на	 глобална	 комуникациска	 мрежа;	
пренос	 и	 емитирање	 на	 сите	 видови	 аудио	 и	
видео	 програми	 по	 пат	 на	 телефон,	 телевизија	
и	 глобална	 комуникациска	 мрежа,	 главни	
(стожерни)	 интернет	 услуги,	 имено,	 брза	
линија	 или	 сериски	 врски	 кои	 ствараат	 главен	
премин	 во	 рамките	 на	 мрежата;	 видео	 и	 аудио	
телеконференции	 по	 пат	 на	 интернет,	 услуги	
на	 асинхронен	 трансфер	 мод	 (АТМ),	 услуги	 на	
дигитални	мрежи	на	интегрирани	услуги	(ИСДН),	
интернет	протокол	(ИП)	на	комуникациски	услуги,	
услуги	 на	 виртуелна	 приватна	 мрежа	 (ВПН)	
и	 услуги	 на	 приватна	 линија;	 обезбедување	
услуги	 на	 телекомуникациски	 мрежни	 премини	
и	 услуги	 на	 поврзување	 со	 протокол	 на	
пренос	 на	 рамка	 заради	 пренос	 на	 податоци;	
услуги	 на	 пренос	 на	 пакет	 од	 електронски	
податоци;	 услуги	 на	 комутација	 на	 гласот,	
податоци,	 видео	 и	 мултимедиа;	 овозможување	
телекомуникациско	поврзување	на	интернет	и	на	
други	компјутеризирани	комуникации,	податоци	и	
безжична	мрежа;	обезбедување	мултикориснички	
пристап	 на	 безжична	 комуникациска	 мрежа;	
обезбедување	факс	услуги;	обезбедување	услуги	
на	 складирање	 на	 електронски	 податоци	 за	
трети	лица;	телекомуникациски	услуги,	особено,	
обезбедување	 мрежен	 премин	 за	 поврзување	
независни	 телекомуникациски	 и	 компјутерски	
мрежи	заради	поделба	на	интернет	сообраќајот;	
услуги	 на	 говорна	 пошта;	 телекомуникациски	
услуги,	особено,	обезбедување	бесплатни	услуги	
и	 услуги	 на	 насочување	 на	 повиците;	 услуги	
на	 центрите	 за	 пораки	 во	 вид	 на	 телефонски	
говорни	 пораки;	 услуги	 на	 видео	 и	 аудио	
конференции	 и	 конференции	 на	 телефонски	
податоци;	 безжични	 телекомуникациски	 услуги,	
имено,	 безжичен	 пренос	 на	 звук	 и	 податоци;	
телекомуникациски	услуги,	имено	обезбедување	
глас	по	пат	на	интернет	протокол;	обезбедување	
мрежен	пристап	со	цел	на	размена	на	интернет	
сообраќајот	 помегу	 преносници	 на	 интернет	
сообраќајот;	услуги	на	електронски	пораки	
кл. 41		услуги	на	забава	што	имаат	карактеристики	
на	 програма	 во	 живо,	 комедии,	 мјузикли	 и	
драмски	 програми;	 прикажување	 програма	 во	
живо,	 комедии,	 мјузикли	 и	 драмски	 програми;	
документарни	 програми,	 спортски	 настани	 и	
анимирани	телевизиски	серии;	 театарски	и	 кино	
изведби,	анимирани	и	во	живо;	дистрибуција	на	
програма	во	живо,	 комедии,	мјузикли	и	драмски	
програми,	 документарни	 програми,	 спортски	
настани	 и	 анимирани	филмови	 за	 прикажување	
во	кина;	пружање	информации	за	забави	по	пат	
на	 глобална	 компјутерска	 мрежа;	 електронски	
услуги	 на	 игри	 по	 пат	 на	 глобална	 компјутерска	
мрежа;	 електронски	 публикации	 (не	 можат	 да	
се	 даунлодираат);	 пружање	 on-line	 публикации;	
издавање	 елекгронски	 книги	 и	 часописи	 on-line;	
пружање	 публикации	 со	 глобална	 компјутерска	
мрежа	или	интернет	што	можат	да	се	пребаруваат;	
публикации	и	дистрибуција	на	печатени	медиуми	
и	 снимки;	 услуги	 на	 аудио	 и	 визуелни	 забави	 и	
едукации;	услуги	на	презентации	на	претстави	во	
живо;	продукција	на	забави	во	живо	
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кл.	 42 	 услуги	 на	 хостирање	 на	 web	 страници,	
услуги	 на	 дизајнирање	 на	 web	 страни,	 работа	
на	 електронски	 информациски	 мрежи;	
консалтинг	услуги	и	услуги	на	дизајн	во	областа	
на	 информативни	 технологии,	 компјутерско	
програмирање,	телекомуникација,	комуникациски	
мрежи,	компјутеризирани	комуникации,	услуги	на	
менаџмент	 на	 центри	 на	 податоци	 и	 глобални	
комуникациски	 мрежи;	 обезбедување	 услуги	
на	 центри	 на	 податоци;	 хостирање	 (хостинг),	
складирање	 и	 одржување	 на	 web	 сајтови,	 web	
центри,	 електронска	 пошта,	 елекгронски	 групи,	
лист	 сервери	 како	 и	 на	 дигитална	 содржина	 и	
податоци	 на	 трети	 лица;	 услуги	 на	 провајдери	
на	апликативни	услуги	(АСП),	имено,	хостирање	
компјутерски	 софтверски	 апликации	 за	 трети	
лица;	 услуги	 на	 автентификација	 во	 областа	 на	
телекомуникација	 и	 мрежа;	 дизајн	 во	 областа	
на	 компјутеризирани	 комуникации	 и	 мрежи	
наподатоци;	 обезбедување	 на	 информации	 во	
областа	 на	 мрежни	 услуги	 на	 компјутеризирани	
комуникации	и	услуги	на	центри	на	податоци.	

(111) 16339 (151) 08/07/2009
(210) TM  2008/1546 (220) 14/10/2008
  (181) 14/10/2018
  (450) 31/08/2009
(732) ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје ул.Димитрие 

Чуповски 2, 1000 Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540) 

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 35	 	 дејности	 (помош	 во	 водењето	 на	
дејностите),	 демонстрација	 на	 производи,	
информации	за	дејноста,	информатички	картотеки	
(водење	на	информатичките	картотеки),	изложби	
(организирање	 изложби)	 во	 комерцијални	 или	
рекламни	 цели,	 изнајмување	 рекламен	 простор,	
изнајмување	 уреднички	 апарати,	 изнајнување	
рекламен	 материјал,	 изработка	 на	 такси,	
изводи	 од	 сметка	 (изработка	 на	 изводи	 од	
сметка),	 јавно	 мислење	 (испитување	 на	 јавното	
мислење),	 објавување	 рекламни	 текстови,	
огласување	 /рекламирање/,	 организирање	
дејности	 (советување	 за	 организирање	 на	
дејностите),	 плакатирање	 /огласување/,	 преписи	
на	 соопштенија,	 промоција	 /продажба	 за	 трето	
лице/,	 пропагандни	 дејности,	 проучување	
на	 пазарот	 /маркетинг/,	 проверка	 на	 сметки,	
рекламирање	по	пат	на	радио,	 рекламирање	по	
пат	на	 телевизија,	 рекламни	огласи	 (ширење	на	
рекламни	 огласи),	 статистичко	 информирање,		
телефонско	 одговарање	 (служби	 за	 телефонско	
одговарање/за	 отсутни	 претплатници/,	 ширење	
рекламен	 материјал	 /трактати,	 проспекти,	
печатени	примероци/	
кл.	 38	 услуги	 на	 телекомуникација	 и	
информативна	 технологија,	 имено,	 пренос	

на	 глас,	 податоци,	 слика,	 аудио,	 видео	 и	
информации	 по	 пат	 на	 телефон,	 телевизија	
и	 глобална	 комуникациска	 мрежа;	 услуги	 на	
лична	 комуникација;	 услуги	 на	 пејџери;	 лизинг	
телекомуникациски	 опреми,	 напојувања	 и	
системи;	 услуги	 на	 електронска	 пошта;	 услуги	
на	 телевизиски	 пренос;	 обезбедување	 вести	 и	
информации	 по	 пат	 на	 телефон,	 телевизија	 и	
глобална	 комуникациска	 мрежа;	 обезбедување	
информацми	 од	 именик	 по	 пат	 на	 телефон,	
телевизија	 и	 глобална	 комуникациска	 мрежа;	
обезбедување	 мултикориснички	 интерактивен	
пристап	 на	 глобална	 комуникациска	 мрежа;	
пренос	 и	 емитирање	 на	 сите	 видови	 аудио	 и	
видео	 програми	 по	 пат	 на	 телефон,	 телевизија	
и	 глобална	 комуникациска	 мрежа,	 главни	
(стожерни)	 интернет	 услуги,	 имено,	 брза	
линија	 или	 сериски	 врски	 кои	 ствараат	 главен	
премин	 во	 рамките	 на	 мрежата;	 видео	 и	 аудио	
телеконференции	 по	 пат	 на	 интернет,	 услуги	
на	 асинхронен	 трансфер	 мод	 (АТМ),	 услуги	 на	
дигитални	мрежи	на	интегрирани	услуги	(ИСДН),	
интернет	протокол	(ИП)	на	комуникациски	услуги,	
услуги	 на	 виртуелна	 приватна	 мрежа	 (ВПН)	
и	 услуги	 на	 приватна	 линија;	 обезбедување	
услуги	 на	 телекомуникациски	 мрежни	 премини	
и	 услуги	 на	 поврзување	 со	 протокол	 на	
пренос	 на	 рамка	 заради	 пренос	 на	 податоци;	
услуги	 на	 пренос	 на	 пакет	 од	 електронски	
податоци;	 услуги	 на	 комутација	 на	 гласот,	
податоци,	 видео	 и	 мултимедиа;	 овозможување	
телекомуникациско	поврзување	на	интернет	и	на	
други	компјутеризирани	комуникации,	податоци	и	
безжична	мрежа;	обезбедување	мултикориснички	
пристап	 на	 безжична	 комуникациска	 мрежа;	
обезбедување	факс	услуги;	обезбедување	услуги	
на	 складирање	 на	 електронски	 податоци	 за	
трети	лица;	телекомуникациски	услуги,	особено,	
обезбедување	 мрежен	 премин	 за	 поврзување	
независни	 телекомуникациски	 и	 компјутерски	
мрежи	заради	поделба	на	интернет	сообраќајот;	
услуги	 на	 говорна	 пошта;	 телекомуникациски	
услуги,	особено,	обезбедување	бесплатни	услуги	
и	 услуги	 на	 насочување	 на	 повиците;	 услуги	
на	 центрите	 за	 пораки	 во	 вид	 на	 телефонски	
говорни	 пораки;	 услуги	 на	 видео	 и	 аудио	
конференции	 и	 конференции	 на	 телефонски	
податоци;	 безжични	 телекомуникациски	 услуги,	
имено,	 безжичен	 пренос	 на	 звук	 и	 податоци;	
телекомуникациски	услуги,	имено	обезбедување	
глас	по	пат	на	интернет	протокол;	обезбедување	
мрежен	пристап	со	цел	на	размена	на	интернет	
сообраќајот	 помегу	 преносници	 на	 интернет	
сообраќајот;	услуги	на	електронски	пораки	
кл. 41 	услуги	на	забава	што	имаат	карактеристики	
на	 програма	 во	 живо,	 комедии,	 мјузикли	 и	
драмски	 програми;	 прикажување	 програма	 во	
живо,	 комедии,	 мјузикли	 и	 драмски	 програми;	
документарни	 програми,	 спортски	 настани	 и	
анимирани	телевизиски	серии;	 театарски	и	 кино	
изведби,	анимирани	и	во	живо;	дистрибуција	на	
програма	во	живо,	 комедии,	мјузикли	и	драмски	
програми,	 документарни	 програми,	 спортски	
настани	 и	 анимирани	филмови	 за	 прикажување	
во	кина;	пружање	информации	за	забави	по	пат	
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на	 глобална	 компјутерска	 мрежа;	 електронски	
услуги	 на	 игри	 по	 пат	 на	 глобална	 компјутерска	
мрежа;	 електронски	 публикации	 (не	 можат	 да	
се	 даунлодираат);	 пружање	 on-line	 публикации;	
издавање	 елекгронски	 книги	 и	 часописи	 on-line;	
пружање	 публикации	 со	 глобална	 компјутерска	
мрежа	или	интернет	што	можат	да	се	пребаруваат;	
публикации	и	дистрибуција	на	печатени	медиуми	
и	 снимки;	 услуги	 на	 аудио	 и	 визуелни	 забави	 и	
едукации;	услуги	на	презентации	на	претстави	во	
живо;	продукција	на	забави	во	живо	
кл.	 42	 	 услуги	 на	 хостирање	 на	 web	 страници,	
услуги	 на	 дизајнирање	 на	 web	 страни,	 работа	
на	 електронски	 информациски	 мрежи;	
консалтинг	услуги	и	услуги	на	дизајн	во	областа	
на	 информативни	 технологии,	 компјутерско	
програмирање,	телекомуникација,	комуникациски	
мрежи,	 компјутеризирани	 комуникации,	 услуги	
на	менаџмент	на	центри	на	податоци	и	глобални	
комуникациски	 мрежи;	 обезбедување	 услуги	
на	 центри	 на	 податоци;	 хостирање	 (хостинг),	
складирање	 и	 одржување	 на	 web	 сајтови,	 web	
центри,	 електронска	 пошта,	 елекгронски	 групи,	
лист	 сервери	 како	 и	 на	 дигитална	 содржина	 и	
податоци	 на	 трети	 лица;	 услуги	 на	 провајдери	
на	апликативни	услуги	 (АСП),	имено,	хостирање	
компјутерски	 софтверски	 апликации	 за	 трети	
лица;	 услуги	 на	 автентификација	 во	 областа	 на	
телекомуникација	 и	 мрежа;	 дизајн	 во	 областа	
на	 компјутеризирани	 комуникации	 и	 мрежи	
наподатоци;	 обезбедување	 на	 информации	 во	
областа	 на	 мрежни	 услуги	 на	 компјутеризирани	
комуникации	и	услуги	на	центри	на	податоци.

(111) 16325 (151) 09/07/2009
(210) TM  2008/1547 (220) 15/10/2008
  (181) 15/10/2018
  (450) 31/08/2009
(732) Друштво за угостителство и услуги ДЦ САПОРТ 

ДОО Скопје ул. Вељко Влаховиќ бр. 22а, влез 
1, канцеларија 5 Скопје, MK

(540)

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

кл.	41		забава,	спортски	и	културни	активности

(111) 16338 (151) 08/07/2009
(210) TM  2008/1551 (220) 15/10/2008
  (181) 15/10/2018
  (450) 31/08/2009
(732) БИОТЕК ДОО Скопјеул. Загребска 28в, MK
(540) 

(591)	 црна,	црвена,	бела	и	сива
(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	
на	 заби	 и	 забарски	 смоли,	 средства	 за	
дезинфекција,	 препарати	 за	 уништување	 на	
штетници,	фунгмциди,	хербициди	
кл.	 10  медицински,	 хируршки,	 забарски	 и	
ветеринарни	 апарати	 и	 инструменти,	 вештачки	
екстремитети,	очи	и	заби,	ортопедски	производи,	
хируршки	материјали	за	шиење	
кл.	 35	 	 услуги	 при	 продажба	 на	 големо	 и	 мало	
со	 фармацевтски	 и	 аетеринарни	 препарати;	
санитарни	 препарати	 за	 медицински	 цели;	
диететски	 супстанции	 што	 се	 користат	 во	
медицината,	 храна	 за	 бебиња,	 фластери,	
материјали	за	завои,	материјали	за	пломбирање	
на	 заби	 и	 забарски	 смоли,	 средства	 за	
дезинфекција,	 првпарати	 за	 уништување	 на	
шгетници,	 фунгициди,	 хербициди	 медицински,	
хируршки,	 забарски	 и	 ветеринарни	 апарати	 и	
инструменти,	вештачки	ексгремитети,	очи	и	заби,	
ортопедски	 производи,	 хируршки	 материјали	 за	
шиење

(111) 16296 (151) 09/07/2009
(210) TM  2008/1553 (220) 15/10/200
  (181) 15/10/2018
  (450) 31/08/2009
(732) HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska 

industrija Vrsac Beogradski put bb, 2630 Vrsac, 
RS

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

(540) 

ALTRAVESA

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

(111) 16326 (151) 09/07/2009
(210) TM  2008/1588 (220) 21/10/2008
  (181) 21/10/2018
  (450) 31/08/2009
(732) Boxfresh International Limited 8 Manchester 

Square, London W1U 3PH, UK
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

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

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	18		кожа	и	имитација	од	кожа	и	производи	од	
тие	материјали	кои	не	се	вклучени	во	други	класи;	
животински	 кожи,	 крзна;	 торби,	 рачни	 торби,	
торбички,	руксаци,	торби	за	ученици,	протфолија,	
аташеи;	 паричници,	 актовки,	 ковчези,	 куфери,	
патни	 торби;	 ранци,	 вреќасти	 торби,	 спортски	
торби;	 носачи	 за	 облека;	 држачи	 и	 футроли	
за	 документи;	 држачи	 и	 футроли	 за	 кредитни	
картички;	 футроли	 за	 клучеви;	 паричници	 за		
ситни	 пари;	 држачи	 за	 пасоши;	 вреќички	 за	
прибор	за	пишување;	омоти	за	дневници;	патни	
организатори;	 привезоци	 за	 клучеви;	 чадори,	
чадори	 за	 сонце	 и	 стапови	 за	 одење;	 стапови	
за	 седење;	 камшици,	 седларски	 и	 ременарски	
прризводи	
кл. 25		облека,	обувки,	покривала	за	глава	

(111) 16294 (151) 09/07/2009
(210) TM  2008/1601 (220) 22/10/2008
  (181) 22/10/2018
  (450) 31/08/2009
(732) Винарска Визба „Имако Вино” Дооел ул.„Ген. 

Михајло Апостолски” бр.34/5, 2000 Штип, MK
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540) 

IMAKO

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл. 33 	алкохолни	пијалоци,	вино	
кл.	 35	 	 огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	 со	 работи;	 канцелариски	 работи;	
увоз-извоз	
кл.	 39	 	 транспортни	 услуги;	 пакување	 и	
складирање	стока	

(111) 16345 (151) 08/07/2009
(210) TM  2008/1617 (220) 24/10/2008
  (181) 24/10/2018
  (450) 31/08/2009
(732) Tetra Laval Holding & Finance S.A. Avenue 

General - Guisan 70, CH-1009 Pully, CH
(740)	 СД	 ПЕТОШЕВИЌ	 ДОО	 ДРУШТВО	

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

(540) 

TETRA TOP

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	7		машини,	вклучително	и	машини	за	полнење	
и	 пакување,	 машини	 за	 пакување	 машини	 за	
завиткување,	 машини	 за	 истиснување,	 машини	
за	 обемно	 полнење,	 машини	 за	 затворање	
на	 шишиња	 со	 капачиња	 и	 тапи,	 машини	 за	
калапирање	со	дување	машини	за	оформување	со	
дување,	машини	за	калапирање	со	вбризгување,	
машини	 за	 калапирање	 со	 издолжување	 при	
дување,	машини	за	калапирање	со	истиснување	
при	 дување,	 машини	 за	 печатење,	 машини	 за	
пакување	 со	 вакуум,	 машини	 за	 формирање	
на	 картон	 машини	 за	 етикетирање,	 машини	
за	 правење	 сирење,	 машини	 за	 пакување	
на	 сирењето,	 машини	 за	 мелење,	 машини	
за	 одделување	 на	 сир	 и	 сурутка,	 машини	 за	
мешање,	машини	за	сечење		сирење,	машини	за	
мешање	 и	 осцилирање,	 машини	 за	 пресување	
на	 сирењето,	 машини	 за	 завиткување	 сирење;	
формирачи	 коцки	 сирење;	 калапи	 за	 сирење	
(делови	 од	 машини);	 опрема	 за	 преработка	 на	
млеко	и	млечни	производи	(машини);	машини	за	
запечатување;	 подвижни	 ленти;	 хомогенизатори	
(машини);	 центрифуги	 (машини);	 сепаратори;	
пумпи	 и	 клапи	 за	 употреба	 во	 прехранбената	
индустрија	 и	 индустријата	 за	 преработка	 на	
млеко	 и	 млечни	 производи;	 калапи	 (делови	
од	 машина);	 стапчести	 вбризгувачи	 и	 полначи	
(делови	 од	 машина);	 опрема	 за	 преработка	 на	
прехранбени	 производи;	 опрема	 за	 екстракција	
на	 сокови	 од	 овошје	 и	 зеленчук;	 опрема	 за	
концентрирање	на	течни	прехранбени	производи;	
производи	 за	 мешање	 на	 течни	 прехрамбени	
производи;	 опрема	 за	 асептично	 складирање	
на	 течни	 прехранбени	 производи;	 опрема	 за	
рекомбинирање	 или	 реконструкција	 на	 течни	
прехранбени	 производи	 опрема	 за	 обновување	
на	 аромата	 на	 течни	 прехранбени	 производи;	
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апарати	 (машини)	 за	 циркулирање	 на	 вода	 и	
детергенти	 за	 чистење	 на	 машини;	 машински	
алатки-	 поедини	 делови	 и	 монтажни	 делови	 за	
сите	гореспоменати	производи	
кл.	 16 	 хартија,	 картон,	 и	 производи	 направени	
од	 овој	 материјал,	 што	 не	 се	 вклучени	 во	
други	 класи;	 кутии	 за	 пакување	 и	 материјал	 за	
пакување	 направен	 од	 хартија	 или	 направен	 од	
хартија	обложена	со	пластичен	материјал;	торби,	
ташни	 и	 хартија	 за	 пакување	 и	 складирање	 на	
прехрамбени	 производи	 и	 течни	 или	 полутечни	
производи;	 канчиња	 за	 сладолед;	 корнети;	
пластични	 материјали	 за	 пакување,	 (што	 не	
се	 вклучени	 во	 другите	 класи)	 пластични	
ленти;	 пастични	 ленти	 за	 пакување;	 печатени	
материјали;	 книгоподвезнички	 материјали;	
неподвижен	 материјал;	 упатства	 и	 материјал	 за	
подучување	(освен	апарати)	
кл.	20		производи	(што	не	се	вклучени	во	другите	
класи)	 од	 дрво,	 плута,	 трска,	 прачка	 прачки	 за	
плетење,	рог,	коска,	слонова	коска,	китова	коска,	
школка,	ќилибар,	седеф,	морска	пена	и	замени	за	
сите	овие	материјали	или	од	пластика;	капачиња	
и	затворачи	за	шишиња	сламки	за	пиење;	палети	
за	транспорт	(нематални);	пластични	канчиња	
кл.	29		месо,	риба,	живина	и	дивеч;	екстракти	од	
месо;	замрзнати,	конзервирани	сушени	и	зготвени	
овошја	и	зеленчук;	желеа,	џемови,	компоти;	јајца,	
млеко	 и	 млечни	 производи;	 масла	 и	 масти	 за	
јадење	
кл.	 30	 	 кафе,	 чај,	 какао,	 шеќер,	 ориз,	 тапиока,	
нишесте,	 вештачко	 кафе;	 брашно	 и	 препарати	
направени	 од	 житарици,	 леб,	 тестенини	 и	
слатки,	сладолед;	пијалоци	со	 кафе	чај,	 какао	и	
чоколадо	 како	 основа;	 леден	 чај;	 мед,	 меласа,	
квасец,	пециво;	сол	сенф,	оцет	сосови	(мирудии);	
мирудии;	мраз	
кл.	32		пива;	минерални	и	газирани	води	и	други	
безалкохолни	 пијалоци,	 овошни	 пијалоци	 и	
овошни	 сокови;	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
правење		пијалоци	

(111) 16340 (151) 08/07/2009
(210) TM  2008/1619 (220) 24/10/2008
  (181) 24/10/2018
  (450) 31/08/2009
(732) НОВОМЕТАЛ ДОО Скопје бул.Јане Сандански 

бр.79А-2/13, 1000 Скопје, MK
(540) 

НОВОМЕТАЛ

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	6	 	обични	метали	и	нивните	легури;	метални	
градежни	 материјали,	 метални	 преносни	
конструкции,	 метални	 материјали	 за	 железнички	
шини,	 жици	 и	 кабли	 од	 обичен	 метал	 кои	 не	 се	
електрични,	браварски	производи,	мали	метални	
производи,	 метални	 цевки,	 каси,	 производи	 од	
метал,	кои	не	се	опфатени	со	другите	класи,	руди	
кл.	 37  градежни	 кострукции;	 поправки;	
инсталациски	услуги	
кл.	40		обработка	на	материјали	

(111) 16337 (151) 08/07/2009
(210) TM  2008/1620 (220) 24/10/2008
  (181) 24/10/2018
  (450) 31/08/2009
(732) НОВОМЕТАЛ ДОО Скопје бул.Јане Сандански 

бр.79А-2/13, 1000 Скопје, MK
(540) 

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл. 6 	обични	метали	и	нивните	легури;	метални	
градежни	 материјали,	 метални	 преносни	
конструкции,	метални	материјали	 за	железнички	
шини,	 жици	 и	 кабли	 од	 обичен	метал	 кои	 не	 се	
електрични,	браварски	производи,	мали	метални	
производи,	 метални	 цевки,	 каси,	 производи	 од	
метал,	кои	не	се	опфатени	со	другите	класи,	руди	
кл.	 37  градежни	 кострукции;	 поправки;	
инсталациски	услуги	
кл.	40		обработка	на	материјали

(111) 16342 (151) 08/07/2009
(210) TM  2008/1621 (220) 27/10/2008
  (181) 27/10/2018
  (450) 31/08/2009
(732) Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-Allee 140,  

53113 Bonn, DE
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

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

СПОДЕЛИ ДОЖИВУВАЊЕ

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	9	 	научни,	наутички,	геодетски,	фотографски,	
кинематографски	и	оптички	апарати	и	инструменти	
како	и	апарати	и	инструменти	за	вагање,	мерење,	
сигнализација,	 контрола	 (инспекција),	 за	 помош	
(спасување)	и	за	обука;	апарати	и	инструмети	за	
управување,	 преспојуванве,	 трансформирање,	
акумулирање,	 регулирање	 или	 контролирање	
електрична	 струја;	 апарати	 за	 снимање,	 пренос,	
обработка	 и	 репродукција	 на	 звук,	 слика	 или	
податоци;	 магнетски	 носачи	 на	 податоци,	
автомати	 и	 механизми	 за	 автоматски	 уреди	
кои	 се	 покренуваат	 со	 претходно	 уфрлување	
парички;	уреди	за	сметање,	опрема	и	компјутери	
за	обработка	на	податоци;	снимени	и	неснимени	
носачи	 на	 податоци	 (вклучени	 во	 класата	 9);	
компјутерски	 програми	 (сочувани);	 електронски	

16342
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снимени	податоци	(кои	можат	да	бидат	преземени,	
даунлодирани);	 електронски	 публикации	 (кои	
можат	да	се	преземат,	даунлодираат)	
кл.	 16	 	 печатарски	 производи;	 фотографии;	
канцелариски	прибор	(освен	мебелот);	материјали	
за	учење	и	инструкции	(освен	апарати)	
кл.	35		огласување;	деловно	управување:	водење	
комерцијални	работи;	собирање,	систематизација,	
компилација	 и	 економска	 анализа	 податоци	 и	
информации	 во	 компјутерски	 бази	 на	 податоци;	
услуги	 на	 продажба	 на	 мало	 (воедно	 по	 пат	 на	
интернет	 и	 останати	 комуникациски	 мрежи),	
врзано	за	стоки	од	класите	9	и	16	
кл.	36		осигурување;	финанскиски	работи;	парични	
работи;	услуги	на	управување	со	недвижности	
кл.	37		изградба;	услуги	на	поставување;	поправка	
и	 одржување	 компјутери	 и	 телекомуникациска	
опрема	
кл.	 38	 	 телекомуникации;	 новински	 агенции;	
изнајмување	 опрема	 за	 телекомуникации;	
информации	за	телекомуникации	
кл.	 41	 	 обука,	 стручно	 оспособување;	 забава;	
организација	 на	 спортски	 и	 културни	 настани;	
публикација	 на	 книги,	 часописи	 и	 останати	
печатарски	производи,	публикација	на	печатарски	
производи	 во	 форма	 на	 електронски	 носачи	
податоци,	 особено	 ЦД-РОМ-ови,	 ЦД-и,	 УСБ	
стикови,	дискети,	хард	дискови	и	ленти	
кл.	42  научни	и	технолошки	услуги	и	истражување	
и	 дизајнирање	 врзано	 за	 исто;	 индустриска	
анализа	 и	 услуги	 на	 истражување;	 дизајн	 и	
развој	 на	 компјутерски	хардвер,	 софтвер	и	база	
на	 податоци;	 одржување	 софтвер;	 технички	
консултации	;	услуги	на	похранување	електронски	
податоци;	 изнајмување	 опрема	 за	 обработка	 на	
податоци;	дизајнирање	веб	страници	за	други	
кл.	 45	 	 лиценцирање	 право	 од	 индустриска	
сопственост	

(111) 16336 (151) 08/07/2009 
(210) TM  2008/1622 (220) 27/10/2008
  (181) 27/10/2018
  (450) 31/08/2009
(732) Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-Allee 140,  

53113 Bonn, DE
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

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

SHARE THE EXPERIENCES

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	9 	научни,	наутички,	геодетски,	фотографски,	
кинематографски	и	оптички	апарати	и	инструменти	
како	и	апарати	и	инструменти	за	вагање,	мерење,	
сигнализација,	 контрола	 (инспекција),	 за	 помош	
(спасување)	и	за	обука;	апарати	и	инструмети	за	

управување,	 преспојуванве,	 трансформирање,	
акумулирање,	 регулирање	 или	 контролирање	
електрична	струја;	апарати	за	снимање,	пренос,	
обработка	 и	 репродукција	 на	 звук,	 слика	 или	
податоци;	 магнетски	 носачи	 на	 податоци,	
автомати	 и	 механизми	 за	 автоматски	 уреди	
кои	 се	 покренуваат	 со	 претходно	 уфрлување	
парички;	уреди	за	сметање,	опрема	и	компјутери	
за	обработка	на	податоци;	снимени	и	неснимени	
носачи	 на	 податоци	 (вклучени	 во	 класата	 9);	
компјутерски	 програми	 (сочувани);	 електронски	
снимени	податоци	(кои	можат	да	бидат	преземени,	
даунлодирани);	 електронски	 публикации	 (кои	
можат	да	се	преземат,	даунлодираат)	
кл.	 16	 	 печатарски	 производи;	 фотографии;	
канцелариски	прибор	(освен	мебелот);	материјали	
за	учење	и	инструкции	(освен	апарати)	
кл.	35		огласување;	деловно	управување:	водење	
комерцијални	работи;	собирање,	систематизација,	
компилација	 и	 економска	 анализа	 податоци	 и	
информации	 во	 компјутерски	 бази	 на	 податоци;	
услуги	 на	 продажба	 на	 мало	 (воедно	 по	 пат	 на	
интернет	 и	 останати	 комуникациски	 мрежи),	
врзано	за	стоки	од	класите	9	и	16	
кл.	36 	осигурување;	финанскиски	работи;	парични	
работи;	услуги	на	управување	со	недвижности	
кл.	37		изградба;	услуги	на	поставување;	поправка	
и	 одржување	 компјутери	 и	 телекомуникациска	
опрема	
кл.	 38 	 телекомуникации;	 новински	 агенции;	
изнајмување	 опрема	 за	 телекомуникации;	
информации	за	телекомуникации	
кл.	 41	 	 обука,	 стручно	 оспособување;	 забава;	
организација	 на	 спортски	 и	 културни	 настани;	
публикација	 на	 книги,	 часописи	 и	 останати	
печатарски	производи,	публикација	на	печатарски	
производи	 во	 форма	 на	 електронски	 носачи	
податоци,	 особено	 ЦД-РОМ-ови	 ,	 ЦД-и	 ,	 УСБ	
стикови,	дискети,	хард	дискови	и	ленти	
кл.	42		научни	и	технолошки	услуги	и	истражување	
и	 дизајнирање	 врзано	 за	 исто;	 индустриска	
анализа	 и	 услуги	 на	 истражување;	 дизајн	 и	
развој	на	компјутерски	хардвер	,	софтвер	и	база	
на	 податоци;	 одржување	 софтвер;	 технички	
консултации	;	услуги	на	похранување	електронски	
податоци;	 изнајмување	 опрема	 за	 обработка	 на	
податоци;	дизајнирање	веб	страници	за	други	
кл.	 45	 	 лиценцирање	 право	 од	 индустриска	
сопственост
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(111) 16297 (151) 09/07/2009
(210) TM  2008/1631 (220) 28/10/2008
  (181) 28/10/2018
  (450) 31/08/2009
(732) British American Tobacco (Germany) GmbH 

Alsterufer 4 , Hamburg , 20354, DE
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

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

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	34		цигари;	тутун;	тутунски	производи;	запалки;	
кибрит;	артикли	за	пушачи

16297
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Pregledi

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

(510)  kod po Me|unarodnata klasifikacija na trgovski marki (Ni~enska)
(111)  registarski broj na dokumentot

PREGLEDI

 кл. 1 16262
  16263
  16290

 кл. 2 16290
  16372

 кл. 3 16158
  16159
  16179
  16288
  16290               
  16327

 кл. 5 16158
  16159
  16160
  16175
  16238
  16239
  16243
  16244
  16253
  16278
  16288
  16296
  16300
  16305
  16306
  16313
  16327
  16338
  16341
  16346
  16350
  16351
  16373

 кл. 6 16167
  16286
  16304
  16337
  16340
  16372

 кл. 7 16227

   (510)  (111)    (510)  (111)    (510)  (111) 
  16286
  16345
 кл. 8 16167
  16372

 кл. 9 16144
  16155
  16156
  16157
  16162
  16163
  16167
  16204
  16226
  16227
  16242
  16246
  16249
  16250
  16251
  16264
  16336
  16342
  16353
  16354
  16355
  16356
  16357
  16358
  16359
  16360
  16361
  16362
  16363
  16364
  16365
  16366
  16367
  16368
  16369
  16370
  16377
  16378
  16379

 кл. 10 16305

  16338
  16350
  16371

 кл. 11 16152
  16167
  16168
  16204
  16227
  16327

 кл. 12 16149
  16177
  16180
  16181
  16193
  16194
  16204
  16206
  16227
  16265
  16267
  16268
  16269
  16270
  16271
  16272
  16273
  16274
  16275
  16277
  16286
 кл. 14 16187
  16203

 кл. 16 16158
  16159
  16161
  16163
  16166
  16167
  16189
  16190
  16191
  16203
  16226
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  16247
  16264
  16293
  16336
  16342
  16345
  16376

 кл.17 16262
  16263
  16372

 кл. 18 16167
  16211
  16261
  16264
  16326
  16344

 кл. 19 16262
  16263
  16289
  16299
  16304
  16349
  16372

 кл. 20 16248
  16304
  16345

 кл. 21 16148

 кл. 22 16311

 кл. 24 16169
  16311

 кл. 25 16145
  16146
  16147
  16169
  16211
  16261
  16264
  16276
  16326

 кл. 26 16203

 кл. 27 16248

 кл. 28 16163

 кл. 29 16174
  16202
  16224

   (510)  (111)    (510)  (111)    (510)  (111) 
  16228
  16282
  16285
  16298
  16314
  16345
  16380

 кл. 30 16153
  16154
  16164
  16167
  16182
  16183
  16197
  16199
  16202
  16224
  16228
  16279
  16282
  16298
  16345
  16348
  16374
  16380

 кл. 31 16174
  16224
  16230
  16231
  16232
  16233
  16234
  16235
  16236
  16237
  16282
  16380

 кл. 32 16167
  16178
  16195
  16196
  16197
  16198
  16199
  16208
  16209
  16210
  16225
  16230
  16231
  16232
  16233
  16234
  16235

  16236
  16237
  16315
  16316
  16317
  16318
  16319
  16320
  16321
  16322
  16323
  16324
  16345
  16380

 кл. 33 16165
  16201
  16212
  16213
  16214
  16215
  16216
  16217
  16218
  16219
  16220
  16221
  16222
  16223
  16294

 кл. 34 16240
  16255
  16256
  16257
  16258
  16259
  16260
  16297
  16375

 кл. 35 16145
  16146
  16147
  16164
  16167
  16170
  16176
  16184
  16185
  16202
  16205
  16207
  16211
  16227
  16247
  16264



Glasnik, 16/4  str. 106-195 avgust 2009 Skopje

Trgovski marki

188

Pregledi

   (510)  (111)    (510)  (111)    (510)  (111) 
  16266
  16276
  16281
  16282
  16284
  16286
  16287
  16288
  16293
  16294
  16298
  16303
  16304
  16307
  16311
  16313
  16328
  16330
  16331
  16332
  16333
  16334
  16335
  16336
  16338
  16339
  16342
  16346
  16347
  16353
  16354
  16355
  16356
  16357
  16358
  16359
  16360
  16361
  16362
  16363
  16364
  16365
  16366
  16367
  16368
  16369
  16370
  16377
  16378
  16380
  16382
  16383

 кл. 36 16150
  16151
  16170
  16176
  16184

  16185
  16207
  16227
  16229
  16264
  16328
  16336
  16342
  16347
  16353
  16354
  16355
  16356
  16357
  16358
  16359
  16360
  16361
  16362
  16363
  16364
  16365
  16366
  16367
  16368
  16369
  16370
  16377
  16378
  16384

 кл. 37 16176
  16184
  16185
  16204
  16206
  16227
  16252
  16277
  16336
  16337
  16340
  16342

 кл. 38 16204
  16330
  16331
  16332
  16333
  16334
  16335
  16336
  16339
  16342
  16347
  16352
  16353
  16354

  16355
  16356
  16357
  16358
  16359
  16360
  16361
  16362
  16363
  16364
  16365
  16366
  16367
  16368
  16369
  16370
  16377
  16378
  16173
  16186
  16229
  16247
  16254
  16284
  16292
  16294
  16376
  16381
  16383

 кл. 40 16227
  16247
  16248
  16261
  16337
  16340

 кл. 41 16144
  16163
  16186
  16227
  16241
  16245
  16246
  16249
  16250
  16251
  16264
  16266
  16276
  16280
  16287
  16293
  16295
  16301
  16302
  16303
  16307
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  16325
  16328
  16330
  16331
  16332
  16333
  16334
  16335
  16336
  16339
  16342
  16343
  16352
  16376
  16382

 кл.42 16166
  16170
  16184
  16185
  16204
  16227
  16242
  16254
  16304
  16308
  16309
  16330
  16331
  16332
  16333
  16334
  16335
  16336
  16339
  16342
  16343
  16353
  16354
  16355
  16356
  16357
  16358
  16359
  16360
  16361
  16362
  16363
  16364
  16365
  16366
  16367
  16368
  16369
  16370
  16376
  16377
  16378

   (510)  (111)    (510)  (111)    (510)  (111) 

 кл.43 16173
  16174
  16186
  16188
  16192
  16195
  16196
  16197
  16198
  16199
  16200
  16209
  16210
  16228
  16264
  16283
  16291
  16292
  16301
  16302
  16303
  16307
  16312
  16329
  16381
 кл.44 16155
  16156
  16157
  16172
  16174
  16192
  16245
  16254
  16313
  16371

 кл. 45 16144
  16171
  16173
  16192
  16229
  16245
  16246
  16249
  16250
  16251
  16287
  16310
  16336
  16342
  16376
  16384



Glasnik, 16/4  str. 106-195 avgust 2009 Skopje

Trgovski marki

190

(732) nositel na pravoto na trgovska marka
(111)  registarski broj na dokumentot
(210)  broj na prijavata

PREGLED PO NOSITELI NA TRGOVSKI MARKI

Pregledi

(732) Бањански Сашо 
(111) 16240  (210) MK/T/ 2001/1142

DRAGON PHARMACEUTICALS, Inc
 16305   MK/T/ 2002/714

AL-MAK FLOWER Inc. 
 16306   MK/T/ 2003/200

Бањански Димитар
 16255   MK/T/ 2005/13
 16256   MK/T/ 2005/14

Бањански Сашо 
 16257   MK/T/ 2005/17
 16258   MK/T/ 2005/18
 16259   MK/T/ 2005/20
 16260   MK/T/ 2005/21

ФЕИМ ТАХИРИ 
 16288   MK/T/ 2005/297

ЧАКМАКОВА  БИЛЈАНА, АДВОКАТ 
 16308   MK/T/ 2005/833

Никола Димушевски 
 16264   MK/T/ 2006/236

DayMen Photo Marketing LP, an Ontario, Canada 
Limited Partnership 
 16379   MK/T/ 2006/827

Адвокатско друштво МЕНС ЛЕГИС 
ЧАКМАКОВА 
 16309   MK/T/ 2006/858

Johnson Controls Technology Company
 16227   MK/T/ 2007/1062

2Waytraffic UK Rights Limited 
 16163   MK/T/ 2007/1136

PALASTI JOSEF 
 16279   MK/T/ 2007/1162

Т.Д. "РИМЕКО" доо 
 16281   MK/T/ 2007/1163

Заштитно друштво за производство, трговија 
и услуги Александар Поповски АЛПОЈО 
ДООЕЛ Охрид 
 16282   MK/T/ 2007/1164

EZILI INVESTISSEMENTS Inc.
 16152   MK/T/ 2007/1191

Снежана Лупевска 
 16352   MK/T/ 2007/1260

ACE Limited 
 16151   MK/T/ 2007/234

Трговец поединец за угостителство 
Пендовски Јован Димитри Охрид Т.П 
 16312   MK/T/ 2007/246

CRYO - SAVE BALKANICA Ltd., Chalandris 
Attikis, Greece 
 16254   MK/T/ 2007/429

Друштво за производство, трговија и услуги 
ЕУРО ХОРМОНЕС ВАЛАНДОВО ЕХВ ДОО 
Валандово
 16313   MK/T/ 2007/534

Pharmachemie BV 
 16300   MK/T/ 2007/591

Приватна здраствена установа - 
дијагностичка лабораторија со биохемиска и 
микробиолошка лабораторија АДРИАЛАБ - 
Скопје 
 16155   MK/T/ 2007/598
 16156   MK/T/ 2007/599
 16157   MK/T/ 2007/600

Companhia de Bebidas das Americas - AMBEV 
 16178   MK/T/ 2007/684

Г.Е.КОМПАНИ ДОО КАВАДАРЦИ 
 16164   MK/T/ 2007/707

 ACE Limited 
 16150   MK/T/ 2007/773

PODRAVKA prehrambena industrija d.d. 
 16285   MK/T/ 2007/826

АТАНАСОВ Миле 
 16298   MK/T/ 2007/908

"GR. SARANTIS S.A. Industrial and Commercial 
Company of Cosmetics, Garments, House and 
Pharmaceutical Articles" Maroussi Attikis, 
Athens 
 16191   MK/T/ 2007/980
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Pregledi

 16190   MK/T/ 2007/982
 16189   MK/T/ 2007/983

Banana Republic (ITM) Inc
 16344   MK/T/ 2008/100

Мирјана Стеннес 
 16228   MK/T/ 2008/1011

Друштво за производство, услуги и трговија 
ФОРМА КИДС ДОО Скопје
 16248   MK/T/ 2008/1013

Друштво за градежништво, трговија на големо 
и мало ЛЕСНИНА ИНЖЕНЕРИНГ увоз-извоз 
ДООЕЛ Скопје 
 16304   MK/T/ 2008/1015

Кафе бар СТАГЕ Кафе ТП Адријан 
Стефановиќ - Скопје 
 16291   MK/T/ 2008/1034

"Тим'с" доо Скопје
 16188   MK/T/ 2008/1085

Тим-инженеринг дооел Скопје
 16176   MK/T/ 2008/1086

ЗДРУЖЕНИЕ НА ГРАЃАНИ РАДИО ТАКСИ 
"ПЛАВА ЛАГУНА" 
 16171   MK/T/ 2008/1087

Друштво за производство, промет и услуги 
Богоја Блажески ЕУРОТЕХНИКА ДООЕЛ 
Охрид 
 16286   MK/T/ 2008/1095

ПУТНИК - КМГ ДОО
 16186   MK/T/ 2008/1096

Друштво за производство промет и услуги 
"Интеркопи" ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 
 16329   MK/T/ 2008/1110

МОДУЛПЛАСТ ДОО  
 16299   MK/T/ 2008/1112

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА 
И УСЛУГИ МБ БЕЛАРТ ДООЕЛ увоз-извоз 
Скопје 
 16203   MK/T/ 2008/1126

Park Global Holdings, Inc. 
 16283   MK/T/ 2008/1127

АЛМА-М ДОО експор-импорт Скопје 
 16205   MK/T/ 2008/1136

Рудпроинг-Мустакас 

 16289   MK/T/ 2008/1138

СЕРВИС ТЕРМО КИНГ
 16168   MK/T/ 2008/1143

Т.Д. ГИЗА КО. ЕЛЕКТРОНИКА  
 16204   MK/T/ 2008/1145

Брокерска куќа ИНОВО БРОКЕР АД СКОПЈЕ 
 16207   MK/T/ 2008/1148

КИВИ ДОО Скопје 
 16382   MK/T/ 2008/1151

Друштво за производство, промет и услуги 
МАКИНВЕСТ експорт-импорт ДОО Скопје  
 16380   MK/T/ 2008/1156
 16383   MK/T/ 2008/1157
 16284   MK/T/ 2008/1158

БИЖУ БИЖУ доо увоз-извоз Скопје 
 16187   MK/T/ 2008/1160

ДГ КУБУС ДОО Скопје 
 16185   MK/T/ 2008/1162

ДГ КУБУС ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Скопје  
 16184   MK/T/ 2008/1163

Друштво за производство, трговија и услуги 
АРКУС ДИЗАЈН ДОО Скопје
 16166   MK/T/ 2008/1179

Друштво за угостителство, трговија и услуги 
ФМ ГРОУП ДОО Скопје
 16200   MK/T/ 2008/1180

Трговско друштво за трговија, угостителство, 
спортски активности и услуги КОЧ СПОРТ 
експорт-импорт Скопје 
 16301   MK/T/ 2008/1185
 16303   MK/T/ 2008/1186
  16302   MK/T/ 2008/1187

United States Gypsum Company (a Delaware 
corporation) 
 16372   MK/T/ 2008/1194

Друштво за услуги и трговија ПАНАШ ДООЕЛ 
Скопје 
 16245   MK/T/ 2008/1197

Klik Mee doo
 16347   MK/T/ 2008/1211

Sun Microsystems, Inc. (corporation of the  state 
of Delaware) 
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 16226   MK/T/ 2008/1219

Друштво за туристичко посредување, превоз, 
изнајмување на автомобили и услуги ИН 
ТРАВЕЛ ДООЕЛ Скопје 
 16229   MK/T/ 2008/1221

NBA Properties, Inc. 
 16241   MK/T/ 2008/1223

ХЕЛТХ.МЕД ДОО Скопје 
 16371   MK/T/ 2008/1225

АСТЕР ФЕСТ 
 16280   MK/T/ 2008/1234

ИН-БРОКЕР А.Д. Скопје 
 16384   MK/T/ 2008/1306

Исовски Ратко 
 16374   MK/T/ 2008/1326

Друштво за трговија, туризам и угостителство 
АРБОТРАВЕЛ Донче ДООЕЛ увоз-извоз  
 16292   MK/T/ 2008/1329

Privredno drustvo za proizvodnju i prodaju 
deterdzenata "BEOHEMIJA-INHEM" DOO  
 16290   MK/T/ 2008/1331

Македонска Авторска Агенција ДОО
 16310   MK/T/ 2008/1336

Друштво за производство и промет со 
текстилни производи ПАЛТЕКС а.д.
 16169   MK/T/ 2008/1338

КАПИТАЛ МЕДИА ГРОУП ДОО увоз-извоз  
 16293   MK/T/ 2008/1341

КАПИТАЛ МЕДИА ГРОУП ДОО увоз-извоз  
 16295   MK/T/ 2008/1342

Друштво за организирање на туристички 
патувања и продажба на билети АО 
ГЕНЕРАЛТУРИСТ ДОО Скопје
 16173   MK/T/ 2008/1352

Трговско друштво за производство, промет 
и услуги, КОСМО Антиќ Емилија, увоз-извоз, 
ДООЕЛ 
 16349   MK/T/ 2008/1358

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, 
алкохолни и безалкохолни  пијалаци ПИВАРА 
СКОПЈЕ А.Д. 

 16237   MK/T/ 2008/1431
 16236   MK/T/ 2008/1432
  16235   MK/T/ 2008/1433
  16234   MK/T/ 2008/1434
  16233   MK/T/ 2008/1435
  16232   MK/T/ 2008/1436
  16231   MK/T/ 2008/1437
  16230   MK/T/ 2008/1438

Aventis Pharma S.A.
 16253   MK/T/ 2008/1446

HOECHST GmbH
 16350   MK/T/ 2008/1448

Aventis Pharma Deutschland GmbH
 16351   MK/T/ 2008/1450

Aktsionerno Droujestvo BULGARTABAC 
HOLDING 
 16375   MK/T/ 2008/1451

Фотон Феликс доо Скопје 
 16266   MK/T/ 2008/1453

Ауто Сервис ЏЕПОВСКИ ДООЕЛ Скопје  
 16252   MK/T/ 2008/1464

DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED
 16244   MK/T/ 2008/1466

DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED 
 16243   MK/T/ 2008/1467

Aгенција за економско-правна поддршка и 
процена "Про Агенс" -Скопје 
 16376   MK/T/ 2008/1469

Reckitt & Colman (Overseas) Limited 
 16327   MK/T/ 2008/1482
PepsiCo, Inc. 
 16317   MK/T/ 2008/1489
 16318   MK/T/ 2008/1493
 16321               MK/T/ 2008/1494
 16320   MK/T/ 2008/1495
 16319   MK/T/ 2008/1496
 16322   MK/T/ 2008/1497
 16323   MK/T/ 2008/1499
 16324   MK/T/ 2008/1500
 16316   MK/T/ 2008/1501
 16315   MK/T/ 2008/1502

Некстсенс ДОО Скопје 
 16343   MK/T/ 2008/1503

AVENTIS INC 
 16341   MK/T/ 2008/1528
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ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје 
 16334   MK/T/ 2008/1539
 16333   MK/T/ 2008/1540
 16335   MK/T/ 2008/1541
 16332   MK/T/ 2008/1542
 16331   MK/T/ 2008/1543
  16330   MK/T/ 2008/1544
 16339   MK/T/ 2008/1546

Друштво за угостителство и услуги ДЦ 
САПОРТ ДОО Скопје
 16325   MK/T/ 2008/1547

БИОТЕК ДОО Скопје 
 16338   MK/T/ 2008/1551

HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska 
industrija Vrsac 
 16296   MK/T/ 2008/1553

Boxfresh International Limited 
 16326   MK/T/ 2008/1588

Винарска Визба „Имако Вино" Дооел 
 16294   MK/T/ 2008/1601

Tetra Laval Holding & Finance S.A. 
 16345   MK/T/ 2008/1617

НОВОМЕТАЛ ДОО Скопје 
 16340   MK/T/ 2008/1619
 16337   MK/T/ 2008/1620

Deutsche Telekom AG, 
 16342   MK/T/ 2008/1621
 16336   MK/T/ 2008/1622

British American Tobacco (Germany) GmbH  
 16297   MK/T/ 2008/1631

NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.) 
 16265   MK/T/ 2008/284

HIGER BUS COMPANY LIMITED
 16277   MK/T/ 2008/307
 16206   MK/T/ 2008/308

Друштво за производство, трговија и услуги 
М и А БЕВЕРИЏИС ДООЕЛ експорт - импорт 
Скопје 
 16208   MK/T/ 2008/393

Друштво за производство, трговија и услуги 
М и А БЕВЕРИЏИС ДООЕЛ експорт - импорт 
Скопје 

 16225   MK/T/ 2008/394

"BALKANPHARMA TROYAN" A.D. 
 16278   MK/T/ 2008/399

Друштво за производство, трговија и услуги 
на големо и мало МУЛТИПРОМ ДООЕЛ 
СКОПЈЕ 
 16183   MK/T/ 2008/410
  16182   MK/T/ 2008/411

Друштво за производство, трговија и услуги 
МЕДИА ДОО експорт-импорт 
 16148   MK/T/ 2008/525

China Chengdu Eastern - Tech Industrial Co., 
Ltd. 
 16149   MK/T/ 2008/550

Dr. Oetker, d.o.o. 
 16153   MK/T/ 2008/557
 16154   MK/T/ 2008/558

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)  
 16275   MK/T/ 2008/581
 16271   MK/T/ 2008/582
 16272   MK/T/ 2008/591
  16273   MK/T/ 2008/592
 16274   MK/T/ 2008/593
  16270   MK/T/ 2008/594
 16269   MK/T/ 2008/595
  16267   MK/T/ 2008/596
 16268   MK/T/ 2008/597

Societe des Produits Nestle S.A. 
 16348   MK/T/ 2008/604

ALFA ALFA ENERGY AVEE 
 16262   MK/T/ 2008/609
 16263   MK/T/ 2008/610

Сузана Спасовска 
 16307   MK/T/ 2008/635

NOBEL ILAC SANAYII, VE TICARET A.S.  
 16238   MK/T/ 2008/636
  16239   MK/T/ 2008/637

КИРИЛ АРСОВ 
 16346   MK/T/ 2008/676

Koшаркарски клуб „ВАРДАР 2000" 
 16276   MK/T/ 2008/713

ДЕ НОВО ГРОУП - Друштво за трговија и 
услуги доо Скопје 
 16145   MK/T/ 2008/720
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ДЕ НОВО ГРОУП - Друштво за трговија и 
услуги доо Скопје
 16146   MK/T/ 2008/721
 16147   MK/T/ 2008/723

Solvay Pharma 
 16175   MK/T/ 2008/769

Shimano Inc.  
 16194   MK/T/ 2008/779

Land Rover  
 16193   MK/T/ 2008/782
 16180   MK/T/ 2008/783
  16181   MK/T/ 2008/784

ГАЛАФАРМ дооел Скопје 
 16373   MK/T/ 2008/786

Д.С.У. ПАНАДА ДООЕЛ С. ОРЕШАНИ 
 16192   MK/T/ 2008/794

КРАСНАЈА ДОО Скопје 
 16201   MK/T/ 2008/804

ДПТУ "ВЕДРО МИЛК" ДООЕЛ увоз-извоз 
Куманово 
 16314   MK/T/ 2008/813

ДТПУ "Беатина" 
 16211   MK/T/ 2008/816

Друштво за производство, трговија и услуги М 
и М КОМЕРЦ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 
 16174   MK/T/ 2008/821

Societa Cosmetici S.p.A. 
 16179   MK/T/ 2008/822

Land Rover  
 16177   MK/T/ 2008/826

ОФИС ПЛУС д.о.о.ел. - Скопје 
 16167   MK/T/ 2008/838

ХОЛДЕР ДООЕЛ 
 16261   MK/T/ 2008/840

Друштво за организирање на туристички 
патувања и продажба на билети ВОЈАЖЕР 
ТУРИСТИК СЕРВИС ДОО Скопје
 16381  MK/T/ 2008/841

 БЈ ТОБАКО 
 16359   MK/T/ 2008/844
 16369   MK/T/ 2008/845
 16378   MK/T/ 2008/846
 16366   MK/T/ 2008/847

 16355   MK/T/ 2008/848
 16358   MK/T/ 2008/849
 16367   MK/T/ 2008/850
 16370   MK/T/ 2008/851
 16357   MK/T/ 2008/852
  16354   MK/T/ 2008/853
 16363   MK/T/ 2008/854
 16353   MK/T/ 2008/855
 16362   MK/T/ 2008/856
 16377   MK/T/ 2008/857
 16356   MK/T/ 2008/858
 16360   MK/T/ 2008/859
 16368   MK/T/ 2008/860
 16364   MK/T/ 2008/861
 16361   MK/T/ 2008/862
 16365   MK/T/ 2008/863

Друштво за производство, трговија, 
посредување и услуги АПОСТОЛЛАДА увоз-
извоз Апостоловски Драган и Лилјана ДОО 
Битола  
 16224   MK/T/ 2008/865

Адвокатско друштво ДЕБАРЛИЕВ, ДАМЕСКИ И 
ЌЕЛЕШОСКА 
 16287   MK/T/ 2008/869

Друштво за услуги, посредување, инженеринг 
и трговија ТРАСТ КОНСАЛТИНГ дооел 
Куманово 
 16170   MK/T/ 2008/870

Друштво за производство, трговија  и услуги 
М и А БЕВЕРЏИС ДООЕЛ експорт-импорт 
Скопје 
 16196   MK/T/ 2008/874
 16198   MK/T/ 2008/875
 16197   MK/T/ 2008/876
  16199   MK/T/ 2008/877
 16210   MK/T/ 2008/878
  16209   MK/T/ 2008/879
  16195   MK/T/ 2008/880

СА - ЉУ ДООЕЛ Скопје
 16161   MK/T/ 2008/889
 16162   MK/T/ 2008/890
 16160   MK/T/ 2008/891
 16159   MK/T/ 2008/892
 16158   MK/T/ 2008/893

МАРАТОН ГРОУП ДООЕЛ - Скопје 
 16328   MK/T/ 2008/906

„ЕСЕЛИНИ" ДООЕЛ  
 16311   MK/T/ 2008/907

ПЗУ ЗЕНИТ - специјалистичка ординација за  
очни болести и оптика 
 16172   MK/T/ 2008/909
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ГОБЕКС ДООЕЛ Скопје
 16202   MK/T/ 2008/915

Акционерско друштво за производство и 
промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ 
експорт импорт АД Скопје
 16217   MK/T/ 2008/918
 16216   MK/T/ 2008/919
 16215   MK/T/ 2008/920
 16214   MK/T/ 2008/921
 16218   MK/T/ 2008/922
  16213   MK/T/ 2008/923
 16212   MK/T/ 2008/924
 16223   MK/T/ 2008/925
 16222   MK/T/ 2008/926
 16221   MK/T/ 2008/927
  16220   MK/T/ 2008/928
 16219   MK/T/ 2008/929
 16165   MK/T/ 2008/930

Друштво за трговија и услуги АПЕКС МК ДОО 
Скопје 
 16144   MK/T/ 2008/959
 16250   MK/T/ 2008/961
  16249   MK/T/ 2008/962
  16251   MK/T/ 2008/963
 16246   MK/T/ 2008/964

Друштво за производство, трговија и услуги 
ЕЛИСОФТ ДООЕЛ увоз-извоз Делчево  
 16242   MK/T/ 2008/986

Друштво за производство, трговија и услуги 
СИТИ ПРИНТ ЦЕНТАР ДОО Скопје 
 16247   MK/T/ 2008/990
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TRGOVSKI MARKIPRIJAVi  na trgovski  marki

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

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

(210) Broj na prijavata    

(220) Datum na podnesuvawe

(230) Datum na izlo`beno ili saemsko prvenstvo

(442) Datum na na objavuvawe na prijavata    

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

(731) Podnositel: ime i adresa

(740) Zastapnik

(540)  Izgled na trgovskata marka, transkripcija i prevod

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

(551)  Individualena/kolektivena trgovska marka

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

 (Ni~anska) i spisok na proizvodite i uslugite

____________________

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data
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TM 2003/323

(210) TM  2003/323 (220) 12/05/2003
  (442) 31/08/2009
(731) Sony Music Entertainment Inc., a Delaware 

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

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

(540) 

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	9				аудио	и	аудио-визуелни	снимања	вклучи–
телно	и	фонографски	снимки,	претходно	снимени	
магнетни	 ленти,	 дискови,	 касети	 и	 CD-ромови;	
компјутерски	софтвер;	филмови	за	кино-филм	

(210) TM  2003/460 (220) 04/07/2003 
 (442) 31/08/2009

(731) Diageo North America, Inc. 801 Main Avenue, 
Norwalk CT 06851-1127, US

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

(540) 

CRANBERRY TWIST

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл. 33		алкохолни	напивки	(освен	пива)

(210) TM  2004/177 (220) 04/03/2004
  (442) 31/08/2009
(731) Allied Van Lines Inc. 700 Oakmont Lane, 

Westmont, IL 60559, US
(740)	 БИНПРО	 ДООЕЛ	 СКОПЈЕ	 ул.	 ‘’Ленинова’’	

бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540) 

ALLIED

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл. 39 	 	 транспорт	 и	 испорака	 на	 стоки;	 орга–
низирање	на	транспортирање	и	достава	на	стоки;	
услуги	 за	 преселување;	 услуги	 за	 пакување,	
пакување	 во	 колети	 (дрвени	 рамки),	 пакување	
во	 амбалажа	 и	 складирање;	 обезбедено	
транспортирање	и	складирање	стоки	и	вредности;	
транспортирање	 и	 складирање	 на	 стоки	 во	
разладени	 услови;	 услуги	 за	 магационирање	 и	
изнајмување	 на	 магацини;	 услуги	 поврзани	 со	
испорака	на	товар;	услуги	за	царинење;	степен	на	
информации	 поврзани	 со	 транспортот	 на	 стоки;	
услуги	 за	 раководење	 со	 товар	 и	 материјално-
техничка	поддршка;	дистрибутивни	услуги																	

(210) TM  2004/231 (220) 17/03/2004
  (442) 31/08/2009
(731) INTERIA S.A. Confectioneries and Dairy Products 

14th Km Marathon Avenue, GR-15344 PALLINI, 
GR

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

(540) 

NUCREMA

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 29	 	 месо,	 риба,	 живина	 и	 дивеч;	 месни	
преработки;	 конзервирано,	 сушено	 и	 варено	
овошје	 и	 зеленчук;	 овошје	 и	 зеленчук;	 смрзната	
и	 конзервирана	 храна,	 вклучително	 и	 храна	 во	
конзерви;	 замрзнато	 овошје;	 чипс	 од	 компир;	
желеа,	 овошни	 желеа;	 џемови	 и	 мармалади;	
компоти;	јајца,	млеко	и	млечни	производи;	масло	
и	масти	за	јадење;	млечни	производи,	во	основа	
комбинирани	 со	 чоколада,	 млечни	 производи	
комбинирани	 со	 други	 продукти	 базирани	 на	
какао	 или	 чоколада	 какао	 путер,	 кокосов	 путер;	
ореви,	суво	грозје	и	рибизли;	суви	ореви	
кл.	30  кафе,	чај,	какао,	шеќер,	ориз,	тапиока,	саго,	
замена	за	кафе;	брашно	и	производи	од	жита,	леб,	
колач	 и	 слатки,	 сладолед;	 мед,	 меласа,	 квасец,	
прашок	за	печење;	сол,	сенф;	оцет,	сосови	(како	
мирудии),	 мирудии,	 мраз;	 производи	 базирани	
на	чоколада,	особено	чоколадни	дражеи,	вафли,	
бонбони,	прашок	пијалоци	базирани	на	чоколада,	
чоколадна	 паста;	 производи	 базирани	 на	 какао	
и	 храна	 која	 содржи	 какао,	 особено	 прашок	 за	
пијалоци	 базирани	 на	 какао,	 пралини,	 бонбони,	
торти,	чоколада,	шеќерни	слатки,	особено	слатки,	
бонбони	со	овошен	вкус,	бонбони	со	путер,	гуми	
за	 џвакање,	 колач,	 бисквити,	 вафли;	 брашно	 од	
жита	 и	 производи	 базирани	 на	 бршно	 од	 жита,	
леб,	 слатки,	 кроасани,	 вафли,	 тостови	и	двопек,	
колач,	бисквити;	производи	за	храна	базирани	на	
пченкарно	брашно;	сладоледи	
кл.	32		сокови	од	овошје	и	зеленчук	
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210) TM  2004/333 (220) 05/05/2004
  (442) 31/08/2009
(731) ВИЛМА ТРАЈКОВСКА ул.”Антон Попов” 

бр.100-а, 1000 Скопје, MK
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ	

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

(591)	 во	сите	бои	и	комбинации

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 1	 	 хемиски	 производи	 за	 индустријата,	
науката,	фотографиите,	 како	 и	 за	 земјоделието,	
градинарството	и	шумарството,	сурови	вештачки	
смоли,	 сурови	 пластични	 материи,	 вештачки	
ѓубрива,	смеши	за	гаснење	пожар,	препарати	за	
калење	и	заварување	метали,	хемиски	производи	
за	 конзервирање	 прехранбени	 производи,	
материи	за	штавење,	адхезиви	(лепливи	материи)	
наменети	за	индустријата	
кл.	2		бои,	фирнајзи,	лакови,	средства	за	заштита	
од	 ’рѓа	 и	 гниење	 на	 дрвото,	 материи	 за	 боење,	
средства	 за	 нагризување,	 сурови	 природни	
смоли,	метали	во	листови	и	во	прав	за	сликарите,	
декоратерите,	печатарите	и	уметниците	
кл.	 3	 	 средства	 за	 белење	 и	 други	 супстанции	
за	 перење,	 препарати	 за	 чистење,	 полирање,	
триење	 и	 нагризување,	 сапуни,	 парфимерија,	
етерични	масла,	 козметички	производи,	лосиони	
за	коса,	препарати	за	нега	на	забите	
кл.	 4	 	 индустриски	 масла	 и	 масти,	 мазива,	
соединенија	 за	 собирање	 прашина	 со	
навлажнување	 и	 врзување,	 горива	 (вклучително	
и	 течните	 горива	 за	 мотори)	 и	 материи	 за	
осветлување,	свеќи	и	фитили	за	осветлување	
кл.	5	 	фармацевтски	 и	 ветеринарски	 препарати;	
санитарни	 препарати	 за	 медицински	 цели;	
диететски	 супстанции	 што	 се	 користат	 во	
медицината,	 храна	 за	 бебиња,	 фластери,	
материјали	за	завои,	материјали	за	пломбирање	
заби	и	забарски	смоли,	средства	за	дезинфекција,	
препарати	за	уништување	штетници,	фунгициди,	
хербициди	
кл.	6	 	обични	метали	и	нивните	легури,	метални	
градежни	 материјали,	 метални	 преносни	

конструкции,	метални	материјали	 за	железнички	
шини,	жици	и	кабли	од	обичен	метал,	браварски	
производи,	 мали	 метални	 производи,	 метални	
цевки,	 каси,	 производи	 од	 метал,	 кои	 не	 се	
опфатени	со	другите	класи,	руди	
кл.	 7 	 машини	 и	 машински	 алати,	 мотори	 и	
погонски	 машини	 (освен	 за	 сувоземни	 возила),	
машински	 спојници	 и	 трансмисиски	 елементи	
(освен	 за	 сувоземни	 возила),	 земјоделски	
направи,	инкубатори	за	јајца	
кл.	8	 	рачни	алати	и	направи,	прибор	за	 јадење,	
ладно	оружје,	жилети	
кл.	9	 	апарати	и	инструменти,	научни,	поморски,	
геодетски,	 фотографски,	 кинематографски,	
оптички,	 за	 мерење,	 сигнализација,	 контрола	
(инспекција),	 спасување	 и	 настава,	 апарати	 и	
инструменти	 за	 спроведување,	 вклучување,	
трансформирање,	 акумулирање,	 регулирање	
или	 контролирање	 на	 електрицитетот;	 апарати	
за	 снимање,	 пренос	 и	 репродукција	 на	 звук	 или	
слика,	 магнетски	 носачи	 на	 податоци,	 дискови	
за	 снимање,	 автоматски	 машини	 и	 механизми	
за	 апаратите	 што	 се	 активираат	 со	 монети	 или	
жетони,	 регистар	 каси,	 машини	 за	 сметање	 и	
опрема	 за	 обработка	 на	 податоци	 и	 компјутери,	
апарати	за	гаснење	пожар	
кл.	 10	 	 медицински,	 хируршки,	 забарски	 и	
ветеринарни	 апарати	 и	 инструменти,	 вештачки	
екстремитети,	очи	и	заби,	ортопедски	производи,	
хируршки	материјали	за	шиење	
кл.	 11	 	 апарати	 за	 осветлување,	 греење,	
производство	 на	 пареа,	 варење	 (готвење),	
ладење,	 сушење,	 вентилација,	 снабдување	 со	
вода	и	за	санитарни	намени	
кл.	 12	 	 возила,	 апарати	 за	 движење	 по	 земја,	
воздух	или	вода	
кл.	 13	 	 огнено	 оружје,	 муниција	 и	 проектили,	
експлозиви,	средства	за	огномет	
кл.	 14	 	 благородни	 метали	 и	 нивните	 легури	 и	
производите	 изработени	 од	 нив	 или	 преслечени	
со	 нив,	 кои	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	
накит,	бижутерија,	скапоцени	камења,	часовници	
и	хронометриски	инструменти	
кл.	15		музички	инструменти	
кл.	 16	 	 хартија,	 картон	 и	 производите	 од	 нив	
кои	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	 печатени	
работи,	 книговезнички	 материјал,	 фотографии,	
канцелариски	материјал,	лепила	за	канцелариска	
и	 куќна	 употреба,	 машини	 за	 пишување	 и	
канцелариски	прибор	(освен	мебелот),	материјали	
за	пакување,	кои	не	се	опфатени	во	другите	класи,	
печатарски	букви,	клишиња	
кл.	17	 	 каучук,	 гутаперка,	 гума,	 азбест,	 лискун	 и	
производи	од	нив,	кои	не	се	опфатени	во	другите	
класи,	полуфабрикати	од	пластични	материјали,	
материјали	 за	 подлошки,	 за	 заптисување	 и	 за	
изолација,	свитливи	неметални	цевки	
кл.	18		кожа	и	имитација	на	кожа	и	производите	од	
нив	кои	не	се	опфатени	со	другите	класи,	кожа	од	
животни,	куфери	и	патни	торби,	чадори	за	дожд	и	
за	сонце	и	стапови	за	одење,	камшици	и	сарачки	
производи	
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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	
домќинството	 (кои	 не	 се	 од	 благородни	 метали	
или	преслечени	 со	 нив),	 чешли	и	 сунгери,	 четки	
(освен	 сликарски	 четки),	материјали	 за	 правење	
четки,	 производи	 кои	 се	 користат	 за	 чистење,	
челична	волна,	 сурово	и	полуобработено	стакло	
(освен	 градежно	 стакло),	 стакларија,	 порцелан,	
фајанс	и	грнчарија,	кои	не	се	опфатени	со	другите	
класи	
кл. 22 	јажиња,	канапи,	мрежи	шатори,	настрешници	
од	 платно,	 надворешни	 навлаки	 за	 автомобили,	
едра,	вреќи	и	торби	кои	не	се	опфатени	со	другите	
класи,	материјали	за	полнење	душеци	(освен	од	
гума	или	од	пластични	материи),	сурови	текстилни	
влакнести	материи	
кл.	23		предено	и	конец	за	текстил	
кл.	24	 	текстил	и	текстилни	производи,	кои	не	се	
опфатени	со	другите	 класи,	покривки	за	 кревети	
и	маси	
кл.	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,	
коишто	не	се	од	текстил	
кл.	28		игри	и	играчки,	производи	за	гимнастика	и	
спорт	кои	не	се	опфатени	со	другите	класи,	украси	
за	елка	
кл.	 29	 	 месо,	 риба,	 живина	 и	 дивеч,	 месни	
преработки,	 конзервирано,	 сушено	 и	 варено	
овошје	и	зеленчук,	желе,	џемови,	 компоти,	 јајца,	
млеко	 и	 млечни	 производи,	 масла	 за	 јадење	 и	
масти	
кл.	30		кафе,	чај,	какао,	шеќер,	ориз,	тапиока,	саго,	
замена	 за	 кафе,	 брашно	 и	 производи	 од	 жито,	
леб,	 сладолед,	 мед,	 меласа,	 квасец,	 прашок	 за	
печење,	 сол,	 сенф,	 оцет,	 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.	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	 на	
наставата,	забава,	спортски	и	културни	активности	
кл.	42	 	научни	и	технолошки	услуги,	истраувања	
и	 планирања	 кои	 се	 однесуваат	 на	 истите;	
услуги	 за	 индустриски	 анализи	 и	 истражувања;	
проектирање	и	развој	на	компјутерски	хардвер	и	
софтвер;	правни	услуги	
кл.	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	
поединците;	 безбедносни	 услуги	 за	 заштита	 на	
имот	и	лица	

(210) TM  2004/334 (220) 05/05/2004
  (442) 31/08/2009
(731) ВИЛМА ТРАЈКОВСКА ул.”Антон Попов” 

бр.100-а, 1000 Скопје, MK
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ	 

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

(591)	 во	сите	бои	и	комбинации

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 1	 	 хемиски	 производи	 за	 индустријата,	
науката,	фотографиите,	 како	 и	 за	 земјоделието,	
градинарството	и	шумарството,	сурови	вештачки	
смоли,	 сурови	 пластични	 материи,	 вештачки	
ѓубрива,	смеши	за	гаснење	пожар,	препарати	за	
калење	и	заварување	метали,	хемиски	производи	
за	 конзервирање	 прехранбени	 производи,	
материи	за	штавење,	адхезиви	(лепливи	материи)	
наменети	за	индустријата	
кл.	2 	бои,	фирнајзи,	лакови,	средства	за	заштита	
од	 ’рѓа	 и	 гниење	 на	 дрвото,	 материи	 за	 боење,	
средства	 за	 нагризување,	 сурови	 природни	
смоли,	метали	во	листови	и	во	прав	за	сликарите,	
декоратерите,	печатарите	и	уметниците	
кл.	 3	 	 средства	 за	 белење	 и	 други	 супстанции	
за	 перење,	 препарати	 за	 чистење,	 полирање,	
триење	 и	 нагризување,	 сапуни,	 парфимерија,	
етерични	масла,	козметички	производи,	лосиони	
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за	коса,	препарати	за	нега	на	забите	
кл.	 4	 	 индустриски	 масла	 и	 масти,	 мазива,	
соединенија	 за	 собирање	 прашина	 со	
навлажнување	 и	 врзување,	 горива	 (вклучително	
и	 течните	 горива	 за	 мотори)	 и	 материи	 за	
осветлување,	свеќи	и	фитили	за	осветлување	
кл.	5	 	фармацевтски	 и	 ветеринарски	 препарати;	
санитарни	 препарати	 за	 медицински	 цели;	
диететски	 супстанции	 што	 се	 користат	 во	
медицината,	 храна	 за	 бебиња,	 фластери,	
материјали	за	завои,	материјали	за	пломбирање	
заби	и	забарски	смоли,	средства	за	дезинфекција,	
препарати	за	уништување	штетници,	фунгициди,	
хербициди	
кл.	6	 	обични	метали	и	нивните	легури,	метални	
градежни	 материјали,	 метални	 преносни	
конструкции,	метални	материјали	 за	железнички	
шини,	жици	и	кабли	од	обичен	метал,	браварски	
производи,	 мали	 метални	 производи,	 метални	
цевки,	 каси,	 производи	 од	 метал,	 кои	 не	 се	
опфатени	со	другите	класи,	руди	
кл.	 7	 	 машини	 и	 машински	 алати,	 мотори	 и	
погонски	 машини	 (освен	 за	 сувоземни	 возила),	
машински	 спојници	 и	 трансмисиски	 елементи	
(освен	 за	 сувоземни	 возила),	 земјоделски	
направи,	инкубатори	за	јајца	
кл.	8	 	рачни	алати	и	направи,	прибор	за	 јадење,	
ладно	оружје,	жилети	
кл.	9	 	апарати	и	инструменти,	научни,	поморски,	
геодетски,	 фотографски,	 кинематографски,	
оптички,	 за	 мерење,	 сигнализација,	 контрола	
(инспекција),	 спасување	 и	 настава,	 апарати	 и	
инструменти	 за	 спроведување,	 вклучување,	
трансформирање,	 акумулирање,	 регулирање	
или	 контролирање	 на	 електрицитетот;	 апарати	
за	 снимање,	 пренос	 и	 репродукција	 на	 звук	 или	
слика,	 магнетски	 носачи	 на	 податоци,	 дискови	
за	 снимање,	 автоматски	 машини	 и	 механизми	
за	 апаратите	 што	 се	 активираат	 со	 монети	 или	
жетони,	 регистар	 каси,	 машини	 за	 сметање	 и	
опрема	 за	 обработка	 на	 податоци	 и	 компјутери,	
апарати	за	гаснење	пожар	
кл.	 10	 	 медицински,	 хируршки,	 забарски	 и	
ветеринарни	 апарати	 и	 инструменти,	 вештачки	
екстремитети,	очи	и	заби,	ортопедски	производи,	
хируршки	материјали	за	шиење	
кл.	 11  апарати	 за	 осветлување,	 греење,	
производство	 на	 пареа,	 варење	 (готвење),	
ладење,	 сушење,	 вентилација,	 снабдување	 со	
вода	и	за	санитарни	намени	
кл.	 12	 	 возила,	 апарати	 за	 движење	 по	 земја,	
воздух	или	вода	
кл.	 13	 	 огнено	 оружје,	 муниција	 и	 проектили,	
експлозиви,	средства	за	огномет	
кл.	 14	 	 благородни	 метали	 и	 нивните	 легури	 и	
производите	 изработени	 од	 нив	 или	 преслечени	
со	 нив,	 кои	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	
накит,	бижутерија,	скапоцени	камења,	часовници	
и	хронометриски	инструменти	
кл.	15 	музички	инструменти	
кл.	16	 	хартија,	картон	и	производите	од	нив	кои	
не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	 печатени	 ра–

боти,	 книговезнички	 материјал,	 фотографии,	
канцелариски	материјал,	лепила	за	канцелариска	
и	 куќна	 употреба,	 машини	 за	 пишување	 и	
канцелариски	прибор	(освен	мебелот),	материјали	
за	пакување,	кои	не	се	опфатени	во	другите	класи,	
печатарски	букви,	клишиња	
кл.	17	 	 каучук,	 гутаперка,	 гума,	 азбест,	 лискун	 и	
производи	од	нив,	кои	не	се	опфатени	во	другите	
класи,	полуфабрикати	од	пластични	материјали,	
материјали	 за	 подлошки,	 за	 заптисување	 и	 за	
изолација,	свитливи	неметални	цевки	
кл.	18		кожа	и	имитација	на	кожа	и	производите	од	
нив	кои	не	се	опфатени	со	другите	класи,	кожа	од	
животни,	куфери	и	патни	торби,	чадори	за	дожд	и	
за	сонце	и	стапови	за	одење,	камшици	и	сарачки	
производи	
кл.	 19	 	 неметални	 градежни	 материјали,	 цврсти	
неметални	цевки	за	 градба,	асфалт,	црна	смола	
и	 битумен,	 неметални	 преносни	 конструкции,	
споменици	што	не	се	од	метал	
кл.	20		мебел,	огледала,	рамки	за	слики,	производи	
од	 дрво,	 плута,	 трска,	 рогозина,	 врбови	 прачки,	
рогови,	 коски,	 слонова	 коска,	 китови	 коски,	
школки,	килибар,	седеф,	морска	пена	и	замена	на	
сите	тие	материјали,	или	од	пластика	
кл.	 21	 	 куќни	 или	 кујнски	 апарати	 и	 садови	 за	
домќинството	 (кои	 не	 се	 од	 благородни	 метали	
или	преслечени	со	нив),	 чешли	и	сунгери,	 четки	
(освен	сликарски	четки),	материјали	 за	правење	
четки,	 производи	 кои	 се	 користат	 за	 чистење,	
челична	волна,	сурово	и	полуобработено	стакло	
(освен	 градежно	 стакло),	 стакларија,	 порцелан,	
фајанс	и	грнчарија,	кои	не	се	опфатени	со	другите	
класи	
кл.	22		јажиња,	канапи,	мрежи	шатори,	настреш–
ници	 од	 платно,	 надворешни	 навлаки	 за	
автомобили,	 едра,	 вреќи	 и	 торби	 кои	 не	 се	
опфатени	 со	 другите	 класи,	 материјали	 за	
полнење	душеци	(освен	од	гума	или	од	пластични	
материи),	сурови	текстилни	влакнести	материи	
кл.	23		предено	и	конец	за	текстил	
кл.	24		текстил	и	текстилни	производи,	кои	не	се	
опфатени	со	другите	класи,	покривки	за	кревети	
и	маси	
кл.	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,	коишто	не	се	од	текстил	
кл.	28	 	 игри	и	играчки,	 производи	 за	 гимнастика	
и	 спорт	 кои	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	
украси	за	елка	
кл.	 29	 	 месо,	 риба,	 живина	 и	 дивеч,	 месни	
преработки,	 конзервирано,	 сушено	 и	 варено	
овошје	и	зеленчук,	желе,	џемови,	компоти,	 јајца,	
млеко	 и	 млечни	 производи,	 масла	 за	 јадење	 и	
масти	
кл.	30 	кафе,	чај,	какао,	шеќер,	ориз,	тапиока,	саго,	
замена	 за	 кафе,	 брашно	 и	 производи	 од	 жито,	
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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	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.	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	 на	
наставата,	забава,	спортски	и	културни	активности	
кл.	42 	научни	и	технолошки	услуги,	истраувања	
и	 планирања	 кои	 се	 однесуваат	 на	 истите;	
услуги	 за	 индустриски	 анализи	 и	 истражувања;	
проектирање	и	развој	на	компјутерски	хардвер	и	
софтвер;	правни	услуги	
кл.	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	
поединците;	 безбедносни	 услуги	 за	 заштита	 на	
имот	и	лица

(210) TM  2008/164 (220) 18/02/2008
  (442) 31/08/2009
(731) Кајшаров Константин ул. Титовелешка бр. 51, 

Скопје, MK

(540) 

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	14		амајлии,	брошеви,	синџирчиња,	накит	
кл.	 16	 	 книги,	 привезоци	 (ситни	 украси	 или	
синџирчиња),	медаљони,	гердани	
кл.	 35	 	 рекламирање,	 услуги	 при	 продажба	 на	
мало	и	големо	со:	амаклии,	брошеви,	синџирчиња,	
накит,	 ситни	 украси,	 медаљони,	 ѓердани,	 книги,	
скрипто,	часописи	
кл.	45		лични	услуги	што	ги	даваат	трети	лица	за	
задоволување	на	потребите	на	поединци

(210) TM  2005/465 (220) 
24/06/2005

  (442) 31/08/2009

(731) Друштво за трговија, услуги и транспорт 
ПРИНЦИП-КОМЕРЦ-ПЕТАР ДООЕЛ експорт-
импорт ул. „50-та Дивизија” бр. 43/3- Скопје, 
MK

(740) СТОПАНСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА  
ул. „Димитрие Чуповски” 13, 1000, Скопје

(540)

(591)	 зелена,	црна,	кафена	и	бела	

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	29 	маслинки,	конзервирани	
кл.	31 	маслинки	
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(210) TM  2008/395 (220) 15/04/2008
  (442) 31/08/2009
(731) Друштво за производство, трговија и услуги 

М и А БЕВЕРИЏИС ДООЕЛ експорт - импорт 
Скопје

 ул. Новопроектирана б.б. Кисела Вода, MK
(740)	 НОШПАЛ		БОРИС,	адвокат	Ул.	„Љубљанска’’	бб,	

1000	Скопје,	1000,	Скопје
(540)

NICE TEA

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	30		чај	

(210) TM  2008/437 (220) 23/04/2008
  (442) 31/08/2009
(731) Banana Republic (ITM) Inc 2 Folsom Street, San 

Francisco, CA 94105, US
(740)	 БИНПРО	 ДООЕЛ	 СКОПЈЕ	 ул.	 ‘’Ленинова’’	

бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540) 

BANANA REPUBLIC

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	16	 	производи	од	хартија;	албуми	и	рамки	за	
слики;	книги;	кутии	за	складирање	слики;	пелени	
за	 една	 употреба;	 пластични	 вреќи	 за	 пелени	
за	 една	 употреба;	 перничиња	 за	 една	 употреба	
за	 масички	 за	 менување	 пелени;	 каталози,	
периодични	 изданија,	 магазини,	 печатени	
материјали,	 канцелариски	 материал,	 имено	
пенкала,	 адресари,	 книга	 со	 рецепти,	 хартија	
за	 завиткување,	 картонски	 кутии,	 хратиени	
прекривки	за	маси	и	хартиени	подметнувачи
кл.	 24	 	 текстил	 и	 текстилни	 производи;	 платна	
за	 кревети	 и	 бањи;	 чаршафи;	 јоргани;	 набрани	
чипки;	 крпи;	 завеси	 текстилни	 ѕидни	 покривки;	
перничиња;	лигавчиња	 за	 подригнување;	 ткаени	
навлаки	за	перничиња	кои	се	менуваат;	простирки	
за	менување	пелени	
кл.	 26	 	 тантели,	 везови,	 панделки	 и	 гајтани;	
петлици,	 копци,	 закачки	 и	 окца,	 топуски	 и	 игли;	
вештачко	 цвеќе,	 декоративни	 крпчиња	 за	
закрпување;	 перики;	 пердуви;	 патент	 затварачи;	
вештачко	 овошје;	 врвки	 за	 обувки	 и	 облека;	
додатоци	за	коса,	имено,	виклери,	шноли-штипки,	
шноли	 со	 закопкчување,	 украсни	шноли,	шноли;	
венчиња	 за	 коса,	 панделки	 за	 коса,	 шнола	 со	
игла,	 шноли	 на	 кликањее,	 орнаменти	 за	 коса,	
игла	за	коса,	ленти	за	коса,	држачи	за	опавчиња				

(210) TM  2008/1057 (220) 14/08/2008
  (442) 31/08/2009
(731) Motorola, Inc., a Delaware corporation 1303 E. 

Algonquin Road, Schaumburg, IL 60196, US
(740)	 БИНПРО	 ДООЕЛ	 СКОПЈЕ	 ул.	 ‘’Ленинова’’	

бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540) 

VE1

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	9	 	 телефони,	мобилни	 телефони,	двосмерни	
радио	 уреди,	 радио	 примо-		предаватели,	
персонални	 дигитални	 подсетници,	 преносливи	
аудио	 и;видео	 плеери,	 уреди	 за	 електронски	
пораки,	 рачни	 уреди	 за	 игри,	 електронски	
камери,	имено	дигитални	камери,	видео	камери;	
компјутерски	 софтвер	 за	 електронско	 трговско	
делување	 кој	 му	 овозможува	 на	 корисникот	
безбедно	да	праќа	нарачки	и	да	врши	исплати	во	
областа	на	електронски	деловни	трансакции	преку	
глобални	компјутерски	мрежи,	телекомуникациски	
мрежи	или	бежични	сигнали	кои	се	генерираат	од	
телекомуникациска	 опрема	 вклучително	 радио	
модеми;	 единици	 за	 глобално	 позиционирање,	
батерии,	полначи	за	батерии	и	адаптери	за	напон	

(210) TM  2008/1058 (220) 14/08/2008
  (442) 31/08/2009
(731) Motorola, Inc., a Delaware corporation
1303 E. Algonquin Road, Schaumburg, IL 60196, US
(740)	 БИНПРО	 ДООЕЛ	 СКОПЈЕ	 ул.	 ‘’Ленинова’’	

бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540) 

VE3

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	9	 	 телефони,	мобилни	телефони,	двосмерни	
радио	 уреди,	 радио	 примо-предаватели,	
персонални	 дигитални	 подсетници,	 преносливи	
аудио	 и;видео	 плеери,	 уреди	 за	 електронски	
пораки,	 рачни	 уреди	 за	 игри,	 електронски	
камери,	имено	дигитални	камери,	видео	камери;	
компјутерски	 софтвер	 за	 електронско	 трговско	
делување	 кој	 му	 овозможува	 на	 корисникот	
безбедно	да	праќа	нарачки	и	да	врши	исплати	во	
областа	на	електронски	деловни	трансакции	преку	
глобални	компјутерски	мрежи,	телекомуникациски	
мрежи	или	бежични	сигнали	кои	се	генерираат	од	
телекомуникациска	 опрема	 вклучително	 радио	
модеми;	 единици	 за	 глобално	 позиционирање,	
батерии,	полначи	за	батерии	и	адаптери	за	напон	
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(210) TM  2008/1240 (220) 11/09/2008
  (442) 31/08/2009
(731) ТРД К-15 ТЕЛЕВИЗИЈА ДООЕЛ Скопје ул. 

Никола Русински бб 1000 Скопје, MK
(740)	 ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ	 А.Д.	 СКОПJЕ		 

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

(540) 

КУЛТИВАТОР

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	16		брошури,	книги,	списанија	(периодични)	
кл.	41		забава;	продукција	на	радио	и	телевизиски	
програми;	продукција	на	шоу	програми;	продукција	
на	 филм	 на	 видео	 лента;	 искористување	 на	
он-лајн	 електронски	 изданија;	 непреносливи;	
издавање	 на	 текстови	 различни	 од	 промотивни	
текстови;	 телевизиска	 забава;	 пишување	 на	
текстови	различни	од	промотивни	текстови

(210) TM  2008/1246 (220) 11/09/2008
  (442) 31/08/2009
(731) Славица Арсова бул. партизански Одреди 

155/1-88, 1000 Скопје, MK
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ	 

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

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 16	 	 печатени	 работи,	 брошури,	 весници,	
каталози,	книги,	образовна	опрема,	образование	
(опрема	 за	 образование)	 во	 вид	 на	 игри,	
обучување	(опрема	за	обучување),	папки,	печатен	
материјал,	 плакати	 /постери/,	 прирачници,	
проспекти,	публикации,	хартија,	часописи	
кл.	 35	 	 огласување,водење	 на	 работење,	
управување	 со	 работи,	 промоција,	 пропагандни	
дејности,	 распределба	 /дистрибуција/	 на	
примероци,	 рекламирање	 по	 пат	 на	 радио,	
рекламирање	 по	 пат	 на	 телевизија,	 рекламни	
огласи	 (ширење	 на	 рекламни	 огласи),	 ширење	
рекламен	 материјал	 (трактати,	 проспекти,	
печатени	примероци)	
кл.	41	 	образовни	услуги,	подготвување	настава,	
забава,	спортски	и	културни	активности,	академии	
(обука),	книги	(издавање	книги),	обезбедување	на	
обуки;	спроведување	на	семинари	и	работилници	
(едукација);	технички	упатства	и	продажна	обука	
за	други	компании,	конференции	(организирање	и	
водење	на	конференции),	конгреси	(организирање	
и	 водење	 на	 конгреси),упатства	 за	 обучување,	

практично	 обучување	 (демонстрирање),	
одржување	 на	 приредби,	 организирање	 и	
водење	 разговори,	 семинари	 (организирање	 и	
водење	 семинари),	 електронски	 публикации,	
изложби	 (организирање	 изложби	 во	 културни	
или	 образовни	 цели),	 образовни	 информации,	
образование,	информации	(едукација)

(210) TM  2008/1249 (220) 11/09/2008
  (442) 31/08/2009
(731) The Procter  & Gamble Company One Procter & 

Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, US
(740)	 МАРГАРИТА	 	ПЕКЕВСКА,	 	адвокат	ул.	 „Народен	

Фронт”	21/4-5	1000	Скопје,	1000,	Скопје
(540) 

AQUA FLOWER

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 3  препарати	 за	 перење	 и	 белење	 за	 куќна	
употреба;	 подобрувач	 на	 текстил;	 сапуни	
за	 неперсонална	 нега;	 есенцијални	 масла;	
препарати	за	парфимирање	на	воздух	и	текстил	

(210) TM  2008/1271 (220) 15/09/2008
  (442) 31/08/2009
(731) KOKA d.d. Jalkovecka b.b., HR-42000 VARAZDIN, 

HR
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ	 

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

BIODAR

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 29	 	 месо,	 риба,	 живина	 и	 дивеч,	 месни	
преработки;	 конзервирано,	 сушено	 и	 варено	
овошје	и	зеленчук;	желе,	џемови,	компоти;	 јајца,	
млекои	 млечни	 производи;	 масла	 и	 масти	 за	
јадење	
кл.	 31	 	 земјоделски	 градинарски	 и	 шумски	
производи	и	зрнести	производи	кои	не	се	опфатени	
со	другите	класи,	животни	(живи);	свежо	овошје	и	
зеленчук;	семиња,	природни	билки	и	цвеќе,	храна	
за	животнни,	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	
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TM 2008/1275

(210) TM  2008/1275 (220) 16/09/2008
  (442) 31/08/2009
(731) Intel Corporation 2200 Mission College Boulevard, 

Santa Clara, California, 95052-8119, US
(740)	 СД	 ПЕТОШЕВИЌ	 ДОО	 ДРУШТВО	

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

(540) 

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 9	 	 компјутерски	 софтвер;	 софтвер	 за	 3D	
анимација;	 софтвер	 за	 технолошка	 обработка	
на	 3D	 анимација	 за	 создавање,	 произведување,	
снимање,	пренесување	или	репродукција	на	звук,	
видео,	филм,	филм	(за	фотоапарат),	анимирана	
содржина,	софтверски	програми,	графика	и	слики;	
компјутерски	софтвер	за	употреба	која	е	поврзана	
со	дигитална	анимација	и	специјални	ефекти	на	
слики;	 софтвер	 за	 обработка	 на	 слики,	 графика	
и	 текст;	 софтвер	 за	 управување	 и	 подобрување	
на	 звучниот	 квалитет	 кај	 компјутерската	 и	
аудо	 опрема;	 софтвер	 за	 компјутерски	 игри;	
софтвер	 за	 компјутерска	 графика;	 софтвер	 за	
електронски	 игри;	 софтвер	 за	 игри;	 софтвер	
за	 видео	 игри;	 софтвер	 за	 игри	 со	 виртуелна	
реалност;	 интерактивни	 видео	 игри	 составени	
од	 компјутерски	 хардвер	 и	 софтвер;	 компјутери;	
сервери;	работни	станици;	компјутерски	хардвер,	
компјутерски	 матични	 плочи,	 интегрирани	
кола,	 полупроводници	 и	 процесори,	 касети	 за	
видео	 игри;	 компјутерски	 софтвер	 за	 играње	
видео	 игри	 и	 компјутерски	 игри	 со	 други	 преку	
глобална	 компјутерска	 или	 комуникациска	
мрежа;	 компјутерски	 софтвер	 за	 компресија	 и	
декомпресија	 на	 податоци	 и	 видео	 слики;	 нотес	
(notebook)	и	лаптоп	(laptop)	компјутери;	преносливи	
компјутери;	 рачно	 преносливи	 (handheld)	
компјутери;	преносливи	(tablet)	компјутери;	ултра	
мобилни	 компјутери;	 компјутерски	 софтвер	 за	
употреба	 во	 обезбедување	 пристап	 за	 повеќе	
корисници	 на	 глобална	 компјутерска	 мрежа	 за	
информации;	 компјутерски	 фирмвер	 (firmware),	
имено,	 софтвер	 за	 компјутерски	 оперативен	
систем,	 софтвер	 за	 компјутерска	 корист	 и	 други	
компјутерски	 софтвери;	 преносливи	 видео	
плеери;	лични	направи	за	играње;	диск	плеери	со	
висока	дефиниција;	ДВД	(DVD)	плеери	
кл.	 41	 	 услуги	 за	 забава,	 имено,	 производство	

на	 долгометражни	 филмови,	 видеа	 и	 филмови;	
обезбедување	 телевизија,	 видео	 и	 специјални	
ефекти	 за	 долгометражни	 филмови;	 развој	
на	 софтвер	 за	 употреба	 во	 производство	 на	
долгометражни	 филмови,	 видеа	 и	 филмови;	
услуги	 за	 производство	 на	 анимации;	 услуги	 за	
производство	 на	 софтвер	 за	 мултимедијална	
забава

(210) TM  2008/1287 (220) 17/09/2008
  (442) 31/08/2009
(731) Друштво за превоз и услуги Наше Такси 

ДООЕЛ Скопје ул. Перо Наков бб Гази Баба 
1000 Скопје, MK

(740)	 МАКЕДОНСКА	 АВТОРСКА	 АГЕНЦИЈА	 ДОО	 
бул.”Кочо	Рацин”	14,	1000,	Скопје

(540) 

(591)	 црна,	бела,	жолта	и	окер

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	39		транспортни	услуги	

(210) TM  2008/1333 (220) 24/09/2008
  (442) 31/08/2009
(731) Друштво за произвоство, промет и услуги 

КЛЕВЕР-МК увоз-извоз Скопје бул. 
Партизански Одреди 66б - Скопје П. Фах.708, 
MK

(540) 

(591)	 црвена,	бела

(551)	 индивидуална

(510,	511)

кл.	 16	 	 канцелариски	 материјал,	 хартија,	 картон	
и	 производи	 од	 нив,	 регистратори,	 лепила,	
сликарски	прибор	и	училишен	материјал	
кл.	35		услуги	при	продажба	на	мало	и	големо	со	
канцелариски	материјали	и	училишен	прибор
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TM 2008/1639

(210) TM  2008/1335 (220) 24/09/2008
  (442) 31/08/2009
(731) БИО ТЕХНОЛОГИА ДОО Гевгелија ул. Маршал 

Тито бб, 1480 Гевгелија, MK
(540) 

(591)	 бела,	сина,	портокалова	и	црвена

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	44		медицински	услуги	

(210) TM  2008/1359 (220) 26/09/2008
  (442) 31/08/2009
(731) Друштво за производство, трговија и услуги 

М и А БЕВЕРИЏИС ДООЕЛ експорт - импорт 
Скопје ул. Новопроектирана б.б. Кисела Вода, 
MK

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

(540) 

(591)	 зелена,	бела,	портокалова,	жолта,	сива	и	црвена

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	30		чај	

(210) TM  2008/1510 (220) 08/10/2008
  (442) 31/08/2009
(731) Друштво за производство, трговија и услуги 

БЕТАМЕДИКО-ТРАДИНГ Елизабета ДООЕЛ 
Скопје ул. 29 Ноември бр. 13, Скопје, MK

(540) 

(591)	 окер,	кафена	и	црна

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	10				вештачки	екстремитиети	и	контактни	леќи					

(210) TM  2008/1623 (220) 27/10/2008
  (442) 31/08/2009
(731) Knorr-Nahrmittel Aktiengesellschaft
 Bahnhofstrasse 19, Thayngen CH-8240, CH
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(540) 

СЕКОЈ ОБРОК Е НОВА МОЖНОСТ

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 29	 	 месо,	 риба,	 живина	 и	 дивеч;	 месни	
екстракти;	 конзервирано,	 смрзнато,	 сушено	 и	
варено	овошје	и	зеленчук;	желе,	џемови,	компоти;	
јајца,	млеко	и	млечни	производи;	масла	и	масти	
за	јадење	
кл.	30 	кафе,	чај,	какао,	шеќер,	опиз,	тапиока,	саго;	
замена	за	кафе;	брашно	и	производиод	жито,	леб,	
производи	 од	 тесто	 и	 слатки,	 сладоледи;	 мед,	
меласа;	 квасец,	 прашока	 за	 печиво;	 сол,	 сенф;	
оцет,	сосови	(како	мирудии);	мирудии;	мраз	

(210) TM  2008/1639 (220) 29/10/2008
  (442) 31/08/2009
(731) Z & U SPIRITUOSEN MARKETING GmbH 

Heiligenstadter Strasse 43, 1190 Wien, AT
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ	 

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

ZWACK

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	33 	алкохолни	пијалоци,	имено,	вино	дестили–
рани	пијалоци	и	ликери	(освен	пиво)
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TM 2008/1653

(210) TM  2008/1653 (220) 30/10/2008
  (442) 31/08/2009
(731) МАГНАСКЕН дооел Скопје 
 ул.Мито Хаџивасилев Јасмин бр.36, MK
(540) 

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

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 9  апарати	 за	 наснимување,	 пренесување	 и	
репродукција	 на	 звук,	 слики	 и	 светлина,имено,	
фонографи,	 касетофони	 со	 можност	 за	
наснимување,	уреди	за	наснимување	на	компакт,	
дискови,	 ДВД	 уреди	 за	 наснимување,	 видео	
рекордери,	 радио	 приемници,	 неподвижни	
камери,	видео	камери,	радио	примопредаватели,	
радио	 и	 телевизиски	 предаватели,	 уреди	 за	
шифрирање	 и	 дешифрирање	 на	 звук,	 уреди	 за	
шифрирање.и	 дешифрирање	 на	 видео	 записи,	
процесори	и	модеми	за	основен	радиофреквентен	
опсег	 (опсег	 намодулациони	 фреквенции);	
апарати	 и	 инструменти	 за	 пренесување	
на	 податоци,	 сателитска	 комуникација	 и	
телекомуникација,	имено,	телефонски,	сателитски	
и	 радиоприемници,	 предаватели	 и	 телефонски	
слушалки	за	на	глава	со	микрофон;	компјутерски	
хардвер;	 компјутерски	 лрограми	 за	 безжична	
комуникација;	 компјутерски	 „интерфејс”	 (работни	
површини),	 модеми	 и	 периферна	 опрема,	
која	 опфаќа	 печатари,глувчиња,	 монитори,	
тастатури	 и	 „dongle”	 кабли;	 оптички	 апарати	
и	 инструменти,	 имено	 ласери;	 микроскопи	 со	
можност	за	ласерско	скенирање,	леќи	засновани	
на	 електрична	 контрола,	 оптички	 уреди	 за	
читање;	апарати	и	инструменти	за	набљудување	
на	 телекомуникациски	 и	 мрежи	 за	 пренесување	
на	 податоци,	 имено,	 покажувачи	 на	 состојбата	
на	 мрежата,	 аларми	 з.а	 дојава	 на	 откажување	
на	 функциите,	 софтвер	 за	 анализирање	 на	
мрежниот	 сообраќај;	 инсталациски	 апарати	
и	 инструменти	 за	 мрежи	 за	 лренесување	 на	
податоци	 и	 телекомуникациски	 мрежи,	 имено,	
телекомуникациски	 сервери;	 батерии	 и	 сродни	
електронски	компоненти,	вклучително	и	полначи,	
покажувачи	 н.а	 ниво	 на	 снага,	 прекинувачи;	
електрични	 и	 оптички	 кабли;	 електрични	
жици;	 телефонски	 базни	 станици;	 радарска	
опрема	 составена	 од	 радарски	 приемници	 и	
предаватели;	 телевизиски	 и	 радио	 антени;	
уреди	 за	 шифрирање	 и	 дешифрирање	 на	
шифрирани	текстови	и	криптограми;	телевизиски	
апарати,	 имено,	 екрани,	 уреди	 за	 подесување	
на	 фреквенцијата,	 или	 приемници;	 електронски	
апарати	 за	 забава	 кои	 се	 прилагодени	 за	
користење	 со	 телевизиски	 приемници;	 игри	
прилагодени	 за	 користење	 со	 телевизиски	

приемници,	 имено,	 компјутерски	 игри,	 компјутерски	
видео	 игри,	 контролни	 уреди	 (тастатури,	 монитори	
и	 сл.)	 за	 игри	 и	 џојстикови	 (рачки	 за	 управување);	
апарати	за	дојава	на	кражба,	имено,	звучни	аларми;	
електрични	 амперметри;	 регистер	 каси;	 апарати	
за	 копирање,	 имено,	 машини	 за	 фотокопирање;	
уреди	за	откривање	дим,	метал,	радари	и	движење;	
регулатори	 за	 електрично	 осветление;	 електрични	
уреди	 за	 затворање.	 отворање	 и	 заклучување	
на	 врати;	 електрични	 инсталации	 за	 далечинско	
управување	 на	 индустриски	 операции;	 електронски	
пенкала;	 уреди	 за	 шифрирање	 и	 магнетни	
шифрирани	 картички;	 машини	 за	 сметање,	 имено,	
рачуналки;	 уреди	 за	 издавање	 бензин	 опремени	
со	 броила,	 за	 бензински	 станици;	 пумпи	 за	 гориво	
засновани	 на	 саморегулирање;	 заштитни	шлемови;	
магнетни	 картички	 за	 идентификација;	 инструменти	
за	нивелирање,	имено,	геометарски	стапови;	апарати	
за	 работа	 на	 лифтови,	 имено,	 контролни	 табли	 за	
лифтови;	 звучници;	 апарати	 за	 сигнализација	 за	
потреби	на	воената	морнарица,	имено,	радио	уреди	
за	 морска	 пловидба;	 броила	 за	 .паркиралишта;	
електронски	 плотери;	 електронски	 радио	 уреди;	
предаватели;	 радио	 и	 	 телефонски	 скали	 (размер,	
опсег);	 сигнални	 ѕвона;	 сигнални	 табли,	 светлечки;	
сирени;	 електрични	 приклучници;	 сонари;	 очила;	
апарати	за	автоматско	управување	на	возила,	имено,	
сензори	 за	 дојава	 (предупредување)	 на	 судар;	
разводни	 табли;	 прекинувачи;	 телефонски	 броила;	
телефонски	 апарати,	 имено	 телефонски	 слушалки	
(дршки),	 базни	 станици	 и	 приемници;	 предаватели;	
термостати;	уред	за	автоматско	издавање	на	билети;	
апарати	за	регистрирање	на	времето,	имено,	саати,	
часовници,	атомски	часовници;	автоматски	временски	
прекинувачи;	 електронски	 транзистори;	 апарати	
за	 гасење	 пожар,	 имено,	 противпожарни	 апарати;	
уреди	за	дојава	на	пожар;	апарати	и	инструменти	за	
пренесување	на	податоци,	сателитска	комуникација	и	
телекомуникација;	опрема	за	обработка	на	податоци,	
компјутери,	 компјутерски	 програми,	 „интерфејс”	
(работни	 површини),	 модеми	 и	 периферна	 опрема;	
-	 оптички	 апарати	 и	 инструменти;	 апарати	 и	
инструменти	за	набљудување	на	телекомуникациски	
и	мрежи	за	пренесување	на	податоци;	инсталациски	
апарати	 и	 инструменти	 за	 мрежи	 за	 пренесување	
на	 податоци.	 и	 телекомуникациски	мрежи;	 батерии,	
електронски	компоненти;	електрични	и	оптички	кабли;	
електрични	жици;	апарати	за	канали	со	тесен	и	широк	
опсег;	 базни	 станици,	 радарска	 опрема,	 опрема	 за	
шифрирање,	опрема	за	криптографско	запишување,	
опрема	 за	 прикажување,	 опрема	 за	 скенирање,	
антени,	 телевизиски	 апарати;	 апарати	 за	 забава	
кои	 се	 прилагодени	 за	 користење	 со	 телевизиски	
приемници;	 игри	 прилагодени	 за	 користење	 со	
телевизиски	 приемници;	 видео	 рекордери,	 апарати	
кои	 се	 активираат	 со	 метални	 пари,	 апарати	 за	
дојава	 .	 на	 кражба,	 звучни	 аларми,	 електрични	
арматури,	камери,	регистер	каси;	апарати	и	машини	
за	 копирање;	 детектори;	 регулатори;	 апарати	 за	
мерење	 и	 евиденција	 на	 растојанија;	 електрични	
уреди	 за	 затворање,	 отворање	 и	 заклучување	
на	 врати;	 електрични	 инсталации	 за	 далечинска	
контрола	 на	 индустриски	 операции;	 апарати	 за	
далечинска	 контрола;	 електронски	 пенкала;	 уреди	
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за	 шифрирање	 и	 шифрираникартички;	 машини	
за	 сметање;	 пумпи	 за	 издавање	 бензин,	 за	
бензински	станици,	пумпи	за	гориво	засновани	на	
саморегулирање;	 заштитни	 шлемови,	 магнетни	
картички	 за	 идентификација,	 покажувачи,	
апарати	 за	 меѓусебна	 комуникација,	 геодетски,	
инструменти,	 апарати	 за	 работа	 на	 лифтови,	
звучници,	 апарати	 за	 сигнализација	 за	 потреби	
на	воената	морнарица,	броила	за	паркиралишта,	
електронски	 плотери,	 покажувачи	 на	 притисок,	
радио	 уреди,	 предаватели,	 приемници,	
размери,	 сигнални	 ѕвона,	 сигнални	 табли,	
сирени,	 приклучници,	 сонари,	 очила;	 апарати	
за	 автоматско	 управување	 на	 возила;	 разводни	
табли,	 прекинувачи,	 таксиметри,	 телефонски	
апарати,	 испитни	 апарати,	 термостати,	 уреди	 за	
издавање	 билети,	 апарати	 за	 регистрирање	 на	
времето,	 временски	 прекинувачи,	 транзистори;	
уреди	за	следење	на	нивото	на	водата;	делови	и	
парчиња	за	сите	горенаведени	производи	
кл.	 16	 	 брошури;	 весници,	 дневни	 весници,	
неделни	 весници,	 месечни	 изданија,	 годишни	
изданија,	 магазини;	 календари,	 календари	 на	
кои	им	се	кинат	листовите,	календари	/годишни/,	
каталози;	 корици	 за	 неповрзани	 списанија,	
листови	/хартиени	производи	/	обвивки	/хартиени	
производи/	обвивки,	корици	/хартиени	производи/;	
обрасци,	 папки	 за	 документи;	 печатарски	 букви,	
печатарски	 производи,	 печатен	 материјал	 /
печатници/,	печатници	/печатени	работи/;	плакати	
/постери/,	 проспекти,	 публикации,	 разгледници,	
регистри	 /книги/;	 рамки	 за	 сложување	
(печатарство),	саатнци	(печатени	саатници)/возни	
редови/,	хартија,	часописи	
кл.	 42	 	 услуги	 на	 хостирање	 на	 web	 страници,	
услуги	 на	 дизајнирање	 на	 web	 страни,	 работа	
на	 електронски	 информациски	 мрежи;	
консалтинг	услуги	и	услуги	на	дизајн	во	областа	
на	 информативни	 технологии,	 компјутерско	
програмирање,	телекомуникација,	комуникациски	
мрежи,	 компјутеризирани	 комуникации,	 услуги	
на	менаџмент	на	центри	на	податоци	и	глобални	
комуникациски	 мрежи;	 обезбедување	 услуги	 на	
центри	на	податоци;	услуги	на	ќолокација,	имено,	
обезбедување	 сигурна	 опрема	 контролирана	 од	
окружувањето	 и	 обезбедување	 технички	 надзор	
на	 телекомуникациска	 опрема	 на	 трети	 лица;	
хостирање	 (хостинг),	 складирање	 и	 одржување	
на	 web	 сајтови,	 web	 центри,	 електронска	
пошта,	 електронски	 групи,	 лист	 сервери	 како	
и	 на	 дигитална	 содржина	 и	 податоци	 на	 трети	
лица;	 услуги	 на	 провајдери	 на	 апликативни	
услуги	 (АСП),	 имено,	 хостирање	 компјутерски	
софтверски	 апликации	 за	 трети	 лица;	 услуги	 на	
автентификација	во	областа	на	телекомуникација	
и	 мрежа;	 обезбедување	 софтвер	 за	 мрежно	
сметководство	 што	 не	 може	 да	 се	 вчитува	 од	
интернет	во	областа	на	сигурносни	комуникации	
и	 мрежа	 на	 податоци;	 дизајн	 во	 областа	 на	
компјутеризирани	 комуникации	 и	 мрежи	 на	
податоци;	 обезбедување	 на	 информации	 во	
областа	 на	 мрежни	 услуги	 на	 компјутеризирани	
комуникации	и	услуги	на	центри	на	податоци	

(210) TM  2008/1707 (220) 11/11/2008
  (442) 31/08/2009
(731) УСА МАК Компјутерс, Скопје бул. Маркс и 

Енгелс бр. 1, 1000  Скопје, MK
(540) 

(591)	 црвена,	сина,	жолта	и	црна

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	35 	услуги	при	продажба	на	големо	и	мало	на	
производи	од	информатика	
кл.	41 	образовни	услуги	во	информатиката	
кл.	 42	 	 анализа,	 планирање,	 дизајн	 и	
имплементација	на	информатички	системи	

(210) TM  2008/1722 (220) 17/11/2008
  (442) 31/08/2009
(731) СКОПСКИ ПАЗАР акционерско друштво во 

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

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

(540) 

(591)	 зелена,	плава	и	црвена

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	25		облека,	обувки,	и	капи	
кл.	28	 	 игри	и	играчки,	 производи	 за	 гимнастика	
и	 спорт	 кои	 не	 се	 опфатени	 во	 другите	 класи,	
украси	за	елка	
кл.	35	 	услуги	за	продажба	на	големо	и	мало	со	
игри	и	играчки,	производи	за	гимнастика	и	спорт	
кои	не	се	опфатени	во	другите	 класи,	 украси	 за	
елка,	облека,	обувки,	и	капи	
кл.	41		образовни	услуги,	подготвување	наставата,	
забава,	спортски	и	културни	активности	
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(210) TM  2008/1727 (220) 17/11/2008
  (442) 31/08/2009
(731) Љупчо Бораниев бул. Јане Сандански бр. 

116/5/23 1000 Скопје, MK
(740)	 СЕНЗАЛ	 ДООЕЛ	 Скопје	 ул.	 Сава	 Ковачевиќ	

бр.47a	лок.бр.10,	1000,	Скопје
(540) 

(591)	 црвена,	црна	и	бела

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 37 	 градежни	 конструкции,	 поправки,	
инсталациски	услуги	
кл. 42		проектирање	во	областа	на	архитектурата	
и	градежништвото	

(210) TM  2008/1728 (220) 17/11/2008
  (442) 31/08/2009
(731) Љупчо Бораниев бул. Јане Сандански бр. 

116/5/23 1000 Скопје, MK
(740)	 СЕНЗАЛ	 ДООЕЛ	 Скопје	 ул.	 Сава	 Ковачевиќ	

бр.47a	лок.бр.10,	1000,	Скопје
(540) 

(591)	 црвена,	црна,	бела

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 37	 	 градежни	 конструкции,	 поправки,	
инсталациски	услуги	
кл.	42  проектирање	во	областа	на	архитектура	и	
градежништво	

(210) TM  2008/1729 (220) 18/11/2008
  (442) 31/08/2009
(731) Шебаљ Прешова and Марсиха Муминовиќ 
 бул. Јане Сандански 113А/31, 1000 Скопје, MK 

and ул. Маршал Тито 25/5, 1000 Скопје, MK
(740)	 ГАВРИЛОВСКА	 АЛЕКСАНДРА,	 адвокат	 

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

(591)	 сива,	сина,	црвена	и	црна

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 35	 	 услуги	 при	 продажба	 на	 големо	 и	 мало	
со:	 аларми,	 кеси,	 мрежна	 опрема,	 козметика,	
ортопедски	помагала,	текстил,	дентелни	пломби,	
рекламен	материјал,	храна	
кл.	36 	посредување	
кл.	 39	 	 организирање	 патувања	 (дентален	
туризам)	

(210) TM  2008/1730 (220) 20/11/2008
  (442) 31/08/2009
(731) Друштво за производство, трговија и услуги 

МАКПРИМАТ - ДООЕЛ Скопје
 ул. Сава Ковачевиќ - б.б., Скопје, MK
(540) 

(591)	 жолта	и	црна

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	24  текстил	и	текстилни	производи,	кои	не	се	
опфатени	со	другите	класи,	покривки	за	кревети	
и	маси	
кл.	25 	облека,	обувки	и	капи	
кл.	35		услуги	при	продажба	на	мало	и	големо	со	
облека,	 текстил,	 кожа,	 ремени,	 чанти,	 тантели,	
везови,	панделки	и	гајтани	

(210) TM  2008/1731 (220) 20/11/2008
(442) 31/08/2009
(731) Друштво за производство, трговија и услуги 

МАКПРИМАТ - ДООЕЛ Скопје
 ул. Сава Ковачевиќ - б.б., Скопје, MK
(540) 

(591)	 жолта	и	црна

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	24		текстил	и	текстилни	производи,	кои	не	се	
опфатени	со	другите	класи,	покривки	за	кревети	
и	маси	
кл.	25  облека,	обувки	и	капи	
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кл.	35 	услуги	при	продажба	на	мало	и	големо	со	
облека,	 текстил,	 кожа,	 ремени,	 чанти,	 тантели,	
везови,	панделки	и	гајтани	

(210) TM  2008/1733 (220) 20/11/2008
  (442) 31/08/2009
(731) Друштво за производство, трговија и услуги 

Сетком-Интернационал доо експорт-импорт 
Скопје бул. Партизански Одреди бр. 62, Скопје, 
MK

(540) 

(591)	 црна,	црвена	и	бела

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	35		услуги	при	продажба	на	големо	и	мало	со	
светилки	и	расветни	тела	

(210) TM  2008/1734 (220) 20/11/2008
  (442) 31/08/2009
(731) Друштво за промет и услуги АЛЕНИ ГАЛЛАНТ 

ДООЕЛ Скопје ул. бул. Партизански одреди 
бр.149-Б-16 Скопје, MK

(540) 

GALLAND

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 44	 	 хигиенска	 нега	 и	 нега	 на	 убавината	 на	
луѓето	

(210) TM  2008/1735 (220) 20/11/2008
  (442) 31/08/2009
(731) Приватна здравствена установа-заботехничка 

лабораторија ЛЕОВДЕНТ Скопје ул. Невена 
Георгиева - Дуња бр.13-4, 1000 Скопје, MK

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

(540) 

(591)	 темно	зелена,	сина,	светло	сина	и	тиркизна

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	5		материјали	за	пломбирање	заби	и	забарски	
смоли,	 забен	 кит,	 забен	лак,	 забен	цемент,	 заби	
(лепила	за	забни	протези),	забни	амалгами,	забни	
протези	 (лепила	 за	 забни	 протези,	 порцелан	 за	
забни	протези),	материјал	за	забни	отисоци	
кл.	10		забарски	апарати	и	инструменти,	вештачки	
заби,	 заби,	 забари	 (забарски	 столови),	 забарски	
електрични	апарати,	забарски	конец	/за	чистење	
на	 забите/,	 забарски	огледала,	 заби	 (прстени	 за	
ублажување	 или	 олеснување	 на	 добивањето	
заби)	/дентициди/
кл.	 44	 	 медицински	 услуги,	 хигиена	 на	 луѓето,	
стоматологија	

(210) TM  2008/1737 (220) 20/11/2008
  (442) 31/08/2009
(731) ТУТУНСКИ КОМБИНАТ АД Скопје ул.”11 

Октомври” број 125, 1000 Скопје, MK
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540) 

(591)	 бела,	црна,	златна,	кафена	и	сина

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	34		тутун	било	преработен	или	непреработен,	
производи	од	тутун,	цигари,	замена	за	тутун	што	
не	 е	 за	 медицински	 или	 лековити	 цели,	 цигари,	
пури,	производи	за	пушачите	и	кибрит	

(210) TM  2008/1738 (220) 20/11/2008
  (442) 31/08/2009
(731) Deckers Outdoor Corporation 495-A S. Fairview 

Ave., Goleta, California 93117, US
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

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

UGG

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	25		облека,	обувки	и	капи	
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TM 2008/1750

(210) TM  2008/1750 (220) 21/11/2008
  (442) 31/08/2009
(731) Предраг Василевиќ ул. Скупи 6 бр. 31 1000 

Скопје, MK
(540) 

(591)	 зелена,	црна	и	бела

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 35	 	 изнајмување	 на	 рекламен	 простор	 и	
поставување	на	реклами	во	истиот	(брендирање)	
на	 надворешни	 и	 внатрешни	 површини	 на	
возилата	на	градскиот	јавен	превоз,	такси	возила,	
мостови,	надвозници,	згради	и	фасади	

(210) TM  2008/1753 (220) 24/11/2008
  (442) 31/08/2009
(731) Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК ул. ‘„Орце 

Николов”  98, 1000, Скопје, MK
(540) 

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 35	 	 огласување,	 водење	 на	 работење,	
управување	со	работи,	канцелариски	работи	
кл.	45		правни	услуги	

(210) TM  2008/1758 (220) 24/11/2008
  (442) 31/08/2009
(731) Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК ул. „Орце 

Николов”  98, 1000, Скопје, MK
(540)

 

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 35 	 огласување,	 водење	 на	 работење,	
управување	со	работи,	канцелариски	работи	
кл.	45 	правни	услуги	

(210) TM  2008/1759 (220) 24/11/2008
  (442) 31/08/2009
(731) BADEL d.o.o. Zitnjak b.b., HR-10000 Zagreb, HR
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ	 

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

(591)	 бела,	 црвена,	 портокалова,	 кафена,	 жолта	 и		
златна

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	33		рум

(210) TM  2008/1871 (220) 11/12/2008
  (442) 31/08/2009
(731) Трговско Друштво Геопром-Мирослав ДООЕЛ 

Скопје ул. Сава Ковачевиќ 17-2/2 P.O. Box 226 
1000 Скопје, MK

(540) 

(591)	 црна	и	бела

(551)	 индивидуална

(510,	511)

кл.	5		фармацевтски	препарати

(210) TM  2008/1883 (220) 15/12/2008
  (442) 31/08/2009
(731) MINRAD Inc. 3950 Schelden Circle, Bethlehem 

PA, 18017, US
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ	 

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

SOJOURN

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 5	 	 фармацевтски	 и	 ветеринарни	 препарати;	
фармацевтски	производи	
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TM 2008/1926

(210) TM  2008/1900 (220) 17/12/2008
  (442) 31/08/2009
(731) ЗЛАТЕВСКИ ЉУБИША ул. Фазанерија 1, бр. 96, 

Гостивар, MK
(540) 

(591)	 жолта,	црна,	бела	и	сребрена

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл. 32		енергетски	пијалоци

(210) TM  2008/1902 (220) 17/12/2008
  (442) 31/08/2009
(731) ЗЛАТЕВСКИ ЉУБИША ул. Фазанерија 1, бр. 96, 

Гостивар, MK
(540) 

(591)	 црна,	жолта	и	бела

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл. 32		енергетски	пијалоци

(210) TM  2008/1903 (220) 17/12/2008
  (442) 31/08/2009
(731) ЗЛАТЕВСКИ ЉУБИША
 ул. Фазанерија 1, бр. 96, Гостивар, MK
(540) 

(591)	 црна,	жолта,	сребрена	и	бела

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	32		енергетски	пијалоци

(210) TM  2008/1922 (220) 23/12/2008
  (442) 31/08/2009
(731) Друштво за промет и услуги Авто Мото Сојуз 

ИСПИТЕН ЦЕНТАР ДОО увоз-извоз Битола
 ул. Арон Ароести бб Битола, MK
(540) 

(591)	 жолта,	црна	и	бела

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	41		образовни	услуги	(испитен	центар)

(210) TM  2008/1925 (220) 23/12/2008
  (442) 31/08/2009
(731) Друштво за туризам и услуги АМСМ УСЛУГИ 

турс ДОО Скопје ул. Митрополит Теодосиј 
Гологанов бр. 51 Скопје, MK

(540)

 

(591)	 жолта,	црна,	плава	и	сина

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	39		организирање	патувања

(210) TM  2008/1926 (220) 23/12/2008
  (442) 31/08/2009
(731) Друштво за услуги и трговија на мало со 

моторни горива АМСМ УСЛУГИ ПЕТРОЛ ДОО 
-  Скопје ул. Лазо Трповски бб Скопје, MK

(540) 

(591)	жолта,	црна	и	бела

(551)	 индивидуална

(510,	511)

кл.	35 	услуги	при	продажба	на	нафтени	деривати	
на	мало
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TM 2008/1927

(210) TM  2008/1927 (220) 23/12/2008
  (442) 31/08/2009
(731) Друштво за промет и услуги  АМСМ ИСПИТЕН 

ЦЕНТАР ОБУКА ДОО увоз-извоз ВЕЛЕС ул. 
Моша Пијаде бб - Велес, MK

(540) 

(591)	 жолта,	црна	и	бела

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл. 41		образовни	услуги	(испитен	центар)	

(210) TM  2008/1928 (220) 23/12/2008
  (442) 31/08/2009
(731) Друштво за проемт и услуги АМСМ ИСПИТЕН 

ЦЕНТАР ДОЕЛ увоз-извоз Скопје ул. Иво Рибар 
Лола бр. 51 Центар Скопје, MK

(540) 

(591)	 жолта,	црна	и	бела

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	41		образовни	установи	(испитен	центар)

(210) TM  2008/1929 (220) 23/12/2008
  (442) 31/08/2009
(731) Друштво за услуги за оцена на сообразност 

АМСМ УСЛУГИ - ХОМОЛОГАЦИЈА ДОЕЛ-Скопје 
ул. Лазо Трповски бб - Скопје, MK

(540) 

(591)	 жолта,	црна	и	бела

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	42 	хомологација	на	моторни	возила

(210) TM  2008/1930 (220) 24/12/2008
  (442) 31/08/2009
(731) СЕНТ ПАНТЕЛЕИМОН ДОО Скопје ул. Васил 

Главинов бр. 3/1-1 Скопје, MK

(740)	 ПАНДОРКА		КИМОВА,	адвокат	 
ул.	‘’Васил	Главинов”	бр	.3/1-1,	1000,	Скопје

(540) 

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

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	5		фармацевтски	препарати	
кл. 30 	чај,	мед	
кл.	 31	 	 земјоделски,	 градинарски	 и	 шумски	
производи	 и	 зрнести	 производи	 кои	 не	 се	
опфатени	со	другите	класи,	семиња	и	билки

(210) TM  2008/1935 (220) 22/12/2008
  (442) 31/08/2009
(731) ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА 

ИНДУСТРИЈА АЛКАЛОИД АД - Скопје Бул. 
„Александар Македонски„ бр. 12, 1000 Скопје, 
MK

(540) 

CEFAZ

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	5		фармацевтски	препарати

(210) TM  2008/1936 (220) 25/12/2008
  (442) 31/08/2009
(731) Друштво за промет и консалтинг ФАРМАХЕМ-

СЕРВИС ДОО Скопје ул. Манчу Матак бр. 23, 
MK

(540) 

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	42 	научни	и	технолошки	услуги	,	истражувања	
и	 планирање	 кои	 се	 однесуваат	 на	 истите,	
услуги	 за	 индустриски	 анализи	 и	 истражувања;	
проектирање	и	развој	на	компјутерски	хардвер	и	
софтвер
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TM 2008/1968

(210) TM  2008/1937 (220) 25/12/2008
  (442) 31/08/2009
(731) Друштво за промет и консалтинг ФАРМАХЕМ-

СЕРВИС ДОО Скопје ул. Манчу Матак бр. 23, 
MK

(540)

 

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	42		научни	и	технолошки	услуги	,	истражувања	
и	 планирање	 кои	 се	 однесуваат	 на	 истите,	
услуги	 за	 индустриски	 анализи	 и	 истражувања;	
проектирање	и	развој	на	компјутерски	хардвер	и	
софтвер	

(210) TM  2008/1946 (220) 25/12/2008
  (442) 31/08/2009
(731) Друштво за производство, трговија и услуги 

Аутомобиле СК ДОО експорт импорт Скопје 
ул. Скупи бб 1000 Скопје, MK

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

(540) 

AUTOMOBILE SK

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 35 	 огласување,	 водење	 на	 работење,	
управување	 со	 работи,	 канцелариски	 работи,	
увоз-извоз	
кл.	37		поправки,		инсталациски	услуги	
кл.	39		транспортни	услуги

(210) TM  2008/1948 (220) 24/12/2008
  (442) 31/08/2009
(731) Трговско радиодифузно друштво ТВ Студио 

ТЕРА Манговски Зоран Битола ДООЕЛ Битола, 
MK

(740)	 ДРАГАН	 ГОЏО,	 адвокат	 ул.	 „Македонски	
просветители”		бр.8,	6000,	Охрид

(540) 

ТЕРА

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 35	 	 огласување,	 водење	 на	 работење,	
управување	со	работи,	канцелариски	работи	
кл.	38 	телекомуникации	

кл. 45	 	 правни	 услуги;	 безбедносни	 услуги	 за	
заштита	 на	 имот	 и	 лица;	 лични	 и	 општествени	
услуги	што	ги	даваат	трети	лица	за	задоволување	
на	потребите	на	поединци

(210) TM  2008/1961 (220) 31/12/2008
  (442) 31/08/2009
(731) ДТУ Телесмарт Телеком д.о.о 
 ул. Никола Русински бб лок. 122 1000 Скопје, 

MK
(540) 

(591)	 темно	сива	и	црвена

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	38		телекомуникации	

(210) TM  2008/1967 (220) 31/12/2008
  (442) 31/08/2009
(731) СТАТЕР БАНКА АД Куманово
 ул.Плоштад нова Југославија бр.бб, Куманово, 

MK
(740)	 МИРЈАНА	 	 МАРКОВСКА,	 адвокат	 ул.	 „Орце	

Николов”	бр.	75,	1000,	Скопје
(540)

(591)	 светла	портокалова	и	темно	портокалова

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 35	 	 рекламирање;	 водење	 на	 работењето;	
управување	со	работата;	канцелариски	работи	
кл.	 36	 	 осигурување;	 финансиски	 работи;	
монетарни	работи;	работи	поврзани	за	недвижен	
имот

(210) TM  2008/1968 (220) 31/12/2008
  (442) 31/08/2009
(731) СТАТЕР БАНКА АД Куманово ул.Плоштад нова 

Југославија бр.бб, Куманово, MK
(740)	 МИРЈАНА	 	 МАРКОВСКА,	 адвокат	 ул.	 „Орце	

Николов”	бр.	75,	1000,	Скопје
(540)

STATER BANKA

(551)	 индивидуална

(510,	511)
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TM 2009/10

кл.	 35 	 рекламирање;	 водење	 на	 работењето;	
управување	со	работата;	канцелариски	работи	
кл.	 36	 	 осигурување;	 финансиски	 работи;	
монетарни	работи;	работи	поврзани	за	недвижен	
имот

(210) TM  2009/2 (220) 08/01/2009

(442) 31/08/2009

(731) Линеа Прима ДООЕЛ	 ул. Гоце Делчев бр. 34, 
2000 Штип, MK

(540)

(591)	 бела	и	темносина

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	24 	текстил	и	текстилни	производи,	кои	не	се	
опфатени	со	другите	класи,	покривки	за	кревети	
и	маси	

кл.	25		облека,	обувки	и	капи

(210) TM  2009/8 (220) 12/01/2009
  (442) 31/08/2009
(731) Dimminaco AG, a Swiss corporation Zurichstrasse 

12 Adliswil CH-8134, CH
(740)	 БИНПРО	 ДООЕЛ	 СКОПЈЕ	 ул.	 ‘’Ленинова’’	

бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)

SUVAXYN

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл. 5		ветеринарни	препарати	и	супстанции

(210) TM  2009/10 (220) 12/01/2009
  (442) 31/08/2009
(731) APAVE GROUPE (OU GAPAVE) 191 rue de 

Vaugirard, 75015 Paris, FR
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540) 

АPAVE

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	9		апарати	и	инструменти:	научни	(различни	од	
медицински),	 поморски,	 геодетски,	фотографски,	
кинематографски,	 оптички,	 за	 вагање,	 за	
мерење,	 сигнализација,	 контрола	 (инспекција),	
спасување	и	настава;	апарати	и	инструменти	 за	

спроведување,	 вклучување,	 трансформирање,	
акумулирање,	 регулирање	 или	 контролирање	
на	алектрицитет;	 апарати	 за	 снимање,	 пренос	и	
репродукција	на	звук	или	слика;	магнетски	носачи	
на	 податоци,	 дискови	 за	 снимање	 или	 оптички	
дискови,	дискети;	автоматски	машини	и	механизми	
за	 апаратите	 што	 се	 активираат	 со	 монети	 или	
жетони;	 регистар	 каси,	 машини	 за	 сметање	 и	
опрема	 за	 обработка	 на	 податоци	 и	 компјутери;	
апарати	 за	 гаснење	 пожар;	 софтвери	 за	 игри;	
софтвери	 (програми	 за	 снимање);	 периферни	
уреди	 за	 компјутери;	 електрични	 акумулатори;	
детектори;	 електрични	 жици;	 електрични	 релеи;	
костими,	ракавици	или	маски	за	нуркање;	облека	
за	заштита	од	несреќи	на	работа,	зрачење	и	оган;	
уреди	за	 заштита	за	лична	употреба	од	несреќи	
при	 работа;	 очила	 (оптика);	 оптички	 производи;	
футроли	за	очила;	дијагностички	апарати	кои	не	
се	 за	 медицинска	 употреба;	 паметни	 картички	
(smart	 cards)	 или	 микропроцесорски	 картички,	
сигурносни	церади	
кл.	16		pечатени	работи;	книговезнички	материјал;	
фотографии;	канцелариски	материјал,	лепила	за	
канцелариска	 и	 куќна	 употреба;	 материјали	 кои	
ги	користат	уметниците;	сликарски	четки;	машини	
за	 пишување	 и	 канцелариски	 прибор	 (освен	
мебелот);	 материјали	 за	 обука	 и	 настава	 (освен	
апарати);	 печатарски	 букви;	 клишиња.	 хартија;	
картон;	 кутии	 од	 картон	 или	 хартија;	 постери;	
албуми;	 карти;	 книги;	 весници;	 проспекги;	
брошури;	 календари;	 прибор	 за	 пишување;	
литографски	или	гравирани	уметнички	предмети;	
слики	 (врамени	 или	 не);	 аквариуми	 за	 станови;	
водени	боици;	кројки	за	фустани;	цртежи;	прибор	
за	 цртање;	 хартиени	 марамчиња;	 бришачи	 за	
лице	 од	 хартија;	 чаршави	 од	 хартија;	 тоалетна	
хартија;	 пелени	 за	 бебиња	 од	 хартија	 за	 или	
целулоза	 за	 една	 употреба;	 вреќи,	 малечки	
вреќички	(обвивки,	џепови)	за	амбалажирање	(од	
хартија	или	пластичен	материјал);	вреќи	за	ѓубре	
(од	хартија	или	пластичен	материјал)	
кл.	 35	 	 огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	 со	 работи;	 канцелариски	 работи;	
ширење	 на	 рекламен	 материјал	 (трактати,	
проспекти,	 печатени	 материјали,	 примероци);	
претплата	 на	 весници	 (услуги	 за	 претплата	 на	
весници	 за	 трето	 лице);	 организирање	 дејности	
и	 советување	 за	 организирање	 дејности;	
сметководство;	 размножување	 на	 документи;	
агенции	 за	 вработување;	 компјутеризирана	
работа	 со	 датотеки;	 организирање	 изложби	
во	 комерцијални	 и	 рекламни	 цели;	 оn-line	
рекламирање	 на	 по	 пат	 на	 компјутерска	 мрежа;	
изнајмување	време	на	пристап	со	комуникации	по	
пат	на	сите	начини	за	рекламирање;	објавување	
рекламни	 текстови;	 изнајмување	 рекламен	
простор;	односи	со	јавност	
кл.	 37	 	 изградба	 на	 трајни	 згради,	 патишта,	
мостови.	 информации	 за	 градби;	 надгледување	
(водење)	 на	 градежни	 работи;	 ѕидање;	
малтерисување	 или	 водоинсталатерство;	 услуги	
при	конструкција	на	покрив;	изведба	иа	изолација	
на	 покриви;	 рушење	 градби;	 изнајмување	 на	
градежна	опрема;	чистење	на	згради	(ентериер),	
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надворешен	 екстериер	 и	 прозори;	 чистење	 или	
одржување	на	возила,	помош	во	случај	на	квар	на	
возилата	(поправка);	дезинфекција;	дератизација;	
перење	 алишта;	 обновување	 на	 алишта;	 грижа,	
чистење	и	обновување	на	кожа	и	крзно;		пеглање		
чаршави;	 поправка	 на	 чевли;	 протектирање	 или	
вулканизација	 на	 гуми	 (поправка);	 	 одржување	
и	 поправка	 на	 канцелариски	 апарати	 и	 опрема;		
поставување,	 одржување	 и	 поправка	 на	
апарати;	 	 поставување,	 одржување	 и	 поправка	
на	 компјутери;	 одржување	 и	 поправка	 на	
ѕидни	 и	 рачни	 часовници;	 поправка	 на	 брави;		
реставрација	на	мебел;	бродоградба	
кл.	 38	 	 телекомуникации.	 Информации	 за	
телекомуникации.	Комуникации	по	пат	на	сметачки	
терминали	или	по	пат	на	мрежа	со	оптички	влакна;		
радио	 или	 телефонски	 комуникации;	 услуги	
за	 мобилна	 радиотелефонија;	 обезбедување	
пристап	до	глобална	компјутерска	мрежа;	услуги	
на	 електронски	 дисплеи	 (телекомуникации);	
поврзување	 по	 пат	 на	 телекомуникации	 со	
глобална	 компјутерска	 мрежа;	 	 вести	 и/или	
информациони	агенции	(вести);	 	изнајмување	на	
телекомуникациски	апарати;	емитување	на	радио	
или	 телевизки	 програми;	 телеконференциски	
услуги;		услуги	на	електронска	пошта	
кл.	 41	 образование;	 обезбедување	 или	
обучување;	 забава;	 спортски	 и	 културни	
акгивности;		информации	за	образовни	и	забавни	
настани;	 услуги	 врзани	 за	 исполнување	 на	
слободното	време.	објавување	книги;	библиотеки	
за	изнајмување;		дресура	на	животни;	продукција	
на	 филмови	 и	 филмски	 ленти;	 изнајмување	 на	
филмови;		изнајмување	на	уреди	за	репродукција	
и	снимање	на	звукови;		изнајмување	на	снимачи	
на	 видео	 ленти	 или	 на	 радио	 и	 телевизиски	
емисии;	 изнајмување	 на	 шоу	 сценографии;	
издавање	на	видео	ленти;	 	фотографски	услуги;		
организирање	 натпревари	 (образование	 и	
забава);		организирање	и	водење	на	колоквиуми,	
конференции	 и	 симпозиуми;	 	 организирање	
на	 изложби	 за	 културни	 и	 образовни	 цели;	
резервирање	на	седишта	за	престави;	 	игри	кои	
се	играат	on-line	(на	компјутерска	мрежа);		Услуги	
на	 коцкарници;	 оn-line	 електронско	 издавање	
на	 книги	 и	 периодични	 списанија;	 компјутерско	
персонално	издвателство	
кл.	42	 	 вреднување,	 процена	 и	 истражувања	 во	
полето	 на	 науката	 и	 технологијата	 подготвени	
од	 страна	 на	 инженери;	 проектирање	 и	 развој	
на	 компјутерски	 хардвер	 и	 софтвер;	 правни	
услуги;	истражување	и	развој	на	нови	производи	
(за	 трети	 лица);	 студии	 за	 технички	 проекги;	
архитектура;	 дизајн	 на	 надворешно	 уредување;	
дизајн,	 поставување,	 одржување,	 ажурирање	
и	 изнајмување	 на	 компјутерски	 софтвер;	
компјутерско	програмирање;	консултации	во	врска	
со	 компјутери;	 трансформирање	на	податоци	на	
компјутерски	 програми	 и	 податоци	 (не	 физичка	
трансформација);	трансформирање	на	документи	
со	 податоци	 од	 физички	 на	 електронски	 медии;	
техничка	 проверка	 на	 возила;	 услуги	 на	 дизајн	
на	графичка	уметност;	обликување	(индустриски	
дизајн);	 правни	 истражувања;	 консултации	 во	

врска	 со	 индустриска	 сопственост;	 автентични	
уметнички	 дела;	 научни	 истражувања	 за	
медицински	цели	
кл. 45	 	 безбедносни	 услуги	 за	 заштита	 на	 имот	
и	 лица	 (освен	 за	 нивен	 транспорт);	 брачни	
советувалишта;	 изработка	 на	 хороскоп;	
погребални	 претпријатија;	 кремирање;	 ноќна	
стража;	 алармни	 уреди	 против	 наметнување;	
консултации	 во	 врска	 со	 обезбедување;	
изнајмување	облека;	детективски	агенции

(210) TM  2009/11 (220) 13/01/2009
  (442) 31/08/2009
(731) ПЗУ ПРАМАМЕДИКА ул. Јуриј Гагарин бр.41б 

Скопје, MK
(540) 

(591)	 црвена,	жолта,	портокалова

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	44		медицински	услуги

(210) TM  2009/12 (220) 14/01/2009
  (442) 31/08/2009
(731) ЕРЕБАРА Емин ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
 ул. Иван Милутиновиќ бр. 22 Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540) 

FAKTI

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 16	 	 хартија,	 картон	 и	 производите	 од	 нив	
кои	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	 печатени	
работи,	 книговезнички	 материјал,	 фотографии,	
канцелариски	материјал,	лепила	за	канцелариска	
и	 куќна	 употреба;	 машини	 за	 пишување	 и	
канцелариски	 прибор	 (освен	мебел);	 материјали	
за	 обука	 и	 настава	 (освен	 апарати);	 печатарски	
букви,	клишиња,	печатени	материјали,	проспекти,	
каталози,	 календари,	 постери,	 албуми,	 карти;	
весници,	периодични	списанија,	книги	
кл. 35	 	 огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	 со	 работи;	 канцелариски	 работи;	
рекламирање,	 ширење	 на	 рекламен	 материјал	
(трактати,	 проспекти,	 печатени	 материјали,	
примероци),	 претплата	 на	 весници	 (услуги	
за	 претплата	 на	 весници	 за	 трето	 лице),	
организирање	 дејности	 и	 советување	 за	
организирање	 дејности,	 размножување	 на	
документи,	компјутеризирана	работа	со	датотеки,	
организирање	 изложби	 во	 комерцијални	 и	
рекламни	 цели;	 оn-line	 рекламирање	 по	 пат	
на	 компјутерска	 мрежа,	 изнајмување	 време	 на	
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пристап	 со	 комуникации	 по	 пат	 на	 сите	 начини	
за	рекламирање;	објавување	рекламни	текстови;	
изнајмување	 рекламен	 простор;	 односи	 со	
јавност;	 информациони	 агенции;	 маректиншки	
истражувања,	 маркетиншки	 студии,	 објавување	
на	текстови	
кл.	41	 	 издавање	 на	 книги	 и	 печатени	медиуми,	
особено	 весници	 и	 периодични	 списанија	
образование;	 обезбедување	 или	 обучување;	
забава;	 спортски	 и	 културни	 активности;	
информации	 за	 образовни	 и	 забавни	 настани;	
услуги	 врзани	 за	 исполнување	 на	 слободното	
време;	 објавување	 книги;	 библиотеки	 за	
изнајмување;	продукција	на	филмови	и	филмски	
ленти;	 изнајмување	 на	 уреди	 за	 репродукција	 и	
снимање	на	 звукови;	 знајмување	на	 снимачи	на	
видео	ленти	или	на	радио	и	телевизиски	емисии;	
фотографски	 услуги;	 организирање	 и	 водење	
на	 колоквиуми,	 конференции	 и	 симпозиуми;	
организирање	на	изложби	за	културни	и	образовни	
цели;	 on-line	 електронско	 издавање	 на	 книги	 и	
периодични	списанија;		компјутерско	персонално	
издавателство	

(210) TM  2009/13 (220) 14/01/2009
  (442) 31/08/2009
(731) ЕРЕБАРА Емин ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
 ул. Иван Милутиновиќ бр. 22 Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 

ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540) 

АS

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 16	 	 хартија,	 картон	 и	 производите	 од	 нив	
кои	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	 печатени	
работи,	 книговезнички	 материјал,	 фотографии,	
канцелариски	материјал,	лепила	за	канцелариска	
и	 куќна	 употреба;	 машини	 за	 пишување	 и	
канцелариски	прибор	(освен	мебелот);	материјали	
за	 обука	 и	 настава	 (освен	 апарати);	 печатарски	
букви,	клишиња,	печатени	материјали,	проспекти,	
каталози,	 календари,	 постери,	 албуми,	 карти;	
весници,	периодични	списанија,	книги	
кл.	 35	 	 огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	 со	 работи;	 канцелариски	 работи;	
рекламирање,	 ширење	 на	 рекламен	 материјал	
(трактати,	 проспекти,	 печатени	 материјали,	
примероци),	 претплата	 на	 весници	 (услуги	
за	 претплата	 на	 весници	 за	 трето	 лице),	
организирање	 дејности	 и	 советување	 за	
организирање	 дејности,	 размножување	 на	
документи,	компјутеризирана	работа	со	датотеки,	
организирање	 изложби	 во	 комерцијални	 и	
рекламни	 цели,	 оn-line	 рекламирање	 по	 пат	 на	
компјутерска	 мрежа,	 изнајмување	 на	 време	 на	
пристап	 со	 комуникации	 по	 пат	 на	 сите	 начини	
за	рекламирање;	објавување	рекламни	текстови;	
изнајмување	 рекламен	 простор;	 односи	 со	

јавност;	 информациони	 агенции;	 маректиншки	
истражувања,	 маркетиншки	 студии,	 објавување	
на	текстови	
кл.	41	 	 издавање	 на	 книги	 и	 печатени	медиуми,	
особено	 весници	 и	 периодични	 списанија	
образование;	 обезбедување	 или	 обучување;	
забава;	 спортски	 и	 културни	 активности;	
информации	 за	 образовни	 и	 забавни	 настани;	
услуги	 врзани	 за	 исполнување	 на	 слободното	
време;	 објавување	 книги;	 библиотеки	 за	
изнајмување;	продукција	на	филмови	и	филмски	
ленти;	 изнајмување	 на	 уреди	 за	 репродукција	 и	
снимање	на	 звукови;	 знајмување	на	 снимачи	на	
видео	ленти	или	на	радио	и	телевизиски	емисии;	
фотографски	 услуги;	 организирање	 и	 водење	
на	 колоквиуми,	 конференции	 и	 симпозиуми;	
организирање	на	изложби	за	културни	и	образовни	
цели;	 on-line	 електронско	 издавање	 на	 книги	 и	
периодични	 списанија;	 компјутерско	 персонално	
издавателство

(210) TM  2009/16 (220) 16/01/2009
  (442) 31/08/2009
(731) Auxilium International Holdings, Inc. 1105 N. 

Market Street, Suite 1300, Wilmington, DE 19801, 
US

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

(540) 

XIAFLEX

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	5		фармацевтски	препарати

(210) TM  2009/19 (220) 16/01/2009
  (442) 31/08/2009
(731) ДППУ ДХС-КОМПАНИ Драгица ДООЕЛ Скопје
 ул. Серска бр. 18, 1000 Скопје, MK
(740)	 ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ	 А.Д.	 СКОПJЕ		 

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

(540)

(591)	 сина,	бела	и	црна

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	43		услуги	за	подготвување	храна	и	пијалоци;	
привремено	сместување	
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(210) TM  2009/20 (220) 16/01/2009
  (442) 31/08/2009
(731) БРАМС-ЕС ДООЕЛ Скопје бул. Партизански 

Одреди бр. 153, 1000 Скопје, MK
(740)	 ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ	 А.Д.	 СКОПJЕ		 

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

(540) 

(591)	 сина,	жолта	и	црвена

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	43		услуги	за	подготвување	храна	и	пијалоци;	
привремено	сместување

(210) TM  2009/26 (220) 16/01/2009
  (442) 31/08/2009
(731) Sumitomo Rubber Industries, Ltd. 6-9, 3-chome 

Wakinohama-cho, Chuo-ku, Kobe, 651-0072, JP
(740)	 Адвокатско	 друштво	 	 ПОЛЕНАК	 ул.	 ‘„Орце	

Николов”		98,	1000,	Скопје
(540) 

ENASAVE

(551)	 индивидуална

(510,	511)

кл.	 12	 	 автомобилски	 гуми	 и	 гуми	 за	 моторни	
возила	на	две	тркала

 (210) TM  2009/29 (220) 21/01/2009
  (442) 31/08/2009
(731) TORREX CHISSI PHARMA Gonzagagasse 16/15 

1010 Vienna , AT
(740)	 ТРЧКОВА	 СЛАВИЦА,	 адвокат	 Ул.	 Мито	

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

AMPHOCIL

(551)	 индивидуална

(510,	511)

кл.	5		фармацевтски	производи	

(210) TM  2009/31 (220) 21/01/2009
  (442) 31/08/2009
(731) KABUSHIKI KAISHA KOMATSU SEISAKUSHO 

(исто така позната како Komatsu Ltd.) 3-6, 
2-chome Akasaka, Minato-ku, Tokyo, JP

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

(540) 

 

(551)	 индивидуална

(510,	511)

кл.	 7	 	 машини	 и	 апарати	 за	 работа	 со	 земја,	
имено,	 булдожери,	 булдожери	 за	 мочурливи	
услови,	 амфибиски	 булдожери,	 булдожери	 на	
тркала,	 моторни	 гребалки,	 влечени	 гребалки,	
рипери	 (машини	за	риење)	и	булдожери	 гребла;	
машини	 и	 апарати	 за	 обработка	 на	 земја,	
имено,	 утоварувачи,	 утоварувачи	 со	 тркала,	
натоварувачи	гасеничари,	набивачи	и	кошници	за	
натоварувачи;	багери,	имено,	багери	со	црпалка	
поставена	 на	 задниот	 дел,	 багери	 утоварувачи,	
багери	утоварувачи	за	мочурливи	услови,	багери	
утоварувачи	 со	 свртувачки	 маневри,	 утоварувач	
со	 црпалка,	 багери	 со	 кошница,	 натоварувачиза	
пробивање	 тунели,	 ровокопачи,	 машини	 за	
пробивање	тунели;	градежни	машини	и	апарати,	
имено,	удиралки	на	макара,	гумени	валци,	валци	за	
патишта,	финишери	за	асфалтирање,	вибрациони	
валци,	 плочести	 вибро	 набивачи,	 машини	 за	
поставување	цевки,	моторни	 грејдери,	 спирални	
дупчалки	 за	 земја,	 направа	 за	 извлекување	
шипови;	вклучително	и	системи	за	пренесување	
на	наведените	производи;	натоварувачи;	машини	
за	 напластување	 (правење	 стогови);	 машини	
за	 мелиорација;	 дигалки	 со	 чекрк,	 ланчаници,	
чекрк,	моторни	дигалки,	 транспортери	со	ремен;	
динамоа;	 ланчани	 пили;	 машини	 за	 сечење	
грмушки;	кранови,	камион	со	кран;	неелектрични	
погонски	 мотори	 кои	 не	 се	 за	 копнени	 возила,	
имено,	мотори	со	внатрешно	согорување,	парни	
машини,	 мотори	 на	 млазен	 погон,	 мотори	 на	
ракетен	 погон,	 турбини,	 воздушни	 турбини,	
машини	 за	 компримиран	 воздух;	 пневматски	
или	хидраулични	машини	и	инструменти,	имено,	
пумпи,	 вакуумски	 пумпи,	 машини	 за	 дување,	
компресори,	 воздушни	 компресори;	 земјоделски	
машини	 и	 алатки,	 имено,	 машини	 за	 орање,	
дрљачи,	моторни	машини	за	обработка	на	земјата,	
машини	со	гребла;	стартери	за	мотори	и	машини;	
мотори	на	наизменична	и	мотори	на	еднонасочна	
струја;	 агрегати	 за	 наизменична	 струја;	 агрегати	
за	 еднонасочна	 струја;	 машини	 за	 набивање	
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отпад;	машини	за	кршење	отпад;	елементи	за	мотори	
кои	 не	 се	 за	 копнени	 возила,	 имено,	 оски,	 осовини	
или	трнови,	лежиште	за	лагери,	осовински	спојници	
или	 врски;	 моторни	 преносни	 системи	 и	 запчаници	
за	 мотори	 кои	 не	 се	 за	 копнени	 возила,	 имено,	
ременици	 за	 празен	 од	 на	 моторите,	 ременици,	
гребени,	 запчаници,	 моторни	 транспортери	 со	
ремени,	 запчести	 тркала	 или	 преносни	 запчаници,	
менувачи	на	брзината,	спојници	(муфови)	за	гориво,	
хидраулични	обртни	претворувачи,	ланчани	преносни	
системи	 со	 валци;	 амортизери,	 федери,	 кочници,	
вентили	
кл.	 9 	 електрични	 жици	 и	 кабли;	 електрични	 жици,	
имено,	жици	 со	 гумена	 облога,	жици	 со	 специјална	
облога,	 голи	 жици,	 жици	 со	 пластична	 облога,	
магнетни	 жици;	 полначи	 за	 акумулатори;	 кабли5	
имено,	 завршни	 кутии,	 дозни,	 цевни	 подлошки	 за	
врска,	 комуникациски	 кабли,	 енергетски	 кабли,	
кабли	 од	 оптичко	 влакно;	 електрични	 машини	 и	
апарати	 за	 комуникација	 од	 групата	 на	 телефонски	
апарати,	 имено	 интерфони,	 автоматски	 разводни	
табли,	 рачни	 разводни	 табли,	 телефони;	 апарати	
за	 жичана	 комуникација,	 имено,	 телепринтери;	
автоматски	 телеграфски	 уреди;	 фототелеграфски	
машини	 кои	 се	 користат	 во	 индустријата	 за	
телекомуникации;	 рачен	 телеграфски	 уред;	
телеграфски	 релејни	 машини	 кои	 се	 користат	 во	
индустријата	 за	 телекомуникации;	 факс	 машини;	
електрични	 машини	 и	 апарати	 за	 комуникација	 од	
групата	 на	 апарат	 за	 носење,	 имено,	 фреквентен	
предавател	 на	 гласовни	 пораки,	 носач	 на	 кабли,	
носач	на	енергетски	кабли,	носач	на	голи	жици;	носач	
на	 фреквентни	 репетитори;	 апарат	 за	 емитување,	
имено,	 телевизиски	 преносни	 и	 приемни	 уреди	 и	
радиопреносни	 и	 приемни	 уреди,	 кои	 се	 користат	
во	 индустријата	 за	 емитување	 и	 телекомуникација;	
уреди	за	безжична	комуникација,	имено,	печатарски	
сервери	 наменети	 за	 печатење	 преку	 мрежа;	
преносливи	уреди	за	безжична	комуникација,	имено,	
целуларни	 телефони,	 уреди	 за	 повикување	 преку	
радио	 врска;	 уреди	 за	 безжична	 комуникација	 за	
аеронаутички,	 автомобилски	 и	 поморски	 возила,	
имено	 уредите	 ,,LORAN”	 (навигација	 со	 широк	
опсег)	 кои	се	состојат	од	предаватели	и	приемници	
на	 импулсни	 бранови	 и	 уреди	 за	 комуникација	
„РСМ”	 (модулатори	 на	 импулсни	 шифри),	 имено,	
целуларни	 телефони,	 уреди	 за	 повикување	 преку	
радио	 врска,	 наменети	 за	 телекомуникациски	
мрежи;	 уреди	 за	 изнаоѓање	 на	 правец;	 радари	 за	
авиони	 и	 бродови;	 фреквентен	 апарат	 за	 гласовни	
пораки,	 имено,	 грамофони,	 касетофони,	 џубокси,	
грамофони	 со	 исклучок	 на	 електрични,	 плеери	
за	 компакт	 дискови,	 за	 употреба	 во	 музичката	
и	 едукативната	 индустрија	 и	 за	 домаќинство;	
електрични	 фонографи;	 видео	 фреквентен	
апарат,	 имено,	 видео	 камери,	 видео	 касетофони,	
видео	 плеери	 за	 компакт	 дискови,	 за	 употреба	 во	
кинематографската	 и	 едукативната	 индустрија	 и	 за	
домаќинство;	 делови	 и	 прибор	 за	 горенаведените	
производи;	 антени;	 уреди	 за	 бришење	 на	 магнетни	
ленти;	 уреди	 за	 чистење	 на	 магнетни	 ленти;	 уреди	
за	бришење	на	магнетни	глави;	уреди	за	чистење	на	
магнетни	 глави;	 кондензатори;	отпорници;	разводни	
табли;	 контролни	 (насочени)	сијалици;	фономотори;	
микрофони;	 метрономи;	 циклотрони;	 бетатрони	

за	 индустриска	 употреба;	 магнетни	 уреди	 за	
откривање	 на	 предмети;	 применети	 ултразвучни	
уреди	 за	 испраќање	 на	 ехо	 сигнали;	 применети	
ултразвучни	 уреди	 за	 откривање	 на	 пукнатини;	
применети	ултразвучни	уреди	за	одредување	на	
ехо	опсегот;	применети	машини	за	фотокопирање	
засновани	на	електронски	електростатски	режим	
на	 работа;	 визуелни-сензорни	 уреди	 кои	 имаат	
електронски	 компјутер,	 тастатура	 вградена	
на	 екран,	 електронска	 камера	 и	 структурни	
делови	 за	 истата	 наменета	 за	 користење	 на	
оптички	 алгоритам,	 третирање	 со	 ахроматски	
спектар	 заради	 идентификација	 и	 контрола	
над	 производите,	 имено,	 микро-комплексни	
електронски	 делови	 и	 полупроводници	 и	
компјутерски	 софтвер	 за	 овој	 вид	 на	 визуелна	
контрола	и	анализа	на	дефектите	во	наведените	
микро-комплексни	 електронски	 делови	 и	
полупроводници;	 оптички	 уреди	 за	 читање	 на	
карактери	 со	 помош	на	 полупроводнички	 ласер;	
електронски	 компјутери,	 имено,	 централни	
процесорски	 единици	 и	 електронски	 кола,	
претходно	 наснимени	 магнетни	 дискови	 и	
ленти	 наменети	 за	 компјутерски	 програми	 кои	
се	 користат	 за	 контрола	 и/или	 управување	 со	
компјутерски	мрежи	во	областа	на	компјутерскиот	
софтвер,	 како	 и	 друга	 компјутерска	 периферија;	
електронски	микроскопи;	електронски	компјутери	
кои	 се	 поставуваат	 на	 маса;	 програми	 за	
обработка	 на	 текст;	 полупроводнички	 елементи,	
имено,	 термистори;	 диоди;	 транзистори;	
електронски	 кола,	 со	 исклучок	 на	 оние	 со	
електронски	 компјутерски	 програми,	 имено,	
интегрални	 кола	 и	 интегрални	 кола	 со	 широк	
опсег;	слајд	филмови,	стативи	за	слајд	филмови;	
електронски	 публикации;	 компјутерски	 програми	
наменети	 за	 управување	 со	 датотеки	 кои	 може	
да	 се	 сместат	 во	 картичка	 со	 интегрално	 коло	
или	на	диск;	компјутерски	програми	наменети	за	
контрола	и/или	одржување	на	машини	и	апарати	
за	 пробивање	 тунели,	 работење	 со	 земја,	 како	
и	 за	 копнени	 возила;	 компјутерски	 програми	
наменети	за	контрола,	одржување	и/или	следење	
на	 електронските	 податоци,	 и	 во	 услови	 на	
нормално	работење	и	во	услови	на	дефекти,	како	
и	 за	 работните	локации	 на	 градежните	машини,	
машини	за	работење	со	земја	и	копнени	возила;	
исто	 така,	 се	 овозможува	 внесување	 и/или	
преземање	 на	 секакви	 релевантни	 електронски	
податоци	 на	 било	 која	 работна	 локација	 или	 од	
страна	на	лицето	кое	управува	со	машините,	како	
и	дојава	до	лицето	кое	управува	со	машината	и	до	
домицилниот	компјутер	преку	систем	за	глобално	
позиционирање	 и/или	 глобални	 мрежи,	 на	
предупредувачки	 информации	 за	 неисправност	
или	дефект	на	било	која	од	наведените	машини,	
заради	брза	интервенција	-	промена	или	поправка	
кл.	 12 	 транспортни	 возила,	 имено,	 вилушкар	
(камион);	 камиони-дигалки	 на	 електричен	 погон;	
камиони	за	досегање	на	електричен	погон;	влечни	
возила;	 влекачи;	 кипери;	 камиони-мешалки	 за	
бетон;	 возила	 за	 снег;	 машини	 и	 системи	 за	
пренесување	на	наведените	производи;	делови	и	
приклучни	елементи	за	горенаведените	производи
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(210) TM  2009/32 (220) 21/01/2009
  (442) 31/08/2009
(731) Македонски Телеком АД - Скопје ул. Орце 

Николов бб- Скопје, MK
(540) 

(591)	 црна,	розева	и	бела

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл. 43 	услуги	за	подготвување	на	храна	и	пијалоци

(210) TM  2009/35 (220) 22/01/2009
  (442) 31/08/2009
(731) Радиодифузно Друштво НАША ТВ ДОО Скопје
ул. Милан Мијалковиќ бр. 54 Скопје Кисела Вода, MK
(740)	 МИРЈАНА	 	 МАРКОВСКА,	 адвокат	 ул.	 „Орце	

Николов”	бр.	75,	1000,	Скопје
(540) 

НАША ТВ

(551)	 индивидуална

(510,	511)

кл.	9 	апарати	и	инструменти;	научни,	поморски,	
геодетски,	 фотографски,	 кинематографски,	
оптички,за	 вагање,за	 мерење,	 сигнализација,	
проверка(контрола),	спасување	и	настава;	апарати	
и	 инструменти	 за	 спроведување,вклучување	 и	
исклучување,	 трансформирање,	 акумулирање,	
рефулирање	 или	 контролирање	 на	
електрицитетот;	апарати	за	снимање,	пренос	или	
репродукција	на	звук	или	слика;	магнетски	носачи	
на	 податоци,	 дискови	 за	 снимање;	 автоматски	
машини	 и	 механизми	 за	 апаратите	 што	 се	
активираат	 со	 монети	 или	 жетони;	 регистарски	
каси,	машини	 за	 сметање,	 опрема	 за	 обработка	
на	 податоци	 и	 компјутери;	 апарати	 за	 гаснење	
пожар	
кл.	 16	 	 хартија,	 картон	 и	 производите	 од	 нив	
кои	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи;	 печатени	
работи;	 книговезнички	 материјал;	 фотографии;	
канцелариски	материал;	лепила	за	канцелариска	
и	 куќна	 употреба;	 сликарски	 прибор;	 сликарски	
четки;	 машини	 за	 пишување	 и	 канцелариски	
прибор(освен	 мебелот);	 материал	 за	 обука	 и	
настава(освен	 апарати);	 пластични	 материјали	
за	 пакување	 кои	 се	 опфатени	 во	 другите	 класи;	
печатарски	букви,	клишиња	
кл.	 35	 	 рекламирање;	 водење	 на	 работењето;	
управување	со	работата;	канцелариски	работи	

кл.	38		телекомуникации	
кл.	41 	образовни	услуги;	обука;	забава;	спортски	
и	културни	активности	
кл.	42 	научни	и	технолошки	услуги	и	истражувања	
и	 планирањето	 поврзано	 со	 нив;	 услуги	 за	
индустриски	анализи	и	истражувања;	изработка	и	
развој	на	компјутерски	хардвер	и	софтвер	

(210) TM  2009/36 (220) 22/01/2009
  (442) 31/08/2009
(731) Радиодифузно Друштво НАША ТВ ДОО Скопје
ул. Милан Мијалковиќ бр. 54 Скопје Кисела Вода, MK
(740)	 МИРЈАНА	 	 МАРКОВСКА,	 адвокат	 ул.	 „Орце	

Николов”	бр.	75,	1000,	Скопје
(540) 

(591)	 црна,	бела	и	окер

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	9 	апарати	и	инструменти;	научни,	поморски,	
геодетски,	 фотографски,	 кинематографски,	
оптички,за	 вагање,за	 мерење,	 сигнализација,	
проверка(контрола),	спасување	и	настава;	апарати	
и	 инструменти	 за	 спроведување,вклучување	 и	
исклучување,	 трансформирање,	 акумулирање,	
рефулирање	 или	 контролирање	 на	
електрицитетот;	апарати	за	снимање,	пренос	или	
репродукција	на	звук	или	слика;	магнетски	носачи	
на	 податоци,	 дискови	 за	 снимање;	 автоматски	
машини	 и	 механизми	 за	 апаратите	 што	 се	
активираат	 со	 монети	 или	 жетони;	 регистарски	
каси,	машини	 за	 сметање,	 опрема	 за	 обработка	
на	 податоци	 и	 компјутери;	 апарати	 за	 гаснење	
пожар	
кл.	 16	 	 хартија,	 картон	 и	 производите	 од	 нив	
кои	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи;	 печатени	
работи;	 книговезнички	 материјал;	 фотографии;	
канцелариски	материал;	лепила	за	канцелариска	
и	 куќна	 употреба;	 сликарски	 прибор;	 сликарски	
четки;	 машини	 за	 пишување	 и	 канцелариски	
прибор(освен	 мебелот);	 материал	 за	 обука	 и	
настава(освен	 апарати);	 пластични	 материјали	
за	 пакување	 кои	 се	 опфатени	 во	 другите	 класи;	
печатарски	букви,	клишиња	
кл.	 35	 	 рекламирање;	 водење	 на	 работењето;	
управување	со	работата;	канцелариски	работи	
кл.	38		телекомуникации	
кл.	41		образовни	услуги;	обука;	забава;	спортски	
и	културни	активности	
кл.	42  научни	и	технолошки	услуги	и	истражувања	
и	 планирањето	 поврзано	 со	 нив;	 услуги	 за	
индустриски	анализи	и	истражувања;	изработка	и	
развој	на	компјутерски	хардвер	и	софтвер	
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(210) TM  2009/37 (220) 22/01/2009
  (442) 31/08/2009
(731) Радиодифузно Друштво НАША ТВ ДОО Скопје
ул. Милан Мијалковиќ бр. 54 Скопје Кисела Вода, MK
(740)	 МИРЈАНА	 	 МАРКОВСКА,	 адвокат	 ул.	 „Орце	

Николов”	бр.	75,	1000,	Скопје
(540)

(591)	 црна,	бела	и	окер

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	9 	апарати	и	инструменти;	научни,	поморски,	
геодетски,	 фотографски,	 кинематографски,	
оптички,за	 вагање,за	 мерење,	 сигнализација,	
проверка(контрола),	спасување	и	настава;	апарати	
и	 инструменти	 за	 спроведување,вклучување	 и	
исклучување,	 трансформирање,	 акумулирање,	
рефулирање	 или	 контролирање	 на	
електрицитетот;	апарати	за	снимање,	пренос	или	
репродукција	на	звук	или	слика;	магнетски	носачи	
на	 податоци,	 дискови	 за	 снимање;	 автоматски	
машини	 и	 механизми	 за	 апаратите	 што	 се	
активираат	 со	 монети	 или	 жетони;	 регистарски	
каси,	машини	 за	 сметање,	 опрема	 за	 обработка	
на	 податоци	 и	 компјутери;	 апарати	 за	 гаснење	
пожар	
кл.	 16	 	 хартија,	 картон	 и	 производите	 од	 нив	
кои	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи;	 печатени	
работи;	 книговезнички	 материјал;	 фотографии;	
канцелариски	материал;	лепила	за	канцелариска	
и	 куќна	 употреба;	 сликарски	 прибор;	 сликарски	
четки;	 машини	 за	 пишување	 и	 канцелариски	
прибор(освен	 мебелот);	 материал	 за	 обука	 и	
настава(освен	 апарати);	 пластични	 материјали	
за	 пакување	 кои	 се	 опфатени	 во	 другите	 класи;	
печатарски	букви,	клишиња	
кл.	 35	 	 рекламирање;	 водење	 на	 работењето;	
управување	со	работата;	канцелариски	работи	
кл.	38		телекомуникации	
кл.	41		образовни	услуги;	обука;	забава;	спортски	
и	културни	активности	
кл.	42 	научни	и	технолошки	услуги	и	истражувања	
и	 планирањето	 поврзано	 со	 нив;	 услуги	 за	
индустриски	анализи	и	истражувања;	изработка	и	
развој	на	компјутерски	хардвер	и	софтвер

(210) TM  2009/38 (220) 22/01/2009
  (442) 31/08/2009
(731) Gabor Kovacs
 Menhely br. 1 6724 Szeged, HU
(740)	 Пекопрем	ДОО	Скопје	бул.	Авној	бр.24/3-17	1000	

Скопје
 

(540)  

(591)	 сина,	портокалова	и	жолта

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 11	 	 апарати	 за	 осветлување,	 греење,	
производство	 на	 пареа,	 варење	 (готвење),	
ладење,	 сушење,	 вентилација,	 снабдување	 со	
вода	и	за	санитарни	намени	
кл.	 30	 	 брашно	 и	 производи	 од	 жита,	 леб,	
производи	од	тесто,	печива	и	слатки,	сладолед	
кл.	32 	минерална	и	сода	вода	и	други	безалхохолни	
појалоци,	 пијалоци	 од	 овошје	 и	 овошни	 сокови,	
сирупи	 и	 други	 препарати	 за	 производство	 на	
пијалоци

(210) TM  2009/39 (220) 23/01/2009
  (442) 31/08/2009
(731) VINDIJA d.d. 
 Medjimurska 6, HR-42000 Varazdin, HR
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ	 

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

(591)	 виолетова,	црвена,	розова	и	светло	кафена

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 29 	 месо,	 риба,	 живина	 и	 дивеч;	 месни	
екстракти;	конзервирано,	сушено	и	варено	овошје	
и	зеленчук;	желе,	џемови,	компоти;	јајца,	млеко	и	
млечни	производи;	масла	за	јадење	и	масти	
кл.	 32 	 пиво;	 минерална	 и	 сода	 вода	 и	 други	
безалкохолни	 пијалоци;	 пијалоци	 од	 овошје	 и	
овошни	 сокови;	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производсто	за	пијалоци
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TM 2008/50

(210) TM  2009/46 (220) 26/01/2009
  (442) 31/08/2009
(731) NOVARTIS AG 4002 BASEL, CH
(740)	 БИНПРО	 ДООЕЛ	 СКОПЈЕ	 ул.	 ‘’Ленинова’’	

бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540) 

BIVACYN

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 5	 	 фармацевтски	 препарати	 кои	 содржат	
бацитрацин	и	неомицин

(210) TM  2009/47 (220) 26/01/2009
  (442) 31/08/2009
(731) ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА 

ИНДУСТРИЈА АЛКАЛОИД АД - Скопје  Бул. 
„Александар Македонски„ бр. 12, 1000 Скопје, 
MK

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

(540) 

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

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	3		детски	крем	

(210) TM  2009/48 (220) 26/01/2009
  (442) 31/08/2009
(731) ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА 

ИНДУСТРИЈА АЛКАЛОИД АД - Скопје Бул. 
„Александар Македонски„ бр. 12, 1000 Скопје, 
MK

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

(540)

(591)	 темно	сина,	сино	зелена,	розова,	сива	и	бела

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	3		детски	крем

(210) TM  2009/49 (220) 26/01/2009
  (442) 31/08/2009
(731) ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИчКА 

ИНДУСТРИјА АЛКАЛОИД АД-СКОПЈЕ Бул. 
Александар Македонски бр.12 91000-Скопје, 
MK

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

(540) 

(591)	 сино	зелена,	сина,	розева,	жолта,	бела	и	светло	
кафена

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	3		влажни	марамчиња

(210) TM  2009/50 (220) 26/01/2009
  (442) 31/08/2009
(731) ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА 

ИНДУСТРИЈА АЛКАЛОИД АД - Скопје Бул. 
„Александар Македонски„ бр. 12, 1000 Скопје, 
MK

(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ	 
Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
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TM 2009/57 

(540)

(591)	 сина,	темно	сина,	розова,	бела	и	светло	кафена

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	16		пелени	за	бебиња	

(210) TM  2009/51 (220) 26/01/2009
  (442) 31/08/2009
(731) ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА 

ИНДУСТРИЈА АЛКАЛОИД АД - СКОПЈЕ Бул. 
„Александар Македонски„ бр. 12, 1000 Скопје, 
MK

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

(540) 

(591)	 темно	сина,	сино	зелена,	розова,	сива	и	бела

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	3		детски	крем

(210) TM  2009/52 (220) 26/01/2009
  (442) 31/08/2009
(731) ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА 

ИНДУСТРИЈА АЛКАЛОИД АД - Скопје Бул. 
„Александар Македонски„ бр. 12, 1000 Скопје, 
MK

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

(540) 

(591)	 сина,	портокалова,	жолта	и	бела

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	3 	детски	крем

(210) TM  2009/57 (220) 27/01/2009
  (442) 31/08/2009
(731) ЕРЕБАРА Емин ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
 ул. Иван Милутиновиќ бр. 22 Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)

FAKTI DITOR

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 16 	 хартија,	 картон	 и	 производите	 од	 нив	
кои	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	 печатени	
работи,	 книговезнички	 материјал,	 фотографии,	
канцелариски	материјал,	лепила	за	канцелариска	
и	 куќна	 употреба;	 машини	 за	 пишување	 и	
канцелариски	прибор	(освен	мебелот);	материјали	
за	 обука	 и	 настава	 (освен	 апарати);	 печатарски	
букви,	клишиња,	печатени	материјали,	проспекти,	
каталози,	 календари,	 постери,	 албуми,	 карти;	
весници,	периодични	списанија,	книги	
кл.	 35	 	 огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	 со	 работи;	 канцелариски	 работи;	
рекламирање,	 ширење	 на	 рекламен	 материјал	
(трактати,	 проспекти,	 печатени	 материјали,	
примероци),	 претплата	 на	 весници	 (услуги	
за	 претплата	 на	 весници	 за	 трето	 лице),	
организирање	 дејности	 и	 советување	 за	
организирање	 дејности,	 размножување	 на	
документи,	компјутеризирана	работа	со	датотеки,	
организирање	 изложби	 во	 комерцијални	 и	
рекламни	 цели,	 On-line	 рекламирање	 по	 пат	 на	
компјутерска	 мрежа,	 изнајмување	 на	 време	 на	
пристап	 со	 комуникации	 по	 пат	 на	 сите	 начини	
за	рекламирање;	објавување	рекламни	текстови;	
изнајмување	 рекламен	 простор;	 односи	 со	
јавност;	 информациони	 агенции;	 маректиншки	
истражувања,	 маркетиншки	 студии,	 објавување	
текстови	
кл.	41	 	 издавање	 на	 книги	 и	 печатени	медиуми,	
особено	 весници	 и	 периодични	 списанија	
образование;	 обезбедување	 или	 обучување;	
забава;	 спортски	 и	 културни	 активности;	
информации	 за	 образовни	 и	 забавни	 настани;	
услуги	 врзани	 за	 исполнување	 на	 слободното	
време;	 објавување	 книги;	 библиотеки	 за	
изнајмување;	продукција	на	филмови	и	филмски	
ленти;	 изнајмување	 на	 уреди	 за	 репродукција	 и	
снимање	на	 звукови;	 знајмување	на	 снимачи	на	
видео	ленти	или	на	радио	и	телевизиски	емисии;	
фотографски	 услуги;	 организирање	 и	 водење	
на	 колоквиуми,	 конференции	 и	 симпозиуми;	
организирање	на	изложби	за	културни	и	образовни	
цели;	 оn-line	 електронско	 издавање	 на	 книги	 и	
периодични	 списанија;	 компјутерско	 персонално	
издавателство
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TM 2009/63

(210) TM  2009/60 (220) 28/01/2009
  (442) 31/08/2009
(731) CAMPERO INTERNATIONAL CORP.P.O. BOX 146, 

Road Town, Tortola, VG
(740)	 СД	 ПЕТОШЕВИЌ	 ДОО	 ДРУШТВО	

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

(540) 

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

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	29	 	 месо,	 живина	 (не	 жива),	 водни	 продукти	
(не	живи)	и	нивните	продукти;	морска	храна,	јајца;	
помфрит	и	пире,	салати	со	зеленчук	
кл.	35	 	помош	во	комерцијален	или	индустриски	
менаџмент;	услуги	за	франшизинг	
кл.	43	 	 услуги	 за	 снабдување	 храна	 и	 пијалоци;	
услуги	доставени	од	лица	или	установи	кои	што	
подготвуваат	 храна	 за	 широка	 потрошувачка,	
кантини,	 гостилници,	 кафетерии,	 ресторани	 со	
самопослужување,	 подготвување	 на	 храна	 за	
коктел	забави,	организирање	на	прослви,	вршење	
на	 ресторански	 услуги,	 услуги	 за	 подготвување	
храна	по	договор

(210) TM  2009/61 (220) 29/01/2009
  (442) 31/08/2009
(731) Друштво за производство и трговија 

ТАБХЕМИНГ ДОО Тетово ул. Мирче Ацев бр.55, 
MK

(540) 

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

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	3 	препарати	за	миење	садови	
кл.	35 	услуги	при	продажба	на	мало	и	големо	со	
препарати	за	миење	садови	

(210) TM  2009/63 (220) 30/01/2009
  (442) 31/08/2009
(731) ЕРЕБАРА Емин ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
 ул. Иван Милутиновиќ бр. 22 Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540) 

(591)	 бела,	црвена	и	црна

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 16	 	 хартија,	 картон	 и	 производите	 од	 нив	
кои	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	 печатени	
работи,	 книговезнички	 материјал,	 фотографии,	
канцелариски	материјал,	лепила	за	канцелариска	
и	 куќна	 употреба;	 машини	 за	 пишување	 и	
канцелариски	прибор	(освен	мебелот);	материјали	
за	 обука	 и	 настава	 (освен	 апарати);	 печатарски	
букви,	клишиња,	печатени	материјали,	проспекти,	
каталози,	 календари,	 постери,	 албуми,	 карти;	
весници,	периодични	списанија,	книги	
кл.	 35	 	 огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	 со	 работи;	 канцелариски	 работи;	
рекламирање,	 ширење	 на	 рекламен	 материјал	
(трактати,	 проспекти,	 печатени	 материјали,	
примероци),	 претплата	 на	 весници	 (услуги	
за	 претплата	 на	 весници	 за	 трето	 лице),	
организирање	 дејности	 и	 советување	 за	
организирање	 дејности,	 размножување	 на	
документи,	компјутеризирана	работа	со	датотеки,	
организирање	 изложби	 во	 комерцијални	 и	
рекламни	 цели,	 оn-line	 рекламирање	 по	 пат	 на	
компјутерска	 мрежа,	 изнајмување	 на	 време	 на	
пристап	 со	 комуникации	 по	 пат	 на	 сите	 начини	
за	рекламирање;	објавување	рекламни	текстови;	
изнајмување	 рекламен	 простор;	 односи	 со	
јавност;	 информациони	 агенции;	 маректиншки	
истражувања,	 маркетиншки	 студии,	 објавување	
на	текстови	
кл.	41 	 издавање	 на	 книги	 и	 печатени	медиуми,	
особено	 весници	 и	 периодични	 списанија	
образование;	 обезбедување	 или	 обучување;	
забава;	 спортски	 и	 културни	 активности;	
информации	 за	 образовни	 и	 забавни	 настани;	
услуги	 врзани	 за	 исполнување	 на	 слободното	
време;	 објавување	 книги;	 библиотеки	 за	
изнајмување;	продукција	на	филмови	и	филмски	
ленти;	 изнајмување	 на	 уреди	 за	 репродукција	 и	
снимање	на	 звукови;	 знајмување	на	снимачи	на	
видео	ленти	или	на	радио	и	телевизиски	емисии;	
фотографски	 услуги;	 организирање	 и	 водење	
на	 колоквиуми,	 конференции	 и	 симпозиуми;	
организирање	 на	 изложби	 за	 културни	 и	
образовни	 цели;	 оn-line	 електронско	 издавање	
на	 книги	 и	 периодични	 списанија;	 компјутерско	
персонално	издавателство
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TM 2009/64

(210) TM  2009/64 (220) 30/01/2009
  (442) 31/08/2009
(731) The Procter  & Gamble Company One Procter & 

Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, US
(740)	 МАРГАРИТА	 	ПЕКЕВСКА,	 	адвокат	ул.	 „Народен	

Фронт”	21/4-5	1000	Скопје,	1000,	Скопје
(540)

(591)	 тиркиз,	темно	сина,	портокалова,	жолта	и	бела

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	5 	 женски	 хигиенски	 производи,	 како	што	 се	
хигиенски	 влошки,	 тампони,	 влошки	 за	 секој	
ден,	 санитарни	 гаќички,	 интерлабиални	 влошки	
за	 женска	 хигиена,	 пелени	 за	 инконтиненција,	
влошки	и	гаќички	за	инконтинеција

(210) TM  2009/66 (220) 02/02/2009
  (442) 31/08/2009
(731) Wm WRIGLEY Jr. Company
410 North Michigan Avenue  Chicago, Illinois 60611, US
(740)	 СД	 ПЕТОШЕВИЌ	 ДОО	 ДРУШТВО	

ЗА	 ОСТВАРУВАЊЕ	 И	 ЗАШТИТА	 НА	
ИНТЕЛЕКТУАЛНА	СОПСТВЕНОСТ	СКОПЈЕ

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

(540)

МISCHIEVOUSCOLORFULYUMMY

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 30	 	 кондиторски	 производи,	 имено,	 гума	 за	
џвакање,	 гума	 за	 џвакање	 од	 која	 се	 прават	
балончиња,	слатки	и	пеперминт	бомбони	

(210) TM  2009/67 (220) 30/01/2009
  (442) 31/08/2009
(731) Друштво за производство трговија и услуги 

СПОРТ ТЕХ увоз-извоз ДОО Прилеп, ул. Сотка 
Ѓорѓиоски бр. 67, MK

(740)	 БЛАГИЦА	ВЕСКОВСКА,	адвокат	ул.	Архимедова	
4,	7500,	Прилеп

(540) 

(591)	 црвена,	црна	и	бела

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл. 24 	текстил	и	текстилни	производи,	кои	не	се	
опфатени	со	другите	класи,	покривки	за	кревети	
и	маси	
кл.	25 	облека,	чевли	и	капи	

(210) TM  2009/68 (220) 03/02/2009
  (442) 31/08/2009
(731) Друштво за производство и трговија 

ТАБХЕМИНГ ДОО Тетово
 ул. Мирче Ацев бр.55, MK
(540)

(591)	 бела,	црвена,	жолта,	зелена,	син	и	виолетова

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 3	 	 средство	 за	 штиркање	 (стврднување)	
алишта	
кл.	35		услуги	при	продажба	на	мало	и	големо	со	
хемиски	средства	за	домаќинство

(210) TM  2009/69 (220) 03/02/2009
  (442) 31/08/2009
(731) Друштво за производство и трговија 

ТАБХЕМИНГ ДОО Тетово ул. Мирче Ацев бр.55, 
MK

(540) 
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TM 2009/76

(591)	 бела,	црвена	и	сина

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	3		абразивно	средство	
кл.	35		услуги	при	продажба	на	мало	и	големо	со	
хемиски	средства	за	домаќинство	

(210) TM  2009/74 (220) 06/02/2009
  (442) 31/08/2009
(731) Unilever N.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(540) 

(591)	 светло	сина,	темно	сина	и	бела

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	3	 	пасти	за	заби;	не-медицински	средства	за	
миење	на	устa;	забна	политура,	прашок	за	заби	
кл.	 21	 	 четки	 за	 заби,	 прибор	 и	 предмети	 за	
чистење	и	нега	на	заби,	јазик	и	непца;	чепкалки	за	
заби,	држачи	за	четки	за	заби	и	чепкалки	за	заби,	
кои	што	не	се	од	скапоцени	метали,	забен	конец,	
тоалетен	прибор

(210) TM  2009/76 (220) 06/02/2009
  (442) 31/08/2009
(731) Друштво за производство, трговија и услуги 

ОРКА ХОЛДИНГ АД
 ул.Скупи бб, Злокуќани, MK
(740)	 БИНПРО	 ДООЕЛ	 СКОПЈЕ	 ул.	 ‘’Ленинова’’	

бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540) 

(591)	 сива,	портокалова	и	бела

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 14 	 благородни	 метали	 и	 нивните	 легури	 и	
производите	 изработени	 од	 нив	 или	 преслечени	
со	 нив,	 кои	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	
накит,	бижутерија,	скапоцени	камења,	часовници	
и	хронометриски	инструменти	
кл.	 16	 	 хартија,	 картон	 и	 производите	 од	 нив	

кои	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	 печатени	
работи,	 книговезнички	 материјал,	 фотографии,	
канцелариски	материјал,	лепила	за	канцелариска	
и	 куќна	 употреба;	 материјали	 кои	 ги	 користат	
уметниците,	 сликарски	 четки,	 машини	 за	
пишување	 и	 канцелариски	 прибор	 (освен	
мебелот);	 материјали	 за	 обука	 и	 настава	 (освен	
апарати);	пластични	материјали	за	пакување	кои	
не	 се	 опфатени	 во	 другите	 класи;	 печатарски	
букви,	клишиња	
кл.	24		текстил	и	текстилни	производи,	кои	не	се	
опфатени	со	другите			класи,	покривки	за	кревети	
и	маси	
кл.	25		облека,	обувки	и	капи	
кл.	28	 	игри	и	играчки,		производи	за	гимнастика	
и	 спорт	 кои	 	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	
украси	за	елка	
кл.	 35	 	 огласување;	 водење	 на	 работење;		
управување	 со	 работи;	 канцелариски	 работи;	
големопродажба	 и	 малопродажба	 на	 опрема	
(разни	 видови	 машини)	 за	 производство	 на	
текстилни	 производи,	 обувки,	 кожна	 галантерија	
и	 ацесоари;	 големопрожадба	 и	 малопродажна	
на	 производи	 за	 широка	 потрошувачка;	 аукции	
поврзани	со	недвижности	
кл.	 36	 	 осигурување;	 финансиски	 работи;	
монетарни	работи;	работи			поврзани	за	недвижен	
имот;	 агенции	 за	 недвижен	 имот;	 инвестициски	
агенции;	 агенции	 за	 лизинг;	 брокерски	 куќи;	
брокерство,	лизинг,	застапување,	посредување	и	
изнајмување	на:	 згради,	 спратови,	 канцелариски	
простории	 и	 други	 недвижности;	 финансиски	
услуги	 во	 врска	 со	 недвижности:	 финансиски	
и	 менаџмент	 услуги	 поврзани	 со	 болници;	
финансиски	 и	 менаџмент	 услуги	 поврзани	 со	
недвижен	имот	
кл.	 37	 	 градежни	 конструкции;	 поправки;	
инсталациски	услуги;	изградба,
конструкција	и	реновирање	на	 згради,	 спратови,	
канцелариски	 простории,	 болници	 и	 други	
недвижности;	 менаџмент	 и	 советодавни	 услуги	
поврзани	со	градежни	контрукции	и	инсталации	
кл.	39 	транспортни	услуги;	пакување	и	складирање	
стока;	 организирање	 патувања;	 транспорт	
на	 фармацевтски	 производи;	 изнајмување	
на:	 гаражи.	 паркинг	 простори,	 простории	 за	
складирање,	 магацини,	 складишта;	 складирање	
на	фармацевтски	производи	
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;	 професионални	 консултантски	
услуги,	 дизајнерски	 услуги,	 инженеринг	 услуги,	
советодавни	 услуги	 поврзани	 со	 архитектурата;	
архитектонски	 услуги	 за	 припремање	
архитектонски	 планови;	 услуги	 за	 планирање	 и	
дизајнирање	болници	
кл.	43		услуги	за	подготвување	храна	и	пијалоци;	
привремено	 сместување;	 изнајмување	 на	
привремено	 сместување;	 изнајмување	 објекти	
(монтажни)	
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TM 2009/83

(210) TM  2009/83 (220) 10/02/2009
  (442) 31/08/2009
(731) Haifa Chemicals Ltd. P.O. Box 10809 Haifa Bay 

26120 , IL
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 1 	 вештачки	 ѓубриња,	 додатоци	 за	 храна	
и	 хемиски	 производи	 кои	 се	 употребуваат	 во	
индустријата

(210) TM  2009/85 (220) 10/02/2009
  (442) 31/08/2009
(731) PODRAVKA prehrambena industrija d.d. Ante 

Starcevica 32, HR-48000 Koprivnica, HR
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(540) 

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

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 29	 	 месо,	 риба,	 живина	 и	 дивеч;	 месни	
екстракти;	конзервирано,	сушено	и	варено	овошје	
и	 зеленчук;	 пифтии	 (желеа),	 џемови,	 компоти;	
јајца;	млеко	и	млечни	производи;	масла	и	масти	
за	 јадење;	 преработена	 и	 конзервирана	 риба	 и	
рибни	производи	

(210) TM  2009/87 (220) 11/02/2009
  (442) 31/08/2009
(731) Reckitt Benckiser S.ar.l. 39 Boulevard Joseph 11, 

L-1840, LU
(740)	 ЈОАНИДИС	ЈОВАН,	АДВОКАТ		ул.”Орце	Николов”	

155б,	1000,	Скопје
(540) 

(591)	 розова	и	бела

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 1	 	 хемиски	 продукти	 за	 индустриски	 цели;	
водени	омекшивачи;
инструменти	и	средства	без	вар,	не	за	домашна	
употреба;	 производи	 за	 спречување	 од	
избледување	на	облека,	извалкување	и	ргосување	
на	стакло,	порцелан	и	 грнчарија,	 земјени	вагани	
и	 друга	 кујнска	 опрема,	 кои	 не	 се	 вклучени	 во	
другите	класи;	сите	гореспоменати	производи	со	
или	без	дезинфекциска	компонента	
кл.	3	 	чистачки,	рибачки	и	абразивни	препарати;	
препарати	 за	 белеење	 и	 други	 субстанции	 за	
перење;	 препарати	 за	 перење;	 средтсва	 за	
чистење	на	теписи;	детергенти;	сапуни;	фабрички	
омекшивачи,	 аддитиви	 за	 перење;препарати	
за	 отстранување	 на	 дамки;	 пред-перење	 и	
препарати	 за	 губење	 на	 дамки;	 штирак;	 бело	
перење;	препарати	за	полирање	на	кујна	и	стакло;	
препарати	 за	 домаќинска	 употреба	 без	 калциум	
и	без	вар;	отстранувачи	на	 ’рѓа,	отстранувачи	на	
валкано;	 одблокирачки	 препарати	 за	 одводи	 и	
помијарник;	препарати	за	превенција	од	вар,	рѓа	
или	валкано;	не-медицински	препарати	за	тоалет;	
лосиони	 за	 коса;	 не-медицински	 препарати	 за	
нега	на	кожа;	препарати	за	козметика	и	убавина;	
козметички	 креми	 и	 лосиони;	 навлажнувачки	
креми,	лосиони	и	гелови;	ексфолијанти-козметички	
креми	за	остранување	на	мртви	клетки	од	кожата;	
препарати	 за	 белеење	 сите	 за	 лична	 употреба;	
препарати	за	бричење;	препарати	за	депилирање;	
восоци	 за	 депилирање;	 препарати,	 вклучувајќи	
креми,	 гелови	 и	 восоци	 за	 коса,	 за	 претходна	
употреба,	 за	 време	 и	 после	 бричење;	 парфеми,	
есенцијални	 масла;	 миризливи	 препарати	 за	
воздух;	темјан	и	миризливи	шишарки
кл.	 5	 	 фармацевстки	 препарати	 и	 субстанции	
кои	 имаат	 анти-	 запалувачки,	 анти-пиратски	
и	 аналгетички	 состав;	 медицински	 напивки	
и	 препарати	 за	 правење	 на	 такви	 напитоци;	
медицински	 слатки;	 медицински	 препарати	
за	 нега	 на	 кожа;	 препарати	 за	 дезинфекција	
(различни	од	оние	кои	собираат	или	абпсорбираат	
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TM 2009/88

прав);	препарати	за	дезинфекција	за	домаќинска	
употреба	 или	 за	 хигиенски	 или	 санитарни	 цели;	
санитарни	 препарати;	 продукти	 вбризгани	
со	 антисептички	 компонетни;	 антисептички	
препарати,	анти-бактериски	препарати,	препарати	
за	 дезинфекција,	 гермициди;	 инсектициди	 и	
митициди;	 сузбивачи	 на	 инсекти;	 препарати	
за	 уништување	 на	 бактерии;	 фунгициди;	
дезодоранси	(не	за	лична	употреба);	препарати	за	
освежување	на	воздухот;	склопени	дезодоранси	и	
освежувачи	на	воздухот	
кл.	 11	 	 апарати	 и	 инструменти,	 сите	 наменети	
за	 миризба,	 прочистување	 или	 освежување	 на	
атмосферата;	 делови	 и	 делчиња	 за	 сите	 погоре	
споменати	 стоки;	 електрични	 прочистувачи	 на	
воздух	за	неутрализација,	редукција	или	контрола	
на	алергенси;	апарати	за	отсранување	на	калциум	
и	 бигор	 од	 вода;	 апаратура	 за	 прочистување	на	
вода;	апаратура	за	омекнување	на	вода;	филтри	
за	вода;	омекшивачи	за	вода;	кертриџи	за	филтри	
за	 прочистување	 и	 омекнување	 на	 вода	 за	
домнаќинсдка	употреба;	филтери	за	третмани	во	
вода
кл. 35 	 провизија	 од	 бизнис	 информации;	
рекламирање;	 бизнис	 менаџмент;	 бизнис	
администрација;	 канцелариски	 работи;	
маркетиншки	 услуги;	 комерцијални	 или	
индустриски	 менаџмент	 услуги;	 организација,	
операција	 или	 супервизија	 на	 лојалност	 и	
поттикнувачки	 системи;	 издавање	на	машини	 со	
паричка;	здружување	на	разноликот	од	производи,	
заради	 корист	 на	 другите,	 како	 препарати	 за	
белеење	и	други	субстанции	за	перење;	препарати	
за	перење	на	садови;	препарати	за	отсранување	
на	дамки;	средтсва	за	чистење	на	теписи;	сапуни;	
детергенти;	 препарати	 без	 калциум	 и	 без	 вар;	
отстранувачи	 на	 рѓа,	 отстранувачи	 на	 валкано;	
фабрички	 омекшивачи,	 аддитиви	 за	 перење;	
препарати	за	омекнување	на	вода;	отстранувачи	
на	 валкано;	 одблокирачки	 препарати	 за	 одводи	
и	 помијарник;	 препарати	 за	 превенција	 од	 вар,	
рѓа	 или	 валкано;	 не-медицински	 препарати	 за	
тоалет;	 препарати	 за	 нега	 на	 кожа;	 медицински	
препарати	 за	 нега	 на	 кожа;	 препарати	 за	
третмани	 на	 акни;	 препарати	 за	 депилирање;	
фармацевстки	 препарати;	 медицински	
напитоци	 и	 слатки;	 препарати	 за	 санитарии;	
антисептички	 препарати,	 анти-бактериски	
препарати,	препарати	за	дезинфекција;	продукти	
вбризгани	со	дезинфекциски	или	анти-бактериски	
компонетни;	продукти	вбризгани	со	антисептички	
компонетни;	инсектициди;	 сузбивачи	на	инсекти;	
пестициде;	родентициди;	митициди;	препарати	за	
уништување	на	бактерии;	гермициди;	дезодоранси	
(не	за	лична	употреба);	препарати	за	освежување	
на	воздухот;	освежувачи	на	воздухот	
кл. 36	 	 спонзорство	 за	 забава,	 спорт	и	 културни	
активности;	 великодушни	 подигнување	 на	
фондови;	 организација	 на	 збирки;	 финансиски	
услуги;	 финансиска	 анализа,	 финансиски	
консалтинг,	евалуација,	услуги	за	информации	и	
управување;	фискални	 проценки;	 информациски	
услуги	 поврзани	 со	 финансиски	 и	 монетрани	
работи	

кл.	 41	 	 образование,	 совети	 и	 тренинзи,	 се	
поврзано	со	храна,	домашни
производи	 и	 лична	 нега	 и	 здрава	 храна	 за	
потрошувачи;	 Образование,	 совети	 и	 тренинзи,	
се	 поврзано	 со	 домашна	 и	 лична	 нега	 и	
здравствен	менаџмент	и	состојба;	организирање	
и	управување	на	семинари,	работилници	и	групи	
на	 дискусии;	 спортски	 и	 културни	 активности;	
објава	 на	 текстови;	 организација	 на	 егзибиции	
за	 културни	 и	 наставни	 цели;	 презентација	 на	
дела	визуелна	уметност	и	литература	на	јавноста	
за	 културни	 и	 наставни	 цели;	 забавни	 услуги,	
забавни	информативни	услуги	

(210) TM  2009/88 (220) 11/02/2009
  (442) 31/08/2009
(731) Reckitt Benckiser S.ar.l. 39 Boulevard Joseph 11, 

L-1840, LU
(740)	 ЈОАНИДИС	ЈОВАН,	АДВОКАТ		ул.”Орце	Николов”	

155б,	1000,	Скопје
(540) 

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 1	 	 хемиски	 продукти	 за	 индустриски	 цели;	
водени	омекшивачи;
инструменти	и	средства	без	вар,	не	за	домашна	
употреба;	 производи	 за	 спречување	 од	
избледување	на	облека,	извалкување	и	ргосување	
на	стакло,	порцелан	и	 грнчарија,	 земјени	вагани	
и	 друга	 кујнска	 опрема,	 кои	 не	 се	 вклучени	 во	
другите	класи;	сите	гореспоменати	производи	со	
или	без	дезинфекциска	компонента	
кл.	3 	чистачки,	рибачки	и	абразивни	препарати;	
препарати	 за	 белеење	 и	 други	 субстанции	 за	
перење;	 препарати	 за	 перење;	 средтсва	 за	
чистење	на	теписи;	детергенти;	сапуни;	фабрички	
омекшивачи,	 адитиви	 за	 перење;препарати	
за	 отстранување	 на	 дамки;	 пред-перење	 и	
препарати	 за	 губење	 на	 дамки;	 штирак;	 бело	
перење;	препарати	за	полирање	на	кујна	и	стакло;	
препарати	 за	 домаќинска	 употреба	 без	 калциум	
и	без	вар;	отстранувачи	на	рѓа,	отстранувачи	на	
валкано;	 одблокирачки	 препарати	 за	 одводи	 и	
помијарник;	препарати	за	превенција	од	вар,	рѓа	
или	валкано;	не-медицински	препарати	за	тоалет;	
лосиони	 за	 коса;	 не-медицински	 препарати	 за	
нега	на	кожа;	препарати	за	козметика	и	убавина;	
козметички	 креми	 и	 лосиони;	 навлажнувачки	
креми,	лосиони	и	гелови;	ексфолијанти-козметички	
креми	за	остранување	на	мртви	клетки	од	кожата;	
препарати	 за	 белеење	 сите	 за	 лична	 употреба;	
препарати	за	бричење;	препарати	за	депилирање;	
восоци	 за	 депилирање;	 препарати,	 вклучително	
креми,	 гелови	 и	 восоци	 за	 коса,	 за	 претходна	
употреба,	 за	 време	 и	 после	 бричење;	 парфеми,	
есенцијални	 масла;	 миризливи	 препарати	 за	
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воздух;	темјан	и	миризливи	шишарки
кл.	 5	 	 фармацевстки	 препарати	 и	 субстанции	
кои	 имаат	 анти-	 запалувачки,	 анти-пиратски	
и	 аналгетички	 состав;	 медицински	 напитоци	
и	 препарати	 за	 правење	 на	 такви	 напитоци;	
медицински	 слатки;	 медицински	 препарати	
за	 нега	 на	 кожа;	 препарати	 за	 дезинфекција	
(различни	од	оние	кои	собираат	или	абсорбираат	
прав);	препарати	за	дезинфекција	за	домаќинска	
употреба	 или	 за	 хигиенски	 или	 санитарни	 цели;	
санитарни	 препарати;	 продукти	 вбризгани	
со	 антисептички	 компонетни;	 антисептички	
препарати,	анти-бактериски	препарати,	препарати	
за	 дезинфекција,	 гермициди;	 инсектициди	 и	
митициди;	 сузбивачи	 на	 инсекти;	 препарати	
за	 уништување	 на	 бактерии;	 фунгициди;	
дезодоранси	(не	за	лична	употреба);	препарати	за	
освежување	на	воздухот;	склопени	дезодоранси	и	
освежувачи	на	воздухот	
кл.	 11	 	 апарати	 и	 инструменти,	 сите	 наменети	
за	 миризба,	 прочистување	 или	 освежување	 на	
атмосферата;	 делови	 и	 делчиња	 за	 сите	 погоре	
споменати	 стоки;	 електрични	 прочистувачи	 на	
воздух	за	неутрализација,	редукција	или	контрола	
на	алергенси;	апарати	за	отсранување	на	калциум	
и	 бигор	 од	 вода;	 апаратура	 за	 прочистување	на	
вода;	апаратура	за	омекнување	на	вода;	филтри	
за	вода;	омекшивачи	за	вода;	кертриџи	за	филтри	
за	 прочистување	 и	 омекнување	 на	 вода	 за	
домнаќинсдка	употреба;	филтери	за	третмани	во	
вода	
кл.	 35 	 провизија	 од	 бизнис	 информации;	
рекламирање;	 бизнис	 менаџмент;	 бизнис	
администрација;	 	 	 	 канцелариски	 работи;	
маркетиншки	 услуги;	 комерцијални	 или	
индустриски	 менаџмент	 услуги;	 организација,	
операција	 или	 супервизија	 на	 лојалност	 и	
поттикнувачки	 системи;	 издавање	на	машини	 со	
паричка;	здружување	на	разноликот	од	производи,	
заради	 корист	 на	 другите,	 како	 препарати	 за	
белеење	и	други	субстанции	за	перење;	препарати	
за	перење	на	садови;	препарати	за	отсранување	
на	дамки;	средтсва	за	чистење	на	теписи;	сапуни;	
детергенти;	 препарати	 без	 калциум	 и	 без	 вар;	
отстранувачи	 на	 рѓа,	 отстранувачи	 на	 валкано;	
фабрички	 омекшивачи,	 аддитиви	 за	 перење;	
препарати	за	омекнување	на	вода;	отстранувачи	
на	 валкано;	 одблокирачки	 препарати	 за	 одводи	
и	 помијарник;	 препарати	 за	 превенција	 од	 вар,	
’рѓа	 или	 валкано;	 не-медицински	 препарати	 за	
тоалет;	 препарати	 за	 нега	 на	 кожа;	 медицински	
препарати	 за	 нега	 на	 кожа;	 препарати	 за	
третмани	 на	 акни;	 препарати	 за	 депилирање;	
фармацевтски	 препарати;	 медицински	 напитоци	
и	 слатки;	 препарати	 за	 санитарии;	 антисептички	
препарати,	 анти-бактериски	 препарати,	
препарати	 за	 дезинфекција;	 продукти	 вбризгани	
со	 дезинфекциски	 или	 анти-бактериски	
компонетни;	продукти	вбризгани	со	антисептички	
компонетни;	инсектициди;	 сузбивачи	на	инсекти;	
пестициде;	родентициди;	митициди;	препарати	за	
уништување	на	бактерии;	гермициди;	дезодоранси	
(не	за	лична	употреба);	препарати	за	освежување	
на	воздухот;	освежувачи	на	воздухот	

кл.	36	 	 спонзорство	 за	 забава,	 спорт	и	 културни	
активности;	 великодушни	 подигнување	 на	
фондови;	 организација	 на	 збирки;	 финансиски	
услуги;	 финансиска	 анализа,	 финансиски	
консалтинг,	евалуација,	услуги	за	информации	и	
управување;	фискални	 проценки;	 информациски	
услуги	 поврзани	 со	 финансиски	 и	 монетрани	
работи	
кл.	 41	 	 образование,	 совети	 и	 тренинзи,	 се	
поврзано	со	храна,	домашни	производи	и	лична	
нега	и	здрава	храна	за	потрошувачи;	образование,	
совети	 и	 тренинзи,	 се	 поврзано	 со	 домашна	 и	
лична	 нега	 и	 здравствен	 менаџмент	 и	 состојба;	
организирање	 и	 управување	 на	 семинари,	
работилници	 и	 групи	 на	 дискусии;	 спортски	
и	 културни	 активности;	 објава	 на	 текстови;	
организација	на	егзибиции	за	културни	и	наставни	
цели;	презентација	на	дела	визуелна	уметност	и	
литература	 на	 јавноста	 за	 културни	 и	 наставни	
цели;	 забавни	 услуги,	 забавни	 информативни	
услуги	

(210) TM  2009/91 (220) 12/02/2009
  (442) 31/08/2009
(731) EDELWEISS GmbH & CO.KG, a German company
 Oberstdorfer Strasse 7 87435 KEMPTEN, DE
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ	 

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

MILKANA BEST OF MILK, BEST OF LIFE

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	29		млеко	и	млечни	производи,	сирење;	путер,	
млечни	пијалоци	(со	доминантна	доза	на	млеко)	

(210) TM  2009/92 (220) 12/02/2009
  (442) 31/08/2009
(731) Агенција за интелектуална сопственост 

АРТПИЦК ДООЕЛ Скопје ул.„Ј.Ј. Свештарот” 
бр.39/28, 1000 Скопје, MK

(540) 

ARTPICK

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 35	 	 огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	со	работи;
канцелариски	работи	
кл.	 36	 	 осигурување;	 финансиски	 работи;	
монетарни	работи;	работи
поврзани	за	недвижен	имот	
кл.	38		телекомуникации	
кл.	39 	транспортни	услуги;	пакување	и	складирање	
стока;	организирање	патувања	
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кл. 40		обработка	на	материјали	
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.	 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	 	 правни	 услуги;	 безбедносни	 услуги	 за	
заштита	на	имот	и	лица;
лимни	и	општествени	услуги	што	ги	даваат	трети	
лица	за	задоволување	на	потребите	на	поединци

(210) TM  2009/93 (220) 12/02/2009
  (442) 31/08/2009
(731) Sopharma AD
 16 Iliensko chausse str. 1220 Sofia, BG
(740)	 ТОНЕВСКИ		ДРАГАН,	АДВОКАТ	бул.	„Кочо	Рацин”	

бр.	14/4	-	13,	1000	Скопје
(540)

ALUMI GEL

(551)	 индивидуална

(510,	511)

кл.	 5 	 фармацевтски	 препарати,	 диетални	
супстанци	за	медицинска	намена

(210) TM  2009/94 (220) 12/02/2009
  (442) 31/08/2009
(731) Sopharma AD
 16 Iliensko chausse str. 1220 Sofia, BG
(740)	 ТОНЕВСКИ		ДРАГАН,	АДВОКАТ	бул.	„Кочо	Рацин”	

бр.	14/4	-	13,	1000	Скопје
(540) 

АЛУМИ ГЕЛ

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл. 5 	 фармацевтски	 препарати,	 диетални	
супстанци	за	медицинска	намена

(210) TM  2009/102 (220) 13/02/2009
  (442) 31/08/2009
(731) Трговско друштво за вработување на 

инвалидни лица за производство и 
трговија СЛОВИН БИЛЈАНА Охрид ДООЕЛ 
ул.Железничка бб, 6000 Охрид, MK

(540) 

(591)	 виолетова,	жолта,	бела	и	зелена

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 32	 	 пиво,	 минерална	 и	 сода	 вода	 и	 други	
безалкохолни	 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  2009/103 (220) 13/02/2009
  (442) 31/08/2009
(731) Трговско друштво за вработување на 

инвалидни лица за производство и 
трговија СЛОВИН БИЛЈАНА Охрид ДООЕЛ 
ул.Железничка бб, 6000 Охрид, MK

(540) 

(591)	 сина,	бела	и		црвена

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 32	 	 пиво,	 минерална	 и	 сода	 вода	 и	 други	
безалкохолни	 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	пијалоци	
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(210) TM  2009/104 (220) 13/02/2009
  (442) 31/08/2009
(731) Т.Д.ОХРИДСКИ БИСЕР ФАМИЛИЈА ТАЛЕВИ 

КЛИМЕНТ И СИН ул.Климент Охридски бр.60, 
Охрид, MK

(540) 

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	14		накит	
кл.	 35	 	 услуги	 во	 трговија	 на	 големо	 и	 мало	 со	
накит

(210) TM  2009/107 (220) 16/02/2009
  (442) 31/08/2009
(731) Мешовито друштво за производство на 

сладолед, трговија на големо и мало, превоз, 
услуги увоз-извоз ЦЕРМАТ ДОО Битола 
ул.„Новачки пат” бб, 7000 Битола, MK

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

(540) 

(591)	 бела,	сина	и	црвена

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл. 29	 	 месо,	 риба,	 живина	 и	 дивеч,	 месни	
преработки,	 конзервирано,	 смрзнато,	 сушено	 и	
варено	овошје	и	зеленчук,	желе,	џемови,	компоти,	
јајца,	млеко	и	млечни	производи,	масла	и	масти	
за	јадење	
кл.	30 	кафе,	чај,	какао,	шеќер,	ориз,	тапиока,	саго,	
замена	 за	 кафе;	 брашно	 и	 производи	 од	 жита,	
леб,	производи	од	тесто	и	слатки,	сладолед;	мед,	
меласа;	 квасец,	 прашок	 за	 печење,	 сол,	 сенф;	
оцет,	сосови	(како	мирудии);	мирудии;	мраз	
кл.	 35	 	 огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	 со	 работи;	 канцелариски	 работи;	
увоз-извоз	

(210) TM  2009/108 (220) 16/02/2009
  (442) 31/08/2009
(731) ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА 

ИНДУСТРИЈА АЛКАЛОИД АД - Скопје Бул. 
Александар Македонски бр. 12, 1000 Скопје, 
MK

(540) 

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

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	3		млеко	по	сончање	за	деца

(210) TM  2009/109 (220) 16/02/2009
  (442) 31/08/2009
(731) Фармацевтска, хемиска, козметичка 

индустрија ’’АЛКАЛОИД’’ А. Д. - Скопје, Ц.О. 
бул.„Александар Македонски” бр.12, 1000 
Скопје, MK

(540) 

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

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	3		млеко	за	сончање	за	деца	

(210) TM  2009/110 (220) 16/02/2009
  (442) 31/08/2009
(731) Фармацевтска, хемиска, козметичка 

индустрија ’’АЛКАЛОИД’’ А. Д. - Скопје, Ц.О. 
бул.„Александар Македонски” бр.12, 1000 
Скопје, MK
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(210) TM  2009/112 (220) 17/02/2009
  (442) 31/08/2009
(731) Друштво за производство и промет КАДИНО 

ИНДУСТРИ ГРУП ДООЕЛ увоз-извоз с. Кадино 
Илинден, 1000 Скопје, MK

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

(540) 

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 30	 	 брашно	 и	 производи	 од	 жита,	 леб,	
производи	од	тесто	и	слатки,	квасец	
кл.	 35	 	 огласување,	 водење	 на	 работење,	
управување	 со	 работи,	 канцелариски	 работи,	
увоз-извоз	
кл.	43 	услуги	за	подготвување	храна

(210) TM  2009/116 (220) 18/02/2009
  (442) 31/08/2009
(731) Приватно средно училиште QSI 

ИНТЕРНАЦИОНАЛНО УЧИЛИШТЕ Скопје ул. 
Илинденска б.б., MK

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

(540) 

QSI

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 41	 	 образовни	 услуги,	 подготвување	 на	
наставата,	забава,	спортски	и	културни	активности

(540)

 

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

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл. 3 	детски	крем	за	сончање	

(210) TM  2009/118 (220) 18/02/2009
  (442) 31/08/2009
(731) Друштво за туризам, трговија и услуги 

МАГЕЛАН ТРАВЕЛ СЕРВИС ДООЕЛ увоз-извоз 
Скопје ул. Мито Хаџивасилев Јасмин бр. 48, 
MK

(740)	 Марта	 Поповска	 ул.	 М.Х.	 Јасмин	 бр.48,	 Скопје,	
1000

(540) 

(591)	 сива	и	сина

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	36		осигурување;	финнсиски	работи;	монетарни	
работи,	работи	поврзани	за	недвижен	имот	
кл.	39		транспортни	услуги;	пакување	и	складирање	
стока;	организирање	патувања	
кл.	43		услуги	за	подготвување	храна	и	пијалоци,	
привремено	сместување	
кл.	 45	 	 правни	 услуги;	 безбедносн	 услуги	 за	
заштита	 на	 имот	 и	 лица	 лични	 и	 општествени	
услуги	пто	ги	даваат	трети	лица	за	задоволување	
на	поединци

(210) TM  2009/119 (220) 19/02/2009
  (442) 31/08/2009
(731) Reckitt Benckiser S.ar.l. 39 Boulevard Joseph 11, 

L-1840, LU
(740)	 ЈОАНИДИС	ЈОВАН,	АДВОКАТ		ул.”Орце	Николов”	

155б,	1000,	Скопје
(540) 

(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 1 	 хемиски	 продукти	 за	 индустриски	 цели;	
водени	омекшивачи;
инструменти	и	средства	без	вар,	не	за	домашна	
употреба;	 производи	 за	 спречување	 од	
избледување	на	облека,	извалкување	и	ргосување	
на	стакло,	порцелан	и	 грнчарија,	 земјени	вагани	
и	 друга	 кујнска	 опрема,	 кои	 не	 се	 вклучени	 во	
другите	класи;	сите	гореспоменати	производи	со	
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или	без	дезинфекциска	компонента	
кл.	3	 	чистачки,	рибачки	и	абразивни	препарати;	
препарати	 за	 белеење	 и	 други	 супстанции	 за	
перење;	 препарати	 за	 перење;	 средтсва	 за	
чистење	на	теписи;	детергенти;	сапуни;	фабрички	
омекшивачи,	 аддитиви	 за	 перење;препарати	
за	 отстранување	 на	 дамки;	 пред-перење	 и	
препарати	 за	 губење	 на	 дамки;	 штирак;	 бело	
перење;	препарати	за	полирање	на	кујна	и	стакло;	
препарати	 за	 домаќинска	 употреба	 без	 калциум	
и	без	вар;	отстранувачи	на	’рѓа,	отстранувачи	на	
валкано;	 одблокирачки	 препарати	 за	 одводи	 и	
помијарник;	препарати	за	превенција	од	вар,	’рѓа	
или	валкано;	не-медицински	препарати	за	тоалет;	
лосиони	 за	 коса;	 не-медицински	 препарати	 за	
нега	на	кожа;	препарати	за	козметика	и	убавина;	
козметички	 креми	 и	 лосиони;	 навлажнувачки	
креми,	 лосиони	 и	 гелови;	 ексфолијанти	 -	
козметички	креми	за	остранување	на	мртви	клетки	
од	кожата;	препарати	за	белеење	сите	за	лична	
употреба;	 препарати	 за	 бричење;	 препарати	 за	
депилирање;	восоци	за	депилирање;	препарати,	
вклучувајќи	 креми,	 гелови	 и	 восоци	 за	 коса,	 за	
претходна	употреба,	за	време	и	после	бричење;	
парфеми,	 есенцијални	 масла;	 миризливи	
препарати	за	воздух;	темјан	и	миризливи	шишарки	
кл.	 5	 	 фармацевстки	 препарати	 и	 субстанции	
кои	 имаат	 анти-	 запалувачки,	 анти-пиратски	
и	 аналгетички	 состав;	 медицински	 напитоци	
и	 препарати	 за	 правење	 на	 такви	 напитоци;	
медицински	 слатки;	 медицински	 препарати	
за	 нега	 на	 кожа;	 препарати	 за	 дезинфекција	
(различни	од	оние	кои	собираат	или	апсорбираат	
прав);	препарати	за	дезинфекција	за	домаќинска	
употреба	 или	 за	 хигиенски	 или	 санитарни	 цели;	
санитарни	 препарати;	 продукти	 вбризгани	
со	 антисептички	 компонетни;	 антисептички	
препарати,	анти-бактериски	препарати,	препарати	
за	 дезинфекција,	 гермициди;	 инсектициди	 и	
митициди;	 уништувачи	 на	 инсекти;	 препарати	
за	 уништување	 на	 бактерии;	 фунгициди;	
дезодоранси	(не	за	лична	употреба);	препарати	за	
освежување	на	воздухот;	склопени	дезодоранси	и	
освежувачи	на	воздухот	
кл.	 11	 	 апарати	 и	 инструменти,	 сите	 наменети	
за	 миризба,	 прочистување	 или	 освежување	 на	
атмосферата;	 делови	 и	 делчиња	 за	 сите	 погоре	
споменати	 стоки;	 електрични	 прочистувачи	 на	
воздух	за	неутрализација,	редукција	или	контрола	
на	алергенси;	апарати	за	отсранување	на	калциум	
и	 бигор	 од	 вода;	 апаратура	 за	 прочистување	на	
вода;	апаратура	за	омекнување	на	вода;	филтри	
за	вода;	омекшивачи	за	вода;	кертриџи	за	филтри	
за	 прочистување	 и	 смекнување	 на	 вода	 за	
домнаќинсдка	употреба;	филтери	за	третмани	во	
вода	
кл.	 35	 	 провизија	 од	 бизнис	 информации;	
рекламирање;	бизнис
менаџмент;	бизнис	администрација;	канцелариски	
работи;	 маркетиншки	 услуги;	 комерцијални	 или	
индустриски	 менаџмент	 услуги;	 организација,	
операција	 или	 супервизија	 на	 лојалност	 и	
поттикнувачки	 системи;	 издавање	на	машини	 со	
паричка;	здружување	на	разноликот	од	производи,	

заради	 корист	 на	 другите,	 како	 препарати	 за	
белеење	и	други	субстанции	за	перење;	препарати	
за	перење	на	садови;	препарати	за	отсранување	
на	дамки;	средтсва	за	чистење	на	теписи;	сапуни;	
детергенти;	 препарати	 без	 калциум	 и	 без	 вар;	
отстранувачи	 на	 рѓа,	 отстранувачи	 на	 валкано;	
фабрички	 омекшивачи,	 аддитиви	 за	 перење;	
препарати	за	смекнување	на	вода;	отстранувачи	
на	 валкано;	 одблокирачки	 препарати	 за	 одводи	
и	 помијарник;	 препарати	 за	 превенција	 од	 вар,	
’рѓа	 или	 валкано;	 не-медицински	 препарати	 за	
тоалет;	 препарати	 за	 нега	 на	 кожа;	 медицински	
препарати	 за	 нега	 на	 кожа;	 препарати	 за	
третмани	 на	 акни;	 препарати	 за	 депилирање;	
фармацевстки	 препарати;	 медицински	 напивки	
и	 слатки;	 препарати	 за	 санитарии;	 антисептички	
препарати,	 анти-бактериски	 препарати,	
препарати	 за	 дезинфекција;	 продукти	 вбризгани	
со	 дезинфекциски	 или	 анти-бактериски	
компонетни;	продукти	вбризгани	со	антисептички	
компонетни;	инсектициди;	 сузбивачи	на	инсекти;	
пестициде;	родентициди;	митициди;	препарати	за	
уништување	на	бактерии;	гермициди;	дезодоранси	
(не	за	лична	употреба);	препарати	за	освежување	
на	воздухот;	освежувачи	на	воздухот	
кл.	36	 	 спонзорство	 за	 забава,	 спорт	и	 културни	
активности;	 великодушни	 подигнување	 на	
фондови;	 организација	 на	 збирки;	 финансиски	
услуги;	 финансиска	 анализа,	 финансиски	
консалтинг,	евалуација,	услуги	за	информации	и	
управување;	фискални	 проценки;	 информациски	
услуги	 поврзани	 со	 финансиски	 и	 монетрани	
работи	
кл.	 41	 	 образование,	 совети	 и	 тренинзи,	 се	
поврзано	со	храна,	домашни
производи	 и	 лична	 нега	 и	 здрава	 храна	 за	
потрошувачи;	 образование,	 совети	 и	 тренинзи,	
се	 поврзано	 со	 домашна	 и	 лична	 нега	 и	
здравствен	менаџмент	и	состојба;	организирање	
и	управување	на	семинари,	работилници	и	групи	
на	 дискусии;	 спортски	 и	 културни	 активности;	
објава	 на	 текстови;	 организација	 на	 егзибиции	
за	 културни	 и	 наставни	 цели;	 презентација	 на	
дела	визуелна	уметност	и	литература	на	јавноста	
за	 културни	 и	 наставни	 цели;	 забавни	 услуги,	
забавни	информативни	услуги
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 кл.1 TM 2004/0333
   TM 2004/0334
   TM 2009/0083
   TM 2009/0087
   TM 2009/0088
   TM 2009/0119

 кл. 2 TM 2004/0333
   TM 2004/0334

 кл. 3 TM 2004/0333
   TM 2004/0334
   TM 2008/1249
   TM 2009/0047
   TM 2009/0048
   TM 2009/0049
   TM 2009/0051
   TM 2009/0052
   TM 2009/0061
   TM 2009/0068
   TM 2009/0069
   TM 2009/0074
   TM 2009/0087
   TM 2009/0088
   TM 2009/0108
   TM 2009/0109
   TM 2009/0110
   TM 2009/0119

 кл. 4 TM 2004/0333
   TM 2004/0334

 кл. 5 TM 2004/0333
   TM 2004/0334
   TM 2008/1735
   TM 2008/1871
   TM 2008/1883
   TM 2008/1930
   TM 2008/1935
   TM 2009/0008
   TM 2009/0016
   TM 2009/0029
   TM 2009/0046
   TM 2009/0064
   TM 2009/0087
   TM 2009/0088
   TM 2009/0093

   TM 2009/0094
   кл. TM 2009/0119
 кл. 6 TM 2004/0333
   TM 2004/0334

 кл. 7 TM 2004/0333
   TM 2004/0334
   TM 2009/0031
 кл. 8 TM 2004/0333
   TM 2004/0334
 кл. 9 TM 2003/0323
   TM 2004/0333
   TM 2004/0334
   TM 2008/1057
   TM 2008/1058
   TM 2008/1275
   TM 2008/1653
   TM 2009/0010
   TM 2009/0031
   TM 2009/0035
   TM 2009/0036
   TM 2009/0037

 кл. 10 TM 2004/0333
   TM 2004/0334
   TM 2008/1510
   TM 2008/1735
 кл. 11 TM 2004/0333
   TM 2004/0334
   TM 2009/0038
   TM 2009/0087
   TM 2009/0088
   TM 2009/0119

 кл. 12 TM 2004/0333
   TM 2004/0334
   TM 2009/0026
   TM 2009/0031
 кл. 13 TM 2004/0333
   TM 2004/0334

 кл. 14 TM 2004/0333
   TM 2004/0334
   TM 2008/0164
   TM 2009/0076
   TM 2009/0104
 кл. 15 TM 2004/0333

   TM 2004/0334
 кл. 16 TM 2004/0333
   TM 2004/0334
   TM 2008/0164
   TM 2008/0437
   TM 2008/1240
   TM 2008/1246
   TM 2008/1333
   TM 2008/1653
   TM 2009/0010
   TM 2009/0012
   TM 2009/0013
   TM 2009/0035
   TM 2009/0036
   TM 2009/0037
   TM 2009/0050
   TM 2009/0057
   TM 2009/0063
   TM 2009/0076
 кл. 17 TM 2004/0333
   TM 2004/0334

 кл. 18 TM 2004/0333
   TM 2004/0334

 кл. 19 TM 2004/0333
   TM 2004/0334

 кл. 20 TM 2004/0333
   TM 2004/0334

 кл. 21 TM 2004/0333
   TM 2004/0334
   TM 2009/0074

 кл. 22 TM 2004/0333
   TM 2004/0334

 кл. 23 TM 2004/0333
   TM 2004/0334

 кл. 24 TM 2004/0333
   TM 2004/0334
   TM 2008/0437
   TM 2008/1730
   TM 2008/1731
   TM 2009/0002

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

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

PREGLEDI

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

Pregledi
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Pregledi

   TM 2008/1271
   TM 2008/1900
   TM 2008/1902
   TM 2008/1903
   TM 2009/0038
   TM 2009/0039
   TM 2009/0102
   TM 2009/0103

 кл. 33 TM 2003/0460
   TM 2004/0333
   TM 2004/0334
   TM 2008/1639
   TM 2008/1759

 кл. 34 TM 2004/0333
   TM 2004/0334
   TM 2008/1737

 кл. 35 TM 2004/0333
   TM 2004/0334
   TM 2008/0164
   TM 2008/1246
   TM 2008/1333
   TM 2008/1707
   TM 2008/1722
   TM 2008/1729
   TM 2008/1730
   TM 2008/1731
   TM 2008/1733
   TM 2008/1750
   TM 2008/1753
   TM 2008/1758
   TM 2008/1926
   TM 2008/1946
   TM 2008/1948
   TM 2008/1967
   TM 2008/1968
   TM 2009/0010
   TM 2009/0012
   TM 2009/0013
   TM 2009/0035
   TM 2009/0036
   TM 2009/0037
   TM 2009/0057
   TM 2009/0060
   TM 2009/0061
   TM 2009/0063
   TM 2009/0068
   TM 2009/0069
   TM 2009/0076
   TM 2009/0087
   TM 2009/0088
   TM 2009/0092
   TM 2009/0102
   TM 2009/0103
   TM 2009/0104
   TM 2009/0107

   TM 2009/0067
   TM 2009/0076

 кл. 25 TM 2004/0333
   TM 2004/0334
   TM 2008/1722
   TM 2008/1730
   TM 2008/1731
   TM 2008/1738
   TM 2009/0002
   TM 2009/0067
   TM 2009/0076

 кл. 26 TM 2004/0333
   TM 2004/0334
   TM 2008/0437

 кл. 27 TM 2004/0333
   TM 2004/0334

 кл. 28 TM 2004/0333
   TM 2004/0334
   TM 2008/1722
   TM 2009/0076

 кл. 29 TM 2004/0231
   TM 2004/0333
   TM 2004/0334
   TM 2005/0465
   TM 2008/1271
   TM 2008/1623
   TM 2009/0039
   TM 2009/0060
   TM 2009/0085
   TM 2009/0091
   TM 2009/0107

 кл. 30 TM 2004/0231
   TM 2004/0333
   TM 2004/0334
   TM 2008/0395
   TM 2008/1359
   TM 2008/1623
   TM 2008/1930
   TM 2009/0038
   TM 2009/0066
   TM 2009/0107
   TM 2009/0112

 кл. 31 TM 2004/0333
   TM 2004/0334
   TM 2005/0465
   TM 2008/1271
   TM 2008/1930

 кл. 32 TM 2004/0231
   TM 2004/0333
   TM 2004/0334

   (510)   (210)    (510)   (210)
   TM 2009/0112
   TM 2009/0119

 кл. 36 TM 2004/0333
   TM 2004/0334
   TM 2008/1729
   TM 2008/1967
   TM 2008/1968
   TM 2009/0076
   TM 2009/0087
   TM 2009/0088
   TM 2009/0092
   TM 2009/0118
   TM 2009/0119

 кл. 37 TM 2004/0333
   TM 2004/0334
   TM 2008/1727
   TM 2008/1728
   TM 2008/1946
   TM 2009/0010
   TM 2009/0076
 кл. 38 TM 2004/0333
   TM 2004/0334
   TM 2008/1948
   TM 2008/1961
   TM 2009/0010
   TM 2009/0035
   TM 2009/0036
   TM 2009/0037
   TM 2009/0092

 кл. 39 TM 2004/0177
   TM 2004/0333
   TM 2004/0334
   TM 2008/1287
   TM 2008/1729
   TM 2008/1925
   TM 2008/1946
   TM 2009/0076
   TM 2009/0092
   TM 2009/0118

 кл. 40 TM 2004/0333
   TM 2004/0334
   TM 2009/0092

 кл. 41 TM 2004/0333
   TM 2004/0334
   TM 2008/1240
   TM 2008/1246
   TM 2008/1275
   TM 2008/1707
   TM 2008/1722
   TM 2008/1922
   TM 2008/1927
   TM 2008/1928
   TM 2009/0010

   (510)   (210)
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   (510)   (210)
   TM 2009/0118

   (510)   (210)
   TM 2009/0012
   TM 2009/0013
   TM 2009/0035
   TM 2009/0036
   TM 2009/0037
   TM 2009/0057
   TM 2009/0063
   TM 2009/0087
   TM 2009/0088
   TM 2009/0092
   TM 2009/0116
   TM 2009/0119

 кл. 42 TM 2004/0333
   TM 2004/0334
   TM 2008/1653
   TM 2008/1707
   TM 2008/1727
   TM 2008/1728
   TM 2008/1929
   TM 2008/1936
   TM 2008/1937
   TM 2009/0010
   TM 2009/0035
   TM 2009/0036
   TM 2009/0037
   TM 2009/0076
   TM 2009/0092

 кл. 43 TM 2004/0333
   TM 2004/0334
   TM 2009/0019
   TM 2009/0020
   TM 2009/0032
   TM 2009/0060
   TM 2009/0076
   TM 2009/0092
   TM 2009/0102
   TM 2009/0103
   TM 2009/0112
   TM 2009/0118

 кл. 44 TM 2004/0333
   TM 2004/0334
   TM 2008/1335
   TM 2008/1734
   TM 2008/1735
   TM 2009/0011
   TM 2009/0092

 кл. 45 TM 2004/0333
   TM 2004/0334
   TM 2008/0164
   TM 2008/1753
   TM 2008/1758
   TM 2008/1948
   TM 2009/0010
   TM 2009/0092

   (510)   (210)
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PREGLED PO NOSITELI NA PRIJAVI NA TRGOVSKI MARKI

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

(731) Sony Music Entertainment Inc., a Delaware 
corporation 
(210)   MK/T/ 2003/323

Diageo North America, Inc. 
  MK/T/ 2003/460

Allied Van Lines Inc. 
  MK/T/ 2004/177

INTERIA S.A. Confectioneries and Dairy Products 
   MK/T/ 2004/231

ВИЛМА ТРАЈКОВСКА 
  MK/T/ 2004/333
  MK/T/ 2004/334

Друштво за трговија, услуги и 
транспортПРИНЦИП-КОМЕРЦ-ПЕТАР ДООЕЛ 
експорт-импорт 
  MK/T/ 2005/465

Motorola, Inc., a Delaware corporation 
  MK/T/ 2008/1057
  MK/T/ 2008/1058

ТРД К-15 ТЕЛЕВИЗИЈА ДООЕЛ Скопје 
  MK/T/ 2008/1240

Славица Арсова  
  MK/T/ 2008/1246

The Procter  & Gamble Company 
  MK/T/ 2008/1249

KOKA d.d. 
  MK/T/ 2008/1271

Intel Corporation 
  MK/T/ 2008/1275

Друштво за превоз и услуги Наше Такси ДООЕЛ 
Скопје 
  MK/T/ 2008/1287

Друштво за произвоство, промет и услуги 
КЛЕВЕР-МК увоз-извоз Скопје 
  MK/T/ 2008/1333

БИО ТЕХНОЛОГИА ДОО Гевгелија  
  MK/T/ 2008/1335

Друштво за производство, трговија и услуги 
М и А БЕВЕРИЏИС ДООЕЛ експорт - импорт 
Скопје 
          MK/T/ 2008/1359

Друштво за производство, трговија и услуги 
БЕТАМЕДИКО-ТРАДИНГ Елизабета ДООЕЛ 
Скопје 
  MK/T/ 2008/1510

Knorr-Nahrmittel Aktiengesellschaft 
  MK/T/ 2008/1623

Z & U SPIRITUOSEN MARKETING GmbH 
  MK/T/ 2008/1639

Кајшаров Константин 
  MK/T/ 2008/164

МАГНАСКЕН дооел Скопје 
  MK/T/ 2008/1653

УСА МАК Компјутерс, Скопје 
  MK/T/ 2008/1707

СКОПСКИ ПАЗАР акционерско друштво во 
приватна сопственост увоз-извоз Скопје 
  MK/T/ 2008/1722

Љупчо Бораниев MK/T/ 2008/1727
  MK/T/ 2008/1728

Шебаљ Прешова and Марсиха Муминовиќ  
   MK/T/ 2008/1729

Друштво за производство, трговија и услуги 
МАКПРИМАТ - ДООЕЛ Скопје 
  MK/T/ 2008/1730

Друштво за производство, трговија и услуги 
МАКПРИМАТ - ДООЕЛ Скопје 
  MK/T/ 2008/1731

Друштво за производство, трговија и услуги 
Сетком-Интернационал доо експорт-импорт 
Скопје 
  MK/T/ 2008/1733

Друштво за промет и услуги АЛЕНИ ГАЛЛАНТ 
ДООЕЛ Скопје 
  MK/T/ 2008/1734
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Приватна здравствена установа-заботехничка 
лабораторија ЛЕОВДЕНТ Скопје 
  MK/T/ 2008/1735

ТУТУНСКИ КОМБИНАТ АД Скопје 
  MK/T/ 2008/1737

Deckers Outdoor Corporation 
  MK/T/ 2008/1738

Предраг Василевиќ 
  MK/T/ 2008/1750

Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК 
  MK/T/ 2008/1753
  MK/T/ 2008/1758

BADEL d.o.o. 
  MK/T/ 2008/1759

Трговско Друштво Геопром-Мирослав ДООЕЛ 
Скопје 
  MK/T/ 2008/1871

MINRAD Inc.  
  MK/T/ 2008/1883
ЗЛАТЕВСКИ ЉУБИША 
  MK/T/ 2008/1900
  MK/T/ 2008/1902
  MK/T/ 2008/1903

Друштво за промет и услуги Авто Мото Сојуз 
ИСПИТЕН ЦЕНТАР ДОО увоз-извоз Битола 
  MK/T/ 2008/1922

Друштво за туризам и услуги АМСМ УСЛУГИ 
турс ДОО Скопје 
  MK/T/ 2008/1925

Друштво за услуги и трговија на мало со 
моторни горива АМСМ УСЛУГИ ПЕТРОЛ ДОО -  
Скопје 
  MK/T/ 2008/1926

Друштво за промет и услуги  АМСМ ИСПИТЕН 
ЦЕНТАР ОБУКА ДОО увоз-извоз ВЕЛЕС  
   MK/T/ 2008/1927

Друштво за проемт и услуги АМСМ ИСПИТЕН 
ЦЕНТАР ДОЕЛ увоз-извоз Скопје 
  MK/T/ 2008/1928

Друштво за услуги за оцена на сообразност 
АМСМ УСЛУГИ - ХОМОЛОГАЦИЈА ДОЕЛ-
Скопје 
  MK/T/ 2008/1929

СЕНТ ПАНТЕЛЕИМОН ДОО Скопје 
  MK/T/ 2008/1930

ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА 
ИНДУСТРИЈА АЛКАЛОИД АД - Скопје
  MK/T/ 2008/1935

Друштво за промет и консалтинг ФАРМАХЕМ-
СЕРВИС ДОО Скопје 
  MK/T/ 2008/1936
  MK/T/ 2008/1937

Друштво за производство, трговија и услуги 
Аутомобиле СК ДОО експорт импорт Скопје  
  MK/T/ 2008/1946

Трговско радиодифузно друштво ТВ Студио 
ТЕРА Манговски Зоран Битола ДООЕЛ  
   MK/T/ 2008/1948
ДТУ Телесмарт Телеком д.о.о  
  MK/T/ 2008/1961

СТАТЕР БАНКА АД Куманово MK/T/ 2008/1967
  MK/T/ 2008/1968

Друштво за производство, трговија и услуги 
М и А БЕВЕРИЏИС ДООЕЛ експорт - импорт 
Скопје 
  MK/T/ 2008/395

Banana Republic (ITM) Inc 
  MK/T/ 2008/437

APAVE GROUPE (OU GAPAVE) 
  MK/T/ 2009/10
Трговско друштво за вработување на 
инвалидни лица за производство и трговија 
СЛОВИН БИЛЈАНА Охрид ДООЕЛ 
  MK/T/ 2009/102

Трговско друштво за вработување на 
инвалидни лица за производство и трговија 
СЛОВИН БИЛЈАНА Охрид ДООЕЛ 
  MK/T/ 2009/103

Т.Д.ОХРИДСКИ БИСЕР ФАМИЛИЈА ТАЛЕВИ 
КЛИМЕНТ И СИН 
  MK/T/ 2009/104

Мешовито друштво за производство на 
сладолед, трговија на големо и мало, превоз, 
услуги увоз-извоз ЦЕРМАТ ДОО Битола 
  MK/T/ 2009/107

ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА 
ИНДУСТРИЈА АЛКАЛОИД АД - Скопје  
  MK/T/ 2009/108

Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија 
''АЛКАЛОИД'' А. Д. - Скопје, Ц.О. 
  MK/T/ 2009/109

Pregledi
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ПЗУ ПРАМАМЕДИКА 
  MK/T/ 2009/11

Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија 
''АЛКАЛОИД'' А. Д. - Скопје, Ц.О. 
  MK/T/ 2009/110

Друштво за производство и промет КАДИНО 
ИНДУСТРИ ГРУП ДООЕЛ увоз-извоз 
  MK/T/ 2009/112

Приватно средно училиште QSI 
ИНТЕРНАЦИОНАЛНО УЧИЛИШТЕ Скопје  
  MK/T/ 2009/116

Друштво за туризам, трговија и услуги 
МАГЕЛАН ТРАВЕЛ СЕРВИС ДООЕЛ увоз-извоз 
Скопје    
  MK/T/ 2009/118

Reckitt Benckiser S.ar.l. 
  MK/T/ 2009/119

ЕРЕБАРА Емин ДООЕЛ експорт-импорт Скопје 
   MK/T/ 2009/12
   MK/T/ 2009/13

Auxilium International Holdings, Inc. 
  MK/T/ 2009/16

ДППУ ДХС-КОМПАНИ Драгица ДООЕЛ Скопје  
  MK/T/ 2009/19

Линеа Прима ДООЕЛ 
  MK/T/ 2009/2

БРАМС-ЕС ДООЕЛ Скопје 
  MK/T/ 2009/20

Sumitomo Rubber Industries, Ltd. 
  MK/T/ 2009/26

TORREX CHISSI PHARMA 
  MK/T/ 2009/29

KABUSHIKI KAISHA KOMATSU SEISAKUSHO 
(исто така позната како Komatsu Ltd.) 
  MK/T/ 2009/31

Македонски Телеком АД - Скопје 
  MK/T/ 2009/32

Радиодифузно Друштво НАША ТВ ДОО Скопје 
  MK/T/ 2009/35
  MK/T/ 2009/36
  MK/T/ 2009/37

Gabor Kovacs 
  MK/T/ 2009/38

VINDIJA d.d. 
  MK/T/ 2009/39

NOVARTIS AG 
  MK/T/ 2009/46

ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА 
ИНДУСТРИЈА АЛКАЛОИД АД - Скопје  
  MK/T/ 2009/47
  MK/T/ 2009/48
  MK/T/ 2009/49
  MK/T/ 2009/50
  MK/T/ 2009/51
  MK/T/ 2009/52

ЕРЕБАРА Емин ДООЕЛ експорт-импорт Скопје 
  MK/T/ 2009/57

CAMPERO INTERNATIONAL CORP. MK/T/ 2009/60
Друштво за производство и трговија 
ТАБХЕМИНГ ДОО Тетово 
  MK/T/ 2009/61

ЕРЕБАРА Емин ДООЕЛ експорт-импорт Скопје 
  MK/T/ 2009/63

The Procter  & Gamble Company 
  MK/T/ 2009/64

Wm WRIGLEY Jr. Company MK/T/ 2009/66

Друштво за производство трговија и услуги 
СПОРТ ТЕХ увоз-извоз ДОО 
  MK/T/ 2009/67

Друштво за производство и трговија 
ТАБХЕМИНГ ДОО Тетово 
  MK/T/ 2009/68
  MK/T/ 2009/69

Unilever N.V. 
  MK/T/ 2009/74
Друштво за производство, трговија и услуги 
ОРКА ХОЛДИНГ АД 
  MK/T/ 2009/76

Dimminaco AG, a Swiss corporation 
  MK/T/ 2009/8

Haifa Chemicals Ltd.	 MK/T/	2009/83

PODRAVKA prehrambena industrija d.d. 
  MK/T/ 2009/85

Reckitt Benckiser S.ar.l. MK/T/ 2009/87
  MK/T/ 2009/88

Pregledi
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EDELWEISS GmbH & CO.KG, a German 
company   
  MK/T/ 2009/91

Агенција за интелектуална сопственост 
АРТПИЦК ДООЕЛ Скопје 
  MK/T/ 2009/92
Sopharma AD 
  MK/T/ 2009/93
  MK/T/ 2009/94
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            (111) (186)

prodol@uvawa

  00435     10.10.2016
  03079     10.10.2016
  00988     10.10.2016
  00989     10.10.2016
  00990     10.11.2016
  00346     25.07.2018
  06304     25.05.2017
  03952     28.02.2017
  03112     24.04.2017
  03113     28.02.2017
  03984     25.02.2016
  03164     08.08.2016
  02936     05.08.2016
  02938     05.08.2016
  01418     14.05.2017
  01433     14.05.2017
  05531     10.11.2014
  03958     15.12.2016
  02638     22.07.2017
  04077     21.12.2017
  04094     15.12.2016
  01907     31.01.2017
  04101     10.03.2017
  02969     31.01.2017
  02973     10.10.2016
  02556     31.01.2017
  04203     15.12.2016
  01946     25.05.2016
  03344     25.02.2017
  01603     25.03.2017
  01623     07.01.2017
  01625     25.05.2017
  02600     15.12.2016
  04309     16.01.2019
  01665     05.06.2017
  01672     10.04.2017
  02037     18.04.2016
  03039     16.08.2017
  03044     21.12.2017
  02495     21.12.2017
  02648     15.12.2016
  02129     25.06.2019
  04450     10.10.2018
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  02716     10.11.2016
  04513     21.12.2017
  04534     23.08.2016
  09439     01.09.2015
  06725     14.11.2015
  06596     19.12.2015
  06597     19.12.2015
  06599     19.12.2015
  02227     23.08.2016
  02251     31.01.2017
  02252     31.01.2017
  02256     31.01.2017
  02283     25.05.2017
  02677     21.12.2017
  02684     21.12.2017
  02688     15.12.2017
  02691     16.08.2017
  02312     15.08.2016
  04622     21.12.2017
  04648     15.12.2016
  04665     06.02.2018
  04699     05.05.2017
  05178     23.12.2016
  02447     30.05.2017
  06398     21.11.2016
  06179     23.01.2016
  07002     25.03.2016
  07087     17.07.2016
  07134     22.07.2016
  07091     24.07.2016
  07113     21.08.2016
  07143     26.08.2016
  09524     30.08.2016
  09349     04.09.2016
  09348     04.09.2016
  07728     13.09.2016
  07216     30.09.2016
  07219     30.09.2016
  07220     30.09.2016
  08787     02.10.2016
  07225     08.10.2016
  06461     18.10.2016
  07229     21.10.2016
  07273     21.10.2016
  07234     25.10.2016
  07235     25.10.2016

            (111) (186)
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  07773     25.10.2016
  07236     25.10.2016
  07262     31.10.2016
  07265     04.11.2016
  07268     07.11.2016
  07269     07.11.2016
  07774     12.11.2016
  07455     27.11.2016
  07475     02.12.2016
  07476     02.12.2016
  07661     06.12.2016
  09438     09.12.2016
  07526     09.12.2016
  07782     13.12.2016
  09578     13.12.2016
  10006     13.12.2016
  07316     23.12.2016
  08154     23.12.2016
  08111     24.12.2016
  07376     26.12.2016
  08096     06.01.2017
  07989     06.01.2017
  09173     06.01.2017
  07426     06.01.2017
  07427     06.01.2017
  07754     06.01.2017
  09415     08.01.2017
  08008     08.01.2017
  07435     08.01.2017
  08671     17.01.2017
  08673     22.01.2017
  08674     23.01.2017
  08804     28.01.2017
  08679     28.01.2017
  08681     28.01.2017
  08678     28.01.2017
  09158     28.01.2017
  08867     28.01.2017
  08677     28.01.2017
  08676     28.01.2017
  08021     29.01.2017
  07378     30.01.2017
  07416     04.02.2017
  07522     04.02.2017
  07415     04.02.2017
  09441     04.02.2017

            (111) (186)
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  09467     05.02.2017
  07860     05.02.2017
  09580     11.02.2017
  07499     14.02.2017
  10083     17.02.2017
  07502     19.02.2017
  07970     24.02.2017
  07358     24.02.2017
  07518     25.02.2017
  07347     25.02.2017
  07431     27.02.2017
  07379     27.02.2017
  07631     28.02.2017
  07417     03.03.2017
  07325     04.03.2017
  07326     04.03.2017
  07791     13.03.2017
  07359     17.03.2017
  07360     17.03.2017
  07361     18.03.2017
  09094     21.03.2017
  07362     26.03.2017
  07405     09.04.2017
  07588     21.04.2017
  07632     22.04.2017
  07608     24.04.2017
  07609     24.04.2017
  07610     24.04.2017
  07591     05.05.2017
  07793     13.05.2017
  07799     16.05.2017
  07595     20.05.2017
  07645     23.05.2017
  08053     10.06.2017
  07969     10.06.2017
  07968     10.06.2017 
  07769     19.06.2017
  07649     23.06.2017
  07991     01.07.2017
  07652     18.07.2017
  07785     04.08.2017
  07722     04.08.2017
  07723     04.08.2017
  07725     04.08.2017
  07756     15.08.2017
  07747     18.08.2017

            (111) (186)
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  07672     27.08.2017
  07743     27.08.2017
  07794     29.08.2017
  07787     01.09.2017
  07789     03.09.2017
  07795     10.09.2017
  07744     19.09.2017
  07849     09.10.2017
  07875     09.10.2017
  07831     22.10.2017
  07891     06.11.2017
  08010     07.11.2017
  07980     17.11.2017
  07999     26.11.2017
  08000     26.11.2017
  07998     26.11.2017
  07997     26.11.2017
  08201     27.11.2017
  08199     02.12.2017
  07953     02.12.2017
  07960     02.12.2017
  07961     02.12.2017
  07954     02.12.2017
  07993     03.12.2017
  07994     05.12.2017
  08026     08.01.2018
  09153     29.04.2018
  09472     28.05.2018
  09362     28.05.2018
  09483     28.05.2018
  09289     06.10.2018
  08263     03.11.2018
  08492     17.02.2019
  08180     09.06.2019
  08809     20.09.2019
  08901     20.10.2019
  08907     22.10.2019

            (111) (186)
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promena na imeto ili adresata na nositelot na pravoto na trgovska marka 

promeni

(111) 03984 

(732) Phillips-Van Heusen Corporation
 200 Madison Avenue, New York, NY 

10016, US

(111) 03164 

(732) ALCAN Inc.,
 1188 Sherbrook, St. West, Montreal, 

Qebec, Canada, H3A 3G2, CA

(111) 05675

(732) THE GLENLIVET DISTILLERS LIMITED
 Chivas House, 72 Chancellors Road 

London W6 9RS, GB

(111) 03963

(732) MILACRON INC.
 4701 Marburg Avenue, Cincinnati, Ohio 

45206, US

(111) 04094

(732) FLSmidth A/S Vigerslev Alle 77 DK-
2500 Valby, DK

(111) 01936

(732) Sammontana S.p.A
 Via Tosco Romagnola , No 56 I - 50053 , 

Empoli (Firenze) , IT

(111) 02600

(732) Metso Minerals(Wear Protection) AB
 934 81 ERSMARK, SE

(111) 02129

(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o
 Ulica grada Vukovara 49 
 10000 Zagreb, HR

(111) 02129

(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o
 Ulica grada Vukovara 49 
 10000 Zagreb, HR

(111) 02129

(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o
 Ulica grada Vukovara 49 
 10000 Zagreb, HR

(111) 02129

(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o
 Ulica grada Vukovara 49 
 10000 Zagreb, HR

(111) 02129

(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o
 Ulica grada Vukovara 49 
 10000 Zagreb, HR

(111) 02133

(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o.
 Ulica grada Vukovara 49, 
 10000 Zagreb, HR

(111) 02133

(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o.
 Ulica grada Vukovara 49, 
 10000 Zagreb, HR

(111) 02133

(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o.
 Ulica grada Vukovara 49, 
 10000 Zagreb, HR
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(111) 02133

(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o.
 Ulica grada Vukovara 49, 
 10000 Zagreb, HR

(111) 02133

(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o.
 Ulica grada Vukovara 49, 
 10000 Zagreb, HR

(111) 02133

(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o.
 Ulica grada Vukovara 49, 
 10000 Zagreb, HR

(111) 02135

(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o.
 Ulica grada Vukovara 49, 
 10000 Zagreb, HR

(111) 02135

(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o.
 Ulica grada Vukovara 49, 
 10000 Zagreb, HR

(111) 02135

(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o.
 Ulica grada Vukovara 49, 
 10000 Zagreb, HR

(111) 02135

(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o.
 Ulica grada Vukovara 49, 
 10000 Zagreb, HR

(111) 02135

(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o.
 Ulica grada Vukovara 49, 
 10000 Zagreb, HR

(111) 02135

(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o.
 Ulica grada Vukovara 49, 
 10000 Zagreb, HR

(111) 02716

(732) Droga Kolinska, zivilska industrija d.d.
 Kolinska ulica 1, 1544 Ljubljana, SI

(111) 02716

(732) Droga Kolinska, zivilska industrija d.d.
 Kolinska ulica 1, 1544 Ljubljana, SI

(111) 02312

(732) H.J. Heinz Company
 600 Grant Street, Pittsburgh,     

Pennsylvania 15219, US

(111) 04653

(732) H.J. Heinz Company
 600 Grant Street, Pittsburgh, 

Pennsylvania 15219, US

(111) 04654

(732) H.J. Heinz Company
 600 Grant Street, Pittsburgh, 

Pennsylvania 15219, US

(111) 04665

(732) JTEKT CORPORATION
 5-8, Minamisemba 3-chome, Chuo-ku, 

Osaka, JP

(111) 02778

(732) H.J. Heinz Company
 600 Grant Street, Pittsburgh,     

Pennsylvania 15219, US

(111) 02315

(732) H.J. Heinz Company
 600 Grant Street, Pittsburgh,     

Pennsylvania 15219, US
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(111) 07091

(732) Glaxo Group Limited, a British 
company

 Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, 
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB

(111) 07728

(732) Overture Services, Inc.
 701 First Avenue, Sunnyvale, CA 94089, 

US

(111) 07728

(732) Overture Services, Inc.
 701 First Avenue, Sunnyvale, CA 94089, 

US

(111) 08787

(732) Bic Violex S.A.
 145 69 Anixi, Attica, GR

(111) 06461

(732) Panasonic Corporation (a Japanese 
corporation)

 1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 
571-8501 , JP

(111) 07232

(732) JTEKT CORPORATION
 5-8, Minamisemba 3-chome, Chuo-ku, 

Osaka, JP

(111) 07234

(732) DaimlerChrysler AG
 D-70546 Stuttgart, DE

(111) 07235

(732) DaimlerChrysler AG
D-70546 Stuttgart, DE

(111) 07773

(732) DaimlerChrysle AG
 D-70546 Stuttgart, DE

(111) 07269

(732) ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE 
LIMITED

 Chivas House, 72 Chancellors Road, 
London W6 9RS, GB

(111) 07455

(732) ДЕНИ КОМПАНИ ДООЕЛ СТРУМИЦА
	 бул.„Гоце	Делчев”	бб,	2400	Струмица,	

MK

(111) 09438

(732) PIONEER HIBRED INT INC
 7100 N.W. 62nd Avenue, P.O. Box 1014, 

Johnston, IA 50131-1014, US

(111) 07376

(732) Bayer CropScience Limited
 230, Cambridge Science Park Cambridge 

CB4 0WB, GB

(111) 08804

(732) Kabushiki Kaisha Kenwood (also 
trading as Kenwood Corporation)

 2967-3, Ishikawa-Machi, Hachioji-Shi, 
Tokyo, JP

(111) 07347

(732) Bayer Schering Pharma 
Aktiengesellschaft

 Mullerstrasse 178, D-13353 Berlin, DE

(111) 07432

(732) DaimlerChrysler AG
 D-70546 Stuttgart, D

(111) 06846

(732) Mitsubishi Jidosha Kogyo Kabushiki 
Kaisha

 33-8 ,  Shiba 5-Chome ,  Minato-ku ,  
Tokyo, JP

(111) 07013

(732) SANOFI- AVENTIS
 174, avenue de France, 75013 Paris, FR
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(111) 07722

(732) Bayer Schering Pharma 
Aktiengesellschaft

 Mullerstrasse 178, D-13353 Berlin, DE

(111) 07723

(732) Bayer Schering Pharma 
Aktiengesellschaft

 Mullerstrasse 178, D-13353 Berlin, DE

(111) 07725

(732) Bayer Schering Pharma 
Aktiengesellschaft

 Mullerstrasse 178, D-13353 Berlin, DE

(111) 08026

(732) JTI Sweden AB
 Box 24155 104 51 Stockholm, SE  

(111) 08263

(732) PFIZER ENTERPRISES SARL
 Rond-Point du Kirchberg 51, Avenue J.F. 

Kennedy L-1855 Luxembourg, LU

(111) 08597

(732) Pfizer Caribe Limited
 Ogier House, St.Julian’s Avenue, 

St.Peters Port, Guernsey, Channel Islands 
GY1 1WA, US

(111) 09457

(732) CHUPA CHUPS S.A.
 Cornella de Llobregat (Barcelona), Plaza 

de la Pau, s/n, WTC ALMEDA PARK 2, 
ES

(111) 09457

(732) CHUPA CHUPS S.A.
 Cornella de Llobregat (Barcelona), Plaza 

de la Pau, s/n, WTC ALMEDA PARK 2, 
ES

(111) 10094

(732) VingCard Elsafe AS
 Sophus Lies vei, 1523 MOSS, MOSS P.O. 

Box 511, Hoyden, 1523 MOSS, NO

(111) 10094

(732) VingCard Elsafe AS
 Sophus Lies vei, 1523 MOSS, MOSS P.O. 

Box 511, Hoyden, 1523 MOSS, NO

(111) 10094

(732) VingCard Elsafe AS
 Sophus Lies vei, 1523 MOSS, MOSS P.O. 

Box 511, Hoyden, 1523 MOSS, NO

(111) 10094

(732) VingCard Elsafe AS
 Sophus Lies vei, 1523 MOSS, MOSS P.O. 

Box 511, Hoyden, 1523 MOSS, NO

(111) 09540

(732) GE HEALTHCARE AS
 Nycoveien 2, 0485 OSLO, NO

(111) 09494

(732) BEAM GLOBAL UK LIMITED
 Prewetts Mill, Worthing Road, Horsham, 

West Sussex, RH12 1ST, GB

(111) 09632

(732) GE HEALTHCARE AS
 Nycoveien 2, 0485 OSLO, NO

(111) 09774

(732) GE HEALTHCARE AS
 Nycoveien 2, 0485 OSLO, NO

(111) 07379

(732) DaimlerChrysler AG
 D-70546 Stuttgart, DE

(111) 07785

(732) Bayer Schering Pharma 
Aktiengesellschaft

 Mullerstrasse 178, D-13353 Berlin, DE



Glasnik, 16/4  str. 240-253 avgust 2009 Skopje 249

Trgovski marki Prodol`uvawa, promeni, prenosi, prestanok na va`ewe, licenci

(111) 10861

(732) Акционерско друштво за 
производство и промет на вино 
ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт 
импорт АД Скопје

	 ул.Трифун	Хаџи	Јанев	бр.5,	1000	
Скопје,	MK

(111) 16396

(732) Thomson Reuters Finance S.A.
Landis & Cyr-Strasse 3, CH-6300 Zug, CH

(111) 10690

(732) Dyrup A/S
 Gladsaxevej 300 DK-2860 Soborg, DK

(111) 10647

(732) Mayne Pharma Limited
 Level 21, 390 St.Kilda Road Melbourne, 

VIC 3004, AU
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prenos

(111) 03507

(732) Gallaher Limited
 Members Hill, Brooklands Road 

WEYBRIDGE, Surrey KT13 0QU, UK 
(111) 02047

(732) Studio IP Holdings LLC a Delaware 
Limited Liability Company

 103 Foulk Road, Wilmington, DE 19803, 
US

(111) 03039

(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG
 Baarermatte, 6340 Baar, CH
(111) 03044

(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG
 Baarermatte, 6340 Baar, CH
(111) 02129

(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o
 Ulica grada Vukovara 49 10000 Zagreb, 

HR
(111) 02133

(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o.
 Ulica grada Vukovara 49, 10000 Zagreb, 

HR
(111) 02135

(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o.
 Ulica grada Vukovara 49, 10000 Zagreb, 

HR
(111) 01769

(732) KONUS KONEX 
proizvodnjattransportnih in pogonskih 
elementov, netkanih materialov in 
filtrov, d.o.o.

 Mestni trg18, 3210 SLOVENSE 
KONJICE, SI

(111) 06908

(732) Eisai R&D Management Co., Ltd.
 6-10, Koishikawa 4-chome, Bunkyo-ku, 

Tokyo, JP

(111) 07091

(732) Glaxo Group Limited, a British 
company

 Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, 
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB

(111) 07417

(732) Eisaii R&D Management Co., Ltd.
 6-10, Koishikawa 4-chome, Bunkyo-ku, 

Tokyo, JP

(111) 09597  

(732) Amazon Europe Holding Technologies 
SCS

 65, Boulevard Grand-Duchesse Charlotte 
L-1331, LU

(111) 09496

(732) Amazon Europe Holding Technologies 
SCS 

 65, Boulevard Grand-Duchesse Charlotte 
L-1331, LU

(111) 10017

(732) Amazon Europe Holding Technologies 
SCS

 65, Boulevard Grand-Duchesse Charlotte 
L-1331, LU

(111) 10579

(732) Chevron Intellectual Property LLC, 
(a State of Delaware, U.S.A. Limited 
Liability Company)

 6001 Bollinger Canyon Road, San 
Ramon, CA 94583, US
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(111) 10658

(732) Chevron Intellectual Property LLC, 
(a State of Delaware, U.S.A. Limited 
Liability Company)

 6001 Bollinger Canyon Road, San 
Ramon, CA 94583, US

(111) 10659

(732) Chevron Intellectual Property LLC, 
(a State of Delaware, U.S.A. Limited 
Liability Company)

 6001 Bollinger Canyon Road, San 
Ramon, CA 94583, US

(111) 10739
(732) NOVARTIS AG
 4002 BASEL, CH
(111) 10740
(732) NOVARTIS AG
 4002 BASEL, CH
(111) 14501
(732) АЈХАН ТАХИРИ
	 ул.	"Места"	бр.	50,	1000	Скопје,	MK
(111) 14502

(732) АЈХАН ТАХИРИ
	 ул.	"Места"	бр.	50,	1000	Скопје,	MK	
(111) 14503
(732) АЈХАН ТАХИРИ
	 ул.	"Места"	бр.	50,	1000	Скопје,	MK

(111) 07728

(732) Overture Services, Inc.
 701 First Avenue, Sunnyvale, CA 94089, 

US
(111) 08199

(732) Wm. Wrigley Jr. Company
 410 North Michigan Avenue, Chicago 

Illinois 6061, US
(111) 08199

(732) Wm. Wrigley Jr. Company
 410 North Michigan Avenue, Chicago 

Illinois 6061, US
(111) 07993

(732) Wm. Wrigley Jr. Company
 410 North Michigan Avenue, Chicago 

Illinois 6061, US
(111) 07993

(732) Wm. Wrigley Jr. Company
 410 North Michigan Avenue, Chicago 

Illinois 6061, US
(111) 08685

(732) MYTHOS BREWERY SOCIETE 
ANONYME

 Industrial Area of Thessaloniki Municipality 
of Echedorou ( ex  Sindos ) Thessaloniki, 
GR

(111) 09494

(732) BEAM GLOBAL UK LIMITED
 Prewetts Mill, Worthing Road, Horsham, 

West Sussex, RH12 1ST, GB
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OGRANI^UVAWE NA SPISOKOT NA PROIZVODI I USLUGI

(111) 10006

	 Списокот	на	производи	и	услуги	се		
	 ограничува	и	гласи:

(510,511) 

 кл.	 7 	 машини	 за	 кревање	 и	
одложување;	 кранови	 и	 столбови	 за	
кранови;	 одложувачи,	 транспортери	 и	
добавувачи	 на	 производи;	 автоматско	
ракување	 со	 товар,	 апарати	 за	
складирање	и	изнесување	од	магацини;	
автоматизирани	 системи	 за	 магацини;	
делови	 и	 спојки	 за	 сите	 горенаведени	
производи	

	 кл.	 12  самоодни	 возила	 за	 ракување	
со	 товар;	 камиони	 дигалки;	 вилушкари;	
вилушкари	за	палети;	и	делови	и	спојки	
за	сите	горенаведени	производи
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SPOJUVAWE NA FIRMA

(111) 02600

(732) Metso Minerals(Wear Protection) AB
 934 81 ERSMARK, SE
(111) 10239

(732) LANE BRYANT PURCHASING CORP.,
 3344  Morse Crossing Road Columbus, Ohio 

43219, US

(111) 12913

 MK/T/ 2003/209

NI[TOVNOST NA TRGOVSKA MARKA
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	 ПРОМЕНА	ВО	РЕГИСТАРОТ	НА	ЗАСТАПНИЦИ

Reg.
br.

 

 

 

120.	Александра,	ТРАЈЧОВСКА,	адвокат    
ул. “Бојмија” бр.  8 мезанин
1000 Скопје
Република Македонија
моб. 389 070 365-177
факс. 389 02 5111 459
e-mail: advokat.aleksandra@gmail.com 

126.	Снежана,	САВИЌ	ДИМОВСКА,	адвокат 
ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр. 59/1-6 кат
1000 Скопје
Република Македонија
тел./ факс 389 02 3223-876
моб. 389 070 226-403
e-mail: snezana@savic.com.mk

Reg.
br.

139.	КПМГ	ДООЕЛ	Скопје
Соравиа Центар Скопје, 7ми кат
Ул. Војвода Васил Аџиларски бб
1000 Скопје
 Република Македонија
Тел. 389 02 3135 220
Факс 389 02 3118 111
e-mail: ishujica@kpmg.com 

Reg.
br.
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Reg.
br.

 

152.	ИНТЕЛПРОТЕКТ	ДООЕЛ	Скопје,	Агенција	на		 	
									интелектуална	сопственост,	

ул. Љубица Георгиева бр. 6-б,
1000 Скопје,
Република Македонија
Тел. 389 02 307 7626

153.	Фросина	Поповска,	адвокат,
Ул. 29ти Ноември бр. 15 лок 4
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 389 02 551 1835
Факс 389 02 551 1835
e-mail: popovskafrosina@gmail.com 

Reg.
br.

154.	Никола	Темелковски,	адвокат
Ул. Кочо Чолаков бр. 32
Битола
Република Македонија
Тел. 389 47 256 086
Факс 389 47 252 777

Reg.
br.
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